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Sammanfattning 
Detta projekt har haft som mål att utveckla produktdisplayer för användning i 
butiker i syfte att exponera produkter som smycken, solglasögon eller liknande. 
Projektet är utfört som ett examensarbete vid Mälardalens Högskola inom 
produktutveckling med inriktning formgivning. 

Bakgrunden till projektet är att företaget X-ponent vill utforska en ny marknad. Det 
vill säga konsumentmarknaden istället för sin vanliga inriktning på industri. X-
ponent har fått förfrågningar om produktdisplayer av mindre tillverkare av smycken 
och säljer idag en enkel variant till dessa. 

Uppdraget har gått ut på att ta fram tre koncept på produktdisplayer ett med ett 
eget användningsområde; en väggdisplay, för att kunna användas vid vägg; en golv 
display, för användning på golvet i butiken; och en bordsdisplay, att kunna ställa på 
bord eller disk. Displayens syfte skulle vara att exponera produkten och locka folk 
att köpa varför konsument psykologi och marknadsföring i butik studerades. Även 
semiotik spelade stor roll i konceptens formgivning och studerades noga. 

För att ta reda på marknadens krav och egenskaper användarna ansåg vara bra och 
dåligt med dagens produkter utfördes en marknadsundersökning i butikerna i Tuna 
Park i Eskilstuna och på Dustins Elektronikmässa i Annexet i Stockholm. Även en 
utförlig konkurrensanalys utfördes på konkurrerande produkter.  

Under projektets gång har ett flertal produktutvecklings verktyg används som, 
funktionsanalys, FEMA och CAD (genom SolidWorks). Arbetsmetoden har varit att 
ta fram en mängd olika koncept för att sedan metodiskt sålla bort, förbättra och 
tillslut välja ut slutgilltliga koncept. 

För att göra bästa möjliga val använde jag mig av flera beprövade verktyg. Som 
Beslutsmatriser, PUGH och QFD. Utöver dessa verktyg hade jag flera diskussioner 
med uppdragsgivare och handledare. 

En viktig del har varit att presentera koncept som både uppfyller marknadens och 
uppdragsgivarens krav samtidigt som det är så hållbart för miljön som möjligt. för 
att göra detta möjligt studerades ”sustainable design” (hållbar design). 

De slutgiltiga koncepten presenterades som renderade bilder. Dessa renderades i 
programmet 3D-Studio max. En säljande produktfolder skapades för att ge 
koncepten extra tyngd. Även en modell av väggkonceptet togs fram. 

 

Nyckelord: PUGH, QFD, Sustainable Design, konsument psykologi, semiotik, 
FMEA, semantik, current product sign 
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Förord 
Det har lagts ner mycket tid på detta arbeta både egen och andras. För det mesta 
har det varit ett riktigt roligt och kreativt arbete. Ibland har det varit lite mer 
grötigt och tungt. Som tur är har allt arbete lönat sig och resultatet har blivit riktigt 
bra.  

Ett stort tack till alla som tagit sig tid i butiker hos tillverkare och i skolan att svara 
på frågor och komma med åsikter och låtit mig fota och undersöka. Speciellt tack till 
Martin Köchl, Carl Franzon och Lillemor Kabuye som tog flera timmar att sitta ned 
och diskutera de olika koncepten och komma med åsikter. Även stort tack till Anders 
Wikström som hjälpt till och kommit med råd i arbetet med renderingar i 3DStudio 
Max. 

Ytterligare tack till alla på X-ponent som så entusiastiskt bedömde och granskade 
koncepten. Tack till mina båda handledare, Ragnar Tengstrand (MDH) och Marcus 
Wolfram (X-ponent) som kommit med värdefulla insikter och bidragit med erfarenhet 
där jag själv saknat, tackar så mycket för ert stöd. 

Tillslut ska jag väl tacka alla andra som på olika sätt hjälpt till och stöttat, ingen 
nämnd ingen glömd. 
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1. Inledning 
X-ponent är ett företag, baserat i Eskilstuna, som främst säljer verktygsskåp, krokar 
och verktygstavlor1. Fram tills nu har de mest sålt till industriella företag men för en 
tid sedan kontaktades företaget av bland andra en smyckestillverkare som ville ha 
displayer att hänga upp smycken på för att exponera dem ute i butikerna. 

Då detta var en ny marknad som X-ponent tidigare inte utforskat var de intresserade 
av att göra ett försök. De tillverkade en enkel display (se Illustration 1 och figur 11) 
som de sålde och har efter detta fått flera förfrågningar på liknande produkter. De 
säljer idag en bordsdisplay och en golvdisplay. 

Då X-ponent känner att detta är en marknad som det kan vara värt att satsa på vill 
de utveckla en mer genomarbetad och ännu bättre display. X-ponent önskar utveckla 
tre koncept på displayer varav ett skall kunna användas vid en vägg, ett skall kunna 
ställas på golvet och slutligen skall ett kunna ställas på ett bord eller disk. 

Displayerna är tänkta att kunna användas för att exponera flera produkter än 
smycken, till exempel kan solglasögon, DVD-filmer eller skor tänkas vara troliga 
produkter. 

X-ponent kontaktade Mälardalens Högskola (MDH) för att höra sig för om det fanns 
intresserade studenter för projektet. På MDH hamnade projektet i händerna på 
Ragnar Tengstrand som presenterade det för mig när jag sökte efter ett 
examensarbete. 

Jag tyckte det verkade vara ett intressant uppdrag och kontaktade Marcus Wolfram 
på X-ponent och snart var projektet igång. 

 

 

 

                                                 

1 X-ponents verktygstavlor består av bockade perforerade plåtar där man kan hänga krokar 
för att hänga upp verktyg på. 

Illustration 1 X-ponents 
nuvarande display 
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2.  Ordförklaringar 
 

Ord/term Förklaring 

Användare I examensrapporten syftar användare på den 
person som exponerar varor med hjälp av 
produktdisplayen. 

Beslutsmatris Produktutvecklingsverktyg med syfte att 
rangordna koncept genom att betygsätta dess 
egenskaper. 

Bordsdisplay Display som skall ställas på disk eller bord. 

Brief Genomgång av ett uppdrag eller en ytlig 
beskrivning av uppdraget. Kan vara muntligt 
eller visuellt. 

Designdiskussion Diskussions session utförd med personer 
insatta inom, för examensarbetet, relevant 
område i syfte att få fram åsikter och tankar 
om framtagna koncept. 

Display/displayenhet Med detta åsyftas de produkter som 
examensarbetet skall leda till. En display är 
här något som skall visa upp en produkt eller 
liknande. 

Exponeringsyta  Den yta på en displayenhet där produkter 
exponeras. 

Golvdisplay Den display tänkt att ställas på butiksgolvet. 

Rendering En bild genererad ur ett datorprogram med en 
CAD modell som bas för bilden. 

Väggdisplay Display tänkt att hängas eller ställas vid vägg. 
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3. Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att ta fram konceptförslag på tre enheter för 
produktdisplayer i butiksmiljö. Detta genom att använda en strukturerad och 
kunskapsbaserad metod, utgående från den bas jag fått från Mälardalens Högskola. 
Koncepten ska ha olika användningsområden; ett koncept att ställa på ett bord eller 
disk; ett koncept att ställa på golvet och ett koncept att hänga eller placera vid vägg. 
De ska framhäva produkterna på ett fördelaktigt sätt och se exklusiva ut. 

Arbetet skall resultera i renderade bilder som presenterar de tre koncepten samt 
visst ritnings och CAD-underlag för att X-ponent skall kunna gå vidare med 
koncepten. Utöver detta ska presentations foldrar över de framtagne koncepten tas 
fram och en presentations modell av minst ett av koncepten för att konkritisera 
projektet. 
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4. Projektdirektiv 
X-ponent har ställt som riktlinje att tre koncept skall tas fram. Dessa skall på ett 
attraktivt sätt exponera en mängd produkter2. Några direktiv angående specifik 
tillverkningsmetod eller liknande har inte uppkommit då X-ponent inte velat låsa 
mig eller styra in mig på ett spår. 

Trots att direktiv angående specifik tillverkningsmetod saknas vill X-ponent att 
koncepten skall gå att tillverka relativt enkelt. Det får inte krävas alltför exotiska 
och dyra tillverkningsprocesser.  

Koncepten ska ge möjlighet för kund att sätta sitt eget märke/logotyp på, X-ponent 
kräver inte att användarens logotyp skall gå att monteras på något speciellt sätt 
men den skall kunna monteras eller på nått sätt exponeras. Dessutom får koncepten 
inte skymma för mycket i butiken. 

För att få ut så mycket som möjligt av projektet vill X-ponent att det utförs en 
marknadsundersökning för att ta reda på vad som krävs av produkten. Det finns 
även en önskan att ta reda på vad produkten benämns av användarna, 
butikspersonalen. Detta för att lättare i sin marknadsföring göra det uppenbart för 
kunder vad de erbjuder samt synliggöra den för intressenter. Utöver detta kan alltså 
projektdirektiven sammanfattas i följande punkter. Koncepten ska: 

 Ge/tillåta obehindrad sikt i butiken 

 Ge ett exklusivt intryck 

 Framhäva produkter på ett fördelaktigt sätt 

 Ge möjlighet för kund att sätta sitt eget märke/logotyp på 

 Vara relativt enkla att tillverka   

                                                 

2 ”en mängd” innebär: vilka helst deras kunder kan tänkas vilja sälja. 
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5. Problemformulering 
Uppgiften given av X-ponent är att ta fram tre koncept för displayenheter för butik. 
Varje koncept skall ha sitt eget specifika område vart det skall placeras nämligen 
på/vid: 

 Vägg 

 Golv 

 Bord 

Enheternas uppgift är att hålla upp produkter och visa upp dessa för kund. Andra 
egenskaper hos displayerna är marknadsföring, av produkter och deras 
(produkternas) producenter samt ge möjlighet att kommunicera prisinformation. 
Displayenheterna är tänkta att användas i butiksmiljö och till flertalet olika 
produkter. X-ponent önskar exklusiva, snygga koncept som ska vara enkla att 
tillverka. 

Krav på produkten kommer från uppdragsgivaren, X-ponent, men har också 
tillkommit och förändrats utifrån marknadsundersökningar, konkurrentanalyser och 
designdiskussioner. De tydligaste kraven är som följer: 

 Ge ett exklusivt intryck 

o X‐ponent vill att deras displayer skall ge ett exklusivt intryck. Kravet har vuxit fram från 

de nuvarande kunderna som säljer smycken och använder displayerna idag. 

 Medge enkel tillverkning 

o Några krav på speciella tillverkningsmetoder finns inte då X‐ponent lägger ut den 

största delen av produktion på underleverantörer. Helst bör dock produktion kunna 

ske i Eskilstuna området. 

 Hålla produkter 

o En displayenhet som skall exponera produkter bör naturligtvis också kunna hålla 

produkter. Främst är två sätt tilltänkta; upphängning och uppläggning. 

 Fördelaktigt exponera produkter 

o Det är av stor vikt att produkterna som exponeras med hjälp av displayenheterna 

framställs på ett fördelaktigt sätt. Det är tänkt att man skall bli intresserad och vilja 

köpa de produkter som exponeras. 

Produkten kommer ingå i ett nytt sortiment från X-ponent varför den inte 
nödvändigtvis behöver gå att kopplas till övrigt sortiment.  

En fullständig kravspecifikation kan ses i bilaga 1. 
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6. Projektavgränsningar 
Då projektet är tidbegränsat har vissa avgränsningar varit tvungna att göras. Detta 
har inneburit att antalet områden som behandlats i projektet varit tvungna att vara 
begränsade för att hinna med inom tidsramen. 

Områden som arbetet begränsats till har varit som följer: 

 Marknadsföring i butik 

o Då detta är en del av produktens huvuduppgift har jag arbetat med att sätta mig in i 

hur detta område fungerar 

 Semiotik 

o Då detta är en stor del i marknadsföring och design har detta varit en av hörnstenarna 

i projektet. 

 Marknads undersökning 

o Att ta reda på vad konkurrenterna gör och vad användarna tycker är kritiskt i en 

produktutvecklingsprocess varför stor vikt lagts här. 

 Verktyg och teorier 

o Produktutvecklingsprocessen har följt en tydlig struktur där välkända verktyg och 

teorier har använts för att ta sig vidare vid varje steg 

 Tillverkningsteknik 

o Då det inte fanns några riktiga direktiv på tillverkningsteknik har en ytlig studie av flera 

vanliga tillverkningstekniker gjorts utan att gå i på djupet. 

Områden som inte behandlats i projektet inkluderar: 

 Genomförande av ingående kostnadskalkyl 

 Tillhandahålla detaljerade konstruktions ritningar (självklart skall ritningar med huvudmått 

tillhandahållas).  

 Ingen undersökning efter existerande patent och mönsterskydd kommer göras. 

6.1. Resultat 
Projektet ska utmynna i en CAD-modell (konstruerad i SolidWorks) och en folder 
med realistiskt renderade bilder som presenterar lösnigen. En rapport som 
dokumenterar arbetsgången, problemet och lösningen (resultatet) på ett strukturerat 
och vetenskapligt sätt ska presenteras i projektets slut. Dessutom skall projektet 
presenteras inför uppdragsgivare, handledare och examinator, varför en presentation 
i PowerPoint skall upprättas. 

6.1.1. Uppdragsgivare 
Uppdragsgivaren önskar se renderade bilder på resultatet, CAD och enkelt 
ritningsunderlag. En kopia av rapporten skall också tillhandahållas. En 
presentations modell skall tas fram för att få ut nått konkret av projektet. 
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Figur 1 illustrerar tanken med tratten med 
massor av idéer i en ände och ett slutgiltigt 
koncept i andra änden. 

 

idé

idé
idé

7. Teoretisk referensram 

7.1. Arbetsgång och planering 
Det första steget i ett 
produktutvecklingsarbete är enligt 
Österlin (2007) att planera och definiera 
projektet. Ofta börjar ett projekt med 
någotslags informationsmöte med 
uppdragsgivaren där man får direktiv 
och restriktioner inför projektet. 

I nästa steg analyseras projektet och 
information som behövs för att lösa 
problemet samlas in. 

När analys och information har lagt sig 
på plats börjar idégeneringen och 
koncept utvecklingen. Där idéer tas 
fram för att senare bedömas och 
utvecklas till ett slutgiltigt koncept 

Arbetsgången kan jämföras med en tratt 
där man fyller på med många idéer i 
början för att tillslut stå med en eller ett 
par idéer3 som klarat sig igenom filtren i 
tratten, se figur 1 för illustration. Detta 
är en effektiv arbetsgång vid 
produktutvecklings och design projekt 
Österlin (2007). 

För att lättare få en överblick över 
projektplaneringen kan man föra 
projektdagbok. På så sätt håller man 
koll på hur projektet fortlöper, vad man 
gjort och när. 

Under arbetets gång kommer det krävas mycket kommunikation med 
uppdragsgivare och handledare. Vid sådan kommunikation är det alltid bäst att vara 
tydlig och ha en bra stuktur. Följande metod är ett bra tillvägagångsätt ”(1) 
Presentera hela konceptet /…/ och förklara dess övergripande funktion, (2) beskriv de 
viktiga delarna och hur de relaterar till helheten, (3) fläta samman alla delar till en 
helhet” (Ullman, 2003 s. 83).  

  

                                                 

3 Beroende på projekt och mål 
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7.1.1. Gantt-schema 
Ett gantt-schema används för att ge en överblick över projektet och skapa struktur. I 
ett gantt-schema listats de uppgifter som ska klaras av underprojektet. Tiden som 
behövs för respektive uppgift uppskattas och förs in. Även i vilken ordning och när 
uppgifterna ska göras och vara klara. 

Ett gantt-schema bör enligt 
Durfee (2008) bör man inte 
lägga in för många uppgifter i 
ett gantt-schema. Behöver man 
mer än 15 till 20 bör dess 
läggas i separata scheman. 

För mer detaljerade scheman 
kan man även lägga in hur 
lång tid uppgifterna faktiskt 
tog samt vem som är ansvarig 
för respektive uppgift. Även 
viktiga datum och händelser 
kan vara intressanta saker att 
ta upp i ett gantt-schema. 
Gantt-scheman kan också ha en sektion som håller reda på antalet mantimmar var 
och en i projektgruppen lagt ner. Figur 2 visar en illustration av ett enkelt gantt-
schema.  

Gantt-scheman är ett bra sätt att enkelt skaffa sig en överblick hur projektet 
framskrider. Det ger god information både under och efter projektet vad som gick 
som det skulle och hur lång tid varje uppgift tog. En nackdel med gantt-scheman kan 
vara att man inte kan se vilken uppgift var och en arbetat med utan bara hur mycket 
tid som lagts ner under en viss tid. I detta projekt har nyttan främst varit att hålla 
reda på vilka uppgifter som måste göras parallellt med varandra och ge en 
indikation på när en uppgift bör närma sig slutskedet.  

 

Figur 2 visar ett enkelt gantt-schema för ett 
projekt över åtta veckor. 
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Figur 3 visar hur resultatet av en 
funktionsanalys kan illustreras i ett 
funktionsträd. 

 

7.2. Bakgrundstudier 
7.2.1. Funktionsanalys 

”Funktion är det logiska flödet av 
energi (inkluderat statiska krafter), 
material eller information mellan 
objekt eller förändring av tillstånd till 
följd av ett eller flera flöden” (Ullman, 
2003 s. 140). De flesta produkter har 
många funktioner men oftast har alla 
produkter en funktion som står över de 
andra4, en så kallad huvudfunktion 
(HF). I en funktions analys undersöker 
man produktens huvudfunktion och de 
funktioner som hjälper produkten att 
uppfylla sin huvudfunktion, så kallade 
delfunktioner5 (DF). Många produkter 
har även funktioner som inte behövs 
för att uppfylla andra funktioner. 
Dessa kallas stödfunktioner (SF). 
Funktioner som behövs för att uppfylla 
delfunktionerna och stödfunktionerna kallas underfunktioner till dessa (UDF eller 
USF). Även underfunktioner kan ha underfunktioner (UFU) osv.  

Resultatet av en funktionsanalys kan redovisas i en lista där dess typ 
(huvudfunktion, delfunktion eller stödfunktion) listas intill varje funktion eller i ett 
så kallat funktionsträd (bland annat beskrivet av Österlin (2007)) (se figur 3). 
Fördelen med en funktionsanalys är att ytterligare fördjupa sig i hur produkten 
fungerar.  

Det är värt att notera att funktionerna i ett projekt mer inriktat på formgivning än 
konstruktion kan se lite annorlunda ut, jämfört med Ullmans definition. Detta då 
formen i sig ska förmedla något till en betraktare vilket kan ses som en funktion i 
sig. Vill man koppla det till Ullmans definition kan man se betraktaren (eller 
användaren) som en del i det system produkten tillhör. Funktionen kan då ses som 
utbyte av information mellan två objekt i systemet6.  

  

                                                 

4 I undantagsfall kan en produkt ha flera huvudfunktioner. Man strävar dock efter att 
definiera en enskild sådan. 
5 Även delfunktioner kan ha delfunktioner som hjälper till att uppfylla dessa. 
6 Användaren och produkten. 



 

 
 

av:   16 126 

7.2.2. Designkravspecifikation 
 Ullman (2003) och Österlin (2007) beskriver båda processessen för att konstruera en 
kravspecifikation. 

Viktigt att tänka på när man formulerar en kravspecifikation är att skriva tydliga 
funktioner. Ullman (2003) anser att alla krav på funktioner skall (om möjligt) vara: 
Mätbara; Avgränsande, ett krav som inte plockar bort något eller få alternativ är 
inte bra; Externa, de får inte gå in för mycket i detalj utan bara definiera de 
funktioner användaren ser samt vara Självständiga, krav på funktioner skall inte gå 
in i andra krav då bör de formuleras om. Dessutom bör de vara universella, ”ett 
universellt krav beskriver ett viktigt attribut hos alla föreslagna alternativ” 
(Ullman, 2003 s. 113). 

Österlin (2007), som riktar in sig mer på formgivning, ger en lite vagare beskrivning 
av hur krav ska formuleras. Här behöver krav inte nödvändigtvis vara mätbara utan 
även mindre ”greppbara” egenskaper hos produkten är värda att skriva ner. Detta 
kan kopplas till min diskussion om funktioner i ett design-/formgivningsprojekt 
ovan. 

Kontentan av de båda beskrivningarna är att kravspecifikationen skall ge en 
överblick av vad produkten måste klara av för att lösa det uppställda problemet. 
Kravspecifikationen är, enkelt beskrivet, en lista över de krav kunden har på 
produkten. Man bör gå över kravspecifikationen med uppdragsgivaren så att alla är 
överens om vad man försöker uppnå. Kravspecifikationen är ett levande dokument 
som kan ändra sig underprojektets gång då funktioner och krav läggs till eller tas 
bort. 

Fördelen är, framförallt, att man alltid har något att gå tillbaka till under och efter 
projektet. Ett dokument där kundens krav tydligt staplas upp. Kravspecifikationen 
är också en hjälp när det kommer till att uppbringa förståelse för problemet man 
försöker lösa. 

7.2.3. Marknadsundersökning 
Marknadsundersöknings fasen kan bland annat ha som syfte att identifiera: 

1. Användarna  

2. Användningssätt 

3. Användningsområde 

a. Geografiskt 

b. Sammanhang 

4. Eventuella kund‐ & Användarkrav    

5. Konkurrenter  

6. Eventuella patent och mönsterskydd 

För att identifiera dessa punkter kan man till exempel göra intervjuer, lämna ut 
frågeformulär eller observera kunder/användare eller dokument. För patent och 
mönster skydd finns en mängd databaser att söka i.  

Andra viktiga delar i en marknadsundersökning är att leta reda på konkurrenter och 
undersöka hur dessa löser problemet, vad de gör bra, vad de gör mindre bra och vad 
de kanske inte gör alls. 
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Metoden som valdes i projektet var att utföra intervjuer med användare (butiker) av 
produktdisplayerna samt undersöka befintliga produkter på marknaden. 

7.2.4. Konsument psykologi 
För att få en så god förståelse av psykologin bakom den miljö där displayenheterna 
ska användas är det viktigt att få en inblick i hur det fungerar i en butik. Hur 
kunderna tänker när de handlar och hur marknadsföring i en butik fungerar. 

När en kund kliver in i en butik väljer han/hon genast bort en stor mängd av 
sortimentet. Detta händer därför att människan är ett vanedjur och endast har ett 
fåtal produkter som hon köper regelbundet.  

Av de cirka 10 000 produkter som skulle kunna finnas i en vanlig livsmedelsbutik 
köper det genomsnittliga hushållet kanske 50 stycken regelbundet. Detta trots att 
många av de 9950 produkter som är kvar skulle uppfylla kundens behov minst lika 
bra (Nordfält, 2007). 

Detta innebär i princip att: syns du inte så finns du inte; då kunderna troligtvis hade 
köpt den bättre produkten om den bara hade kommit upp i medvetandet. Alltså är 
det mycket viktigt att bli uppmärksammad på butikhyllan eller exponeringen för att 
överhuvudtaget ha en chans att sälja sin produkt. Detta gör att de som vill säja 
borde ”fokusera mindre på att bli omtyckta då de väl blivit uppmärksammade och 
istället fokusera mer på att bli uppmärksammade över huvud taget” (Nordfält, 2007 
s. 25).  

Ett sätt att bli uppmärksammad på är om exponeringen av varan är snygg. Enligt 
Nordfält (2007) ”ökar försäljningen om en exponering är snygg”7. Dessutom blir den 
produkt kunden tittar mest på också, ”mest intressant, oavsett varför de [kunden] 
fokuserat på den” (Nordfält, 2007 s. 110). 

Design faktorer i butiker (de delar i butiken som syns, som hyllplaceringar, 
exponeringar med mera) är en av de viktigaste faktorerna för kundens intryck av 
butiken. Om butiken är trevligt designad Desto högre servicenivå, kvalité (på 
personal och varor) och trivsel känner kunderna (Nordfält, 2007). 

Färgval är viktigt och kan ha stor inverkan på kunders val av vara och köp. Enligt 
Nordfält (2007) visar forskning på att kunder hellre köper varor när de exponeras 
mot en kallare bakgrundsfärg (som blå). Medan kunderna ”slår av och låter bli att 
handla” (Nordfält, 2007 s. 166) om varorna exponeras mot en röd bakgrund. 

Nordfält (2007) identifierar två viktiga punkter angående den visuella aspekten av 
marknadsföring och konsumtion i butiker: ”1) De synliga delarna av omgivningen är 
de som påverkar oss mest. 2) Tänk på att en butiksmiljö redan är fylld av brus. Öka 
inte informationstrycket så mycket att kunderna tvingas stänga av.” (Nordfält, 2007 
s. 176) 

  

                                                 

7 Jag har tolkat det som att exponering gäller både sättet varor är uppställda på (ordning och 
liknande) på samt vad de är uppställda på, dvs. hur displayenheten se ut. 
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Figur 4 fruktklockan är ett bra exempel på en 
hållbar produkt där användaren enkelt förstår 
hur den fungerar och alla delar är utbytbara. 

7.2.5. Sustainable design 
En viktig del i varje modernt produktutvecklings projekt anser jag vara Sustainable 
design (eller hållbar design). Detta för att produktutvecklare har ett ansvar att se 
till att de produkter de utvecklar inte tär allt för mycket på naturens resurser. 

En av de första bitarna man kan konstatera när man studerar hållbar design är att 
utseende spelar roll; ”För ’hur det ser ut’ är en reflektion av oss själva, av vilka vi är, 
av det vi anser är viktigt och vad vi väljer att ignorera” (Walker, 2006 s. 34). 
Samtidigt inser man när man läser Walker (2006) att det inte är helt lätt att skapa 
en hållbar design. För samtidigt som Walker konstaterar att det är viktigt hur saker 
ser ut, ”En produkts estetik can vara ett väldigt kraftfullt verktyg då det är en 
nyckel faktor för att skapa ett emotionellt band med objektet” (Walker, 2006 s. 142)  
poängterar han också att ”Yttre skönhet /…/ är obeständigt och flyktigt. Det 
existerar endast för en kort period” (Walker, 2006 s. 58). 

Att skapa en koppling mellan 
produkt och användare är alltså 
viktigt då en användare som har 
en relation till sin produkt 
troligtvis kommer behålla och 
använda den längre. Alltså vill 
man skapa mening med 
produkten även efter att den har 
gått ur mode. En annan viktig 
egenskap för en hållbar produkt 
är att den går att anpassa till 
plats, kultur och användare. 
 

Hållbar design karaktäriseras 
ofta av att produkten har en lång 
livscykel. Om en produkt håller 
och används länge så dröjer det 
längre innan konsumenten köper 
en ny och färre produkter 
kasseras. Detta leder till att 
sopberg och andra miljöproblem 
minskar. En risk med detta är att 
miljöfarliga produkter används länge trots att det kommit nya miljövänligare 
alternativ på marknaden. Just att produkten används länge är en viktig faktor för 
hållbar design. Andra viktiga faktorer är att produkten är lätt att reparera och har 
en mening (Walker, 2006). 

En ohållbar produkt karaktäriseras ofta av att man gömmer dess funktion. Ofta 
genom av kåpor i plast och andra överdrag. Detta leder gärna till att den yttre ytan 
på en produkt är väl polerad och utan synliga skavanker vilket kan göra att 
produkten känns uttjänad när repor och andra skavanker börjar uppstå vid 
användning (Walker, 2006). Viktigt är alltså att användaren lätt förstår funktionen, 
hur den fungerar och gärna att han eller hon kan laga den själv eller i alla fall 
förstår att den kan lagas. Ett exempel på en hållbar produkt kan ses i figur 4. 
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7.3. Koncept- och Idégenerering 
Inför idégenereringen bör man kunna släppa på de förutfattade meningar på vad 
lösningen på det aktuella problemet ska vara. Det är en svår uppgift men en 
förutsättning för att vara kreativ i problemlösning. Man bör också minska på 
tidspress så mycket som möjligt för att ge idéer tid att komma fram och mogna 
(Österlin, 2007). 

Det gäller också att inte döma idéer på det här stadiet. Alla idéer som kommer 
beskriver man (förslagsvis genom skiss eller text) och går sen vidare till nästa utan 
att bedöma idén vidare. Det finns inga större krav på hur presentationen av en idé i 
det här stadiet ska se ut utan det ska närmare vara lite stöd för att kunna beskriva 
idén för någon. 

För att få lite hjälp att fokusera på målet kan man använda sig av en visuell brief 
där man sätter upp ett kollage med bilder och uttryck som får symbolisera känslan 
man vill få fram (Lenninger, o.a., 2008). 

7.3.1. Brainstorming 
Brainstorming utförs oftast i grupp men kan även tillämpas i ett arbete med endast 
en person. Syftet är mångfald av idéer genom att tömma sig på lösningar under en 
begränsad tidsperiod. Som i all idégenerering fungerar det bäst om alla idéer får 
komma ut utan att bli bedömda. Detta eftersom det kan vara lätt att låsa sig om 
man är rädd att få kritik eller sina idéer förkastade direkt när man presenterar dem. 

Brainstorm fungerar bra även om man är en person man får dock vara noggrann med 
att inte tänka vidare på idén efter man snabbt beskrivit den utan gå vidare till 
nästa. Att jobba ensam kan jämföras med brain writing, som är en variant av 
brainstorming där gruppmedlemmarna jobbar ensamma för att sen presenterar för 
gruppen (Österlin, 2007). 
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Figur 5 visar upplägget för en 
QFD-analys. 

7.4. Konceptval 
Grunden till ett bra konceptval ligger i att ha klara kriterier utifrån vilka man 
bedömer koncepten. Bedömningskriterier kan komma från uppdragsgivaren 
användaren, designern och eller från eventuella regelverk. Dessa kan behandla 
tillverkningsmöjlighet, säkerhet ekonomiska faktorer eller andra faktorer som kan 
påverka konceptets realiserbarhet. För att ta reda på vilka bedömningskriterier som 
var viktiga i mitt projekt använde jag mig av designdiskussioner och en QFD analys. 

Ofta kan man tidigt i projekt avskriva en del koncept tidigt baserat på designerns 
”magkänsla”. Besluten baserar sig ofta på designerns tidigare erfarenheter av vad 
som fungerar och vad som är bra. Denna metod kallas Go/No-Go (Ullman, 2003). 

7.4.1. Quality function deployment - QFD 
En QFD kan användas på många olika sätt, det 
är en matris som mäter kopplingen mellan 
kundkrav och designkrav/produktegenskaper. 
Ur den får man ut vilka designkrav eller 
egenskaper som är viktigast för att tillfredställa 
kunden. Den är också bra då den på ett effektivt 
sätt projicerar flyktiga (och omätbara) kundkrav 
på mer konkreta och mätbara 
produktegenskaper. 

En sådan analys kan också användas som en 
konkurrent analys där man kan jämföra 
konkurrenter med det egna konceptet för att på 
så sätt se hur väl dessa uppfyller de viktiga 
kraven och vilka egenskaper man måste jobba 
mer på. 

Främst har jag använt QFD som underlag för att 
konstruera tillförlitliga beslutsmatriser. Genom 
att man får reda på vilka egenskaper som är viktiga ger det en hjälp att senare vikta 
egenskaperna i beslutsmatrisen (se nedan i avsnitt 7.4.2). QFD ger också en bra 
insikt i vilka egenskaper man bör lägga extra tid på i konceptförbättrings fasen. 

Analysen går ut på att man längs med den lodräta axeln listar de krav kunden 
ställer på produkten (dessa är ofta omätbara som att nått ska vara snyggt eller gå 
mjukt). De olika kundkraven viktas med en siffra (ju högra siffra desto viktigare 
krav). På en vågrät axel listar man de egenskaper som produkten behöver ha för att 
uppfylla kundkraven (dessa bör kunna mätas på något sätt eller i alla fall vara 
relativt konkreta egenskaper).  

I den matris som bildas av produktegenskaperna och kundkraven (se figur 5) jämförs 
hur sambandet mellan dem ser ut. Vid ett starkt samband till exempel mellan ett 
krav på stabilitet och en egenskap som vikt sätts en hög siffra. Denna siffra 
multipliceras sen med eventuell viktning och adderas lodrätt med övriga 
sambandsvärden8. 

                                                 

8 Är sambanden viktade måste de multipliceras med sin viktning innan addition. 
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7.4.2. Beslutsmatriser 
Beslutsmatriser är ett sätt att betygsätta koncept och konkritisera de val man gör 
(skapa en beslutsgrund). Det finns många sätt att konstruera beslutsmatriser på, de 
flesta går ut på att man ställer upp de olika koncepten och bedömer hur väl de 
uppfyller olika krav på funktioner och egenskaper. Bedömningen görs företrädelsevis 
genom poängsättning (skalan man använder varierar beroende på metod).  

Österlin (2007) beskriver bland annat att man kan bedöma koncepten genom 
matrisutvärdering där man använder en skala på 1-5 (en 3:a är godkänt). Andra 
metoder som finns är PUGH-matriser, beskrivet av bland andra Ullman (2003). I 
PUGHs-metod jämför man koncepten med en referens och bedömmer om konceptet 
presterar bättre, sämre eller lika bra som denna för respektive krav. Skalan som 
används är ”+” för bättre ”–” för sämre eller ”0” för lika, summan av alla ”–” dras 
från summan av alla ”+” och resultatet ger en ranking av koncepten9. 

Vill man ytterligare för fina sina val kan man vikta sina kriterier (krav) till exempel 
sätta att säkerhet är dubbelt så viktigt som andra kriterier. Vilket skulle resultera i 
att betyget på detta kriterium räknas två gånger. I projektet används 
beslutsmatriser som beskrivet av Österlin (2007) samt PUGH, det är ett enkelt och 
kraftfullt sätt att få underlag till sitt koncept val. 

7.4.3. Designdiskussion 
För att få ett bra underlag till konceptval är det bra om man kan få lite tankar och 
idéer från utomstående. Detta då det är lätt för de som är inblandade i projektet att 
få favoriter bland koncept och fastna i ett spår. Diskussioner med utomstående kan 
ge mycket hjälp inför konceptval. Dessa diskussioner har jag valt att kalla 
designdiskussioner. 

En fördel är om den utomstående är kunnig inom området som produkten avser, det 
kan också röra sig om en eventuell tilltänkt användare av produkten. 
Designdiskussioner med utomstående kan liknas vid metoden ”bollplank” som 
tvingar designern ”att formulera sig och testa idéer på [någon]” (Österlin, 2007 s. 
58). Att förklara sina koncept för någon kan förutom möjlig feedback öppna ögonen 
inför problem eller fördelar med koncept. 

Nackdelen i design diskussioner är att man måste ha relativt stort förtroende för den 
man väljer att diskutera sina koncept med och samtidigt vara lite objektiv till de 
åsikter och förslag som kommer ur diskussionen. Den utomstående är bara en person 
och kvalitén på förslagen kan variera beroende på expertis och hur insatt han eller 
hon är i problematiken. I projekt som detta där projekt gruppen bara består av en 
person är designdiskussioner mycket användbara, för att ge kritik och hitta nya 
infallsvinklar. Det är aldrig fel med ett par extra ögon. 

  

                                                 

9 För att förfina betygsättningen kan man om det behövs ge två plus eller två minus. 
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7.5. Konceptförbättring 
Efter att man valt koncept kommer förbättringsfasen. Denna fas är självklar för att 
få fram ett så bra koncept som möjligt. Det är här man tar all information som man 
fått tidigare i projektet angående kvalitén på konkurrenter, övriga koncept och 
liknande och försöker bena ut vad som kan förbättras i det valda konceptet. Ett sätt 
att förbättra ett koncept är att använda sig av funktioner och egenskaper som 
ansetts bra på andra (bortvalda) koncept och försöker implementera på det valda. 
Det finns ett flertal olika verktyg och teorier som kan användas i denna fas. 

7.5.1. Design for Usability - DFU 
Att utveckla en produkt innebär i de allra flesta fall att någon kommer använda den 
i slutändan. Det är viktigt att användaren då förstår hur detta ska gå till. Detta är 
något man som produktdesigner gärna ska ha i åtanke genom hela projektet.  

För att uppnå en design som är enkel att använda kan man med fördel jobba med 
semiotik (se avsnitt 7.5.6). Helst ska produkten själv, genom in utformning eller 
paneler med mera, kunna tala om hur den fungerar. 

7.5.2. Failure Mode of Effect Analysis - FMEA 
FMEA är ett mycket väl använt verktyg inom produktutveckling. Med hjälp av en 
sådan analys kan man få reda på vilka områden som är troliga källor till felorsaker. 
Det är inte bara fel som uppstår då produkten faktiskt används utan också design 
och konstruktionsfel. Så som delar som går för nära varandra när de rör på sig och 
skapar onödig friktion, eller andra fel som gör att produkten inte fungerar så väl som 
det är tänkt (Ullman, 2003). 

Metoden går till så att man i en tabell ställer upp de delar eller funktioner 
produkten består av. Vid varje funktion listar man de fel som kan uppstå. Varje fel 
kopplas till en effekt av felet (vad händer till exempel med funktionen om felet 
uppstår). Även orsaker till felet listas. Därefter indikerar man, med siffror, hur 
trolig det är att felet uppstår (felfrekvens), hur allvarligt det är om felet uppstår och 
hur troligt det är att felet upptäcks. Dessa tre faktorer bildar ett nummer som kallas 
riskprioritetsnummer (RPN). Ju högre RPN desto allvarligare är felet (dock ska man 
tänka på att ett allvarligt fel som det är troligt att någon upptäcker kan få ett lågt 
RPN, och ett sådant fel bör åtgärdas redan i design processen om det upptäcks). 

Fördelen med FMEA är att man tvingas sätta fingret på de delar som produkten 
består av och fundera en extra gång över dess hållbarhet och pålitlighet. Detta gör 
att man kan upptäcka fel innan de händer (och förhoppningsvis innan produktion). 
Vilket gör att man potentiellt kan spara väldigt mycket pengar. 
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7.5.3. Computer Aided Design - CAD  
Ett välanvänt verktyg i produktutveckling och design är Computer Aided Design 
(CAD). CAD går ut på att man med hjälp av datorer kan skapa modeller i 3D, dessa 
kan sedan renderas till verklighetstrogna bilder; Sammanställas i större 3D modeller 
av en hel produkt eller mindre modeller som bara beskriver produktens 
beståndsdelar; Eller vara underlag för ritningar (som görs direkt i datorprogrammet) 
för konstruktion. 

CAD gör att utvecklingsprocessen går blir effektivare då man i viss mån slipper 
konstruera modeller och prototyper för att prova konstruktioner eller utseende. Man 
kan också simulera hur produkten används i verkligheten och få ut värden som 
hållfasthet och aerodynamik med mera. Detta underlättar konceptförbättringsfasen. 

En annan fördel med CAD är att man själv enkelt kan bestämma och ändra 
detaljnivån på koncepten. Detta göra att CAD också är ett bra hjälpmedel vid 
konceptval.  

En av nackdelen med CAD är att även om man kan se konceptet och testa det så kan 
man aldrig känna hur det känns, vikt, yta, byggkvalitet och material m.m. visar sig 
fortfarande bättre i en prototyp än i datorn. Det är även lätt att man förlitar sig 
alldeles för mycket på datorn när det kommer till beräkningar och liknande, här är 
fortfarande praktiska tester mer givande. CAD-mjukvaran är en bra hjälp att 
upptäcka fel tidigt och på det sättet minimera antalet fel som uppkommer vid 
prototyp testningen.  

SolidWorks 
I projektet används SolidWorks (SW) till att modellera koncepten. SW är främst en 
solidmodellerare, det vill säga man arbetar med massiva kroppar i programmet där 
man lägger till eller dra ifrån material (Österlin, 2007). Som modellerare är SW 
relativt enkelt och intuitivt att använda. 

Programmet klarar också av så kallad ytmodellering där man kan bygga upp en 
modell i datorn genom att definiera modellens ytor med hjälp av dess konturer 
(Österlin, 2007). Andra verktyg i SW som kan underlätta i 
produktutvecklingsprocessen är bland andra möjligheten att simulera hållfasthet och 
flöden m.m. 

3D-Studio Max 
3D-Studio är ett mer avancerat program för rendering av film och bilder. I 3D studio 
kan man skapa mycket bra presentations bilder och den som är riktigt erfaren kan 
göra väldigt verklighetstrogna bilder och filmer. 

Programmet är en ren ytmodellerare alltså har man mycket stor frihet att skapa 
komplicerade och organiska former, jämfört med solidmodellerare (Österlin, 2007). I 
projektet användes 3D-Studio att rendera bilder och göra mindre förändringar till 
modellerna. 
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Figur 6 Extrudering fungerar 

ungefär som en tandkrämstub. Och 
ger långa kontinuerliga profiler. 

7.5.4. Materialval 
”’Form följer funktion’ är ett klassiskt talesätt inom design. Utnyttjas materialet 
effektivt i en ändamålsenlig konstruktion leder det oftast till en elegant 
formgivning” (Österlin, 2007 s. 131). Det är viktigt att designen och materialet går 
hand i hand. Man måste tänka på många saker vid ett material val. Hur ska det 
tillverkas? Vad kostar det? Hur används produkten? Vilka egenskaper har 
materialet? Är frågor som man måste ställa sig. Ofta måste man i komplicerade 
konstruktioner ändra en del i formgivningen för att passa materialet eller tvärt om. 
(Österlin, 2007) 

Materialet är också en del i designen som bidrar till dess uttryck, eller känslan i 
produkten. Skall ytan vara len eller Grov? Måste produkten ha en viss vikt? Ska 
ytan vara glansig eller ska den gå att måla på? Dessa och många fler frågor är också 
viktiga. Varför man kan förstå att det måste till en hel del samarbete mellan 
konstruktions- och designteam. 

Österlin (2007) talar om tre viktiga faktorer vid material val; produktens 
egenskaper; om formerna går att tillverka i materialet samt om det går att ta fram i 
tid och inom budget. 

7.5.5. Tillverkningsmetoder 

Extrudering – aluminium 
Extrudering går ut på att man formar 
produkter genom att pressa material genom 
en öppning. Materialet formar sig efter 
öppningen och man kan på detta sätt 
producera långa kontinuerliga produkter (se 
figur 6). Tekniken kan jämföras med när man 
pressar tandkräm ur en tub. 

Extrudering går relativt fort (ca: 20m per 
timme) och ytan blir mycket fin. De former 
som kan produceras kan vara mycket 
komplicerade, det enda kravet är att formen 
är kontinuerlig längsmed hela produkten 
(Lefteri, 2007).  

Vanliga produkter som tillverkas på detta sätt är, pasta, aluminiumramar till 
fönster och höljen till mp3-spelare. Tillverkningsvolymerna för extrudering kan 
handla om allt från mellanstor serieproduktion till massproduktion (Lefteri, 2007). 
Maskinerna för extrudering kan vara mycket dyra medans själva verktygen 
(”öppningen”) inte brukar anses särskilt dyra. Ett verktyg för en enkel produkt kan 
kosta mellan 15 000-22 000 kronor (Richter, 2009). 

Stansning 
Stansning är en metod för att göra hål i plåt eller ta ut former ur plåtar. Metoden 
innebär att man, med stor kraft, slår hål på en plåt (eller annat plant material) med 
hjälp av ett slipat verktyg. Verktyget är format efter den form man vill få ut eller det 
hål man vill göra. Det hela kan liknas vid att göra pepparkakor där 
pepparkaksformen i plåt är verktyget och den färdiga kakan är hålet eller formen 
man tagit ut (Lefteri, 2007) (se figur 7).  
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Figur 9 plåten pressas mellan de 
två verktygen till en precis böj. 

 

 
Figur 8 valsarna är placerad på 
sådant sätt att den tvingar plåten 
att rulla ihop sig 

 

 
Figur 7 stansad plåt liknar det 
man får kvar efter man bakat 
pepparkakor.  

Stansning är en väldigt snabb process för att ta 
ut former ur plana plåtar (och andra 
material). Antalet produkter per timme kan 
variera men upp emot 1500 är inte omöjligt. 
Hur fin ytan blir efter stansning beror på 
materialet, kanterna efter verktyget kan ofta 
behöva slipas ner för att få bort oönskade 
grader. Toleranser vid stansning är möjligt 
att kunna få relativt höga (Lefteri, 2007). 

En stor mängd material är möjliga att stansa 
vanligt är plåt, tyg och plast. Verktyg för 
stansning är billiga relativt metodens 
snabbhet, vilket gör det till en mycket 
ekonomisk process (Lefteri, 2007). 

Valsning 
När man valsar plåt för man in plåten 
mellan två eller fler rullande cylindrar 
(valsar) placerade på ett sådant sätt att de 
tvingar plåten att böja sig (se figur 8). Plåten 
förs ofta genom flertalet olika valsar eller 
fram och tillbaka genom samma uppsättning 
valsar där avståndet mellan valsarna 
minskas för en mindre radie på böjen 
(Lefteri, 2007). 

Med valsning kan man producera böjda 
plåtar i mycket hög hastighet (300-600m per 
timme10). Ofta finns det en minsta mängd 
man måste beställa av en producent. Ytan på 
en valsad plåt kan bli fin, men vid tjockare 
plåtar kan det uppstå slitningar vid stora radier (Lefteri, 2007). 

Bockning/Kantbockning 
Att bocka en plåt är en väldigt simpel process 
där man, enkelt förklarat, spänner fast en plåt 
mellan två verktyg och böjer upp plåten över 
verktygets kant med ett tredje verktyg 
underifrån.  

Kantbockning innebär att man lägger en plåt 
över en form (hona) som är en inbuktning lik 
den form man vill ha på bocken. Därefter 
trycker man med stor kraft ner med en hane, 
som är en inverterad form av honan, så att 
plåten formar sig (se figur 9). Det är möjligt att 
variera radien på en bock genom att ändra på 
storleken på hane och hona.  

                                                 

10 Gäller medelstora producenter. Mer för större producenter. 
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7.5.6. Semiotik 
”Semiotik involverar inte bara läran om vad vi i dagligt tal refererar till som tecken, 
utan om allt som ’står för’ något annat” (Chandler, 2007 s. 2). Ett tecken kan vara 
allt ifrån ord, bilder och ljud till objekt eller rörelser. Läran semiotik kan delas upp i 
tre större delar (Thies, 2009): 

1. Pragmatik – hur tecknet tolkas beroende på sammanhanget, kulturen eller omgivningen. 

2. Syntax – hur tecknet tolkas gentemot andra liknande tecken. 

3. Semantik – Vad tecknet kommunicerar och hur det gör detta. 

Ibland när man talar om tecken och vad de står för talar man om betecknare och 
betecknad. Där betecknare är det tecken man ser, hör, känner eller på annat sätt 
upplever och betecknad är den mental bild som betecknaren ger upphov till. Till 
exempel betecknar en öppen dörr till en affär att affären håller öppet och att det är 
fritt fram att handla. Den mentala bilden att affären har öppet är då det betecknade 
(Chandler, 2007). 

Det finns tre olika kategorier av tecken. Tecken kan tillhöra en eller fler av följande 
kategorier (Chandler, 2007): 

 Indexalt – ett tecken som pekar på något. Enklast kan det jämföras med ett pekfinger eller en 

skylt som pekar på något. 

 Ikoniskt – En avbildning eller beskrivning av det tecknet skall symbolisera. Som en målning 

eller fotografi av ett ting, målningen är då en ikon för tinget.  

 Symboliskt – Dessa tecken måste man lära sig vad de betyder, tillexempel bokstäver eller 

trafikskyltar (Thies, 2009). 

Vilken eller vilka av kategorierna ett tecken tillhör beror enligt Chandler (2007) 
mycket på i vilket sammanhang tecknet används. Tillexempel kan en dyr målning 
vara ett indexalt tecken på att någon är rik (man måste ha mycket pengar för att 
kunna köpa det), samtidigt kan det tolkas ikoniskt då tavlan också föreställer något 
en leende kvinna till exempel (det är ju inte verkligen Mona lisa utan bara en avbild, 
en ikon). Samtidigt är det en symbol för man måste ha sett tavlan förut för att kunna 
tala om att det faktiskt är Mona lisa. Man måste ju faktiskt nästan ha sett en tavla 
förut för att kunna säga att det är en tavla. 

Semantik 
Just semantik är en stor del inom produktdesign och utveckling då man att använda 
tecken på olika sätt kan påverka vad tycker och tänker om produkten och dess 
användning. Ett exempel på hur tecken kan på verka människor och hur man kan 
kommunicera med tecken tas upp av Chandler (2007).  

Under 1990 ville brittiska Telecom få män att prata mer i telefon när de var hemma. 
Något många män undvek ”bland annat pågrund av den feminina bibetydelsen av att 
den fanns hemma samt dess association med att ’småprata’” (Chandler, 2007 s. 104). 
Detta gjorde att män hade korta koncisa telefon samtal istället för längre och dyrare. 
För att råda bot på detta startade Telecom sin ”It’s Good to Talk” kampanj. Här lät 
de, för att utmana den rådande inställningen, skådespelaren Bob Hoskins, en ”man’s 
man” med grov röst, vara ansiktet utåt (Chandler, 2007). 
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I semantik inom produktdesign finns det ett par olika funktioner ett tecken eller 
produkt kan ha. Dessa är enligt Monö (1997) funktionerna att: 

 Uttrycka – produktens egenskaper 

 Uppmana – Till reaktion  

 Identifiera – produkttyp, tillverkare, placering, tillhörighet m.m. 

 Beskriva – produktens funktion och användning 

Current Product Sign 
Inom semiotik och produktutveckling pratar man gärna om current product sign 
(cps), som är det tecken som konsumenter och användare associerar till produktens 
funktion idag (Thies, 2009). För en produktdesigner är det viktigt att inte gå allt för 
långt utanför den rådande normen. Hamnar man för långt ifrån cps finns det risk att 
konsumenter inte förstår vad produktens funktion är och vad den har för syfte 
(Monö, 1997). 
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8. Tillämpad lösningsmetodik 

8.1. Arbetsgång och planering 
Använde mig av liknande arbetsgång som beskrivs av Ullman (2003) men även 
teorier från Österlin (2007). Jag plockade verktyg från båda teorierna och skapade 
en arbetsgång som jag trodde skulle tjäna mig väl under projektet. Dessa verktyg och 
teorier finns beskrivna under avsnitt 7. Figur 10 visar den arbetsgång jag planerade 
och genomförde: 

 

  

 

Figur 10 visar ett flödesschema över den tänkta processen. Verktyg och ordning är främst 
hämtade ur Ullman (2003) och Österlin (2007) 
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8.1.1. Uppstart av projektet 
Projektet började med ett möte på X-ponent tillsammans med handledare Ragnar 
Tengstrand från MDH och Marcus Wolfram från X-ponent. Syftet med mötet var att 
presentera projektet och problemet för mig och komma överrens om ett gemensamt 
mål. 

Utifrån de direktiv jag fick ifrån vårt första möte upprättade jag en 
kravspecifikation med de krav som X-ponent hade (se bilaga 1). Kravspecifikationen 
har kompletterats allteftersom projektet fortlöpt.  

Efter uppstartsmötet kunde vi ringa in en del önskningar från uppdragsgivarens 
sida angående projektet: 

Projekt/Utförande 

 Marknadsstudie 

 3 Koncept 

 Vad kallas produkten 

 Bilder på koncept 

Och koncepten: 

Produkt/Koncept 

 Vara Modulerbart 

 Lyfta fram produkten 

 Får inte skymma sikt 

 Tillåta extern logotyp 

 Se exklusivt ut 

 Vara gediget   

8.1.2. Teorier För förståelse 
För att tillskansa mig så mycket förståelse för problemen som möjligt studerade jag 
litteratur inom en mängd relevanta områden. Bland annat konsumentpsykologi och 
semiotik. 

Då jag under studierna på MDH redan genomfört ett antal produktutveckling och 
design projekt var jag ganska säker på vilka teorier och verktyg jag behövde för att 
klara uppgiften. 
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Jag kände att jag ville fördjupa mig i tro olika områden och försöka implementera 
dem i mina koncept. Dessa var: semiotik, konsumentpsykologi och hållbar design. 
Jag sökte på internet och läste om olika titlar och tillslut bestämde jag mig för en 
dryg handfull böcker (varav några jag använt i tidigare projekt) jag skulle studera 
under projektet, dessa var: 

 Design i Fokus 

o En bok om design och produktutvecklings processen. 

 Mechanical design process 

o Ingående bok som följer ett produktutvecklingsprojekt där många produktutvecklings 

verktyg används. 

 Design for Product understanding 

o En bok om produktsemiotik och hur man skapar förståelse för en produkt genom 

design. 

 Marknadsföring i butik 

o Bok om konsumentpsykologi och hur man kan utnyttja design (och mycket annat) för 

att marknadsföra produkter. 

 Making it 

o Intuitiv bok med beskrivningar av en mängd tillverkningsmetoder 

 Semiotics: the basics 

o Bok om grunderna i semiotik. 

 Sustainable design 

o En bok om hållbar (miljövänlig) design. 

Utöver dessa böcker studerade jag också diverse kompendium och tidigare 
examensarbeten inom design och produktutveckling. 

8.1.1. Gantt-schema 
För att planera projektet använde jag mig av erfarenheter från tidigare projekt och 
den uppsatta arbetsgången med dess verktyg och konstruerade ett gantt-schema (se 
bilaga 2) 

Delade upp projektet i 14 uppgifter som behövde lösas under projektets gång. Varje 
uppgifts tidsåtgång uppskattades och portionerades ut över projektets tidsram. 

För att göra det lättare att hålla planeringen planerade jag in fyra stycken möten 
med uppdragsgivaren under projektet (detta kändes som ett minimum för att ha lite 
milstolpar att jobba mot, under projektets gång blev det fler möten än planerat). 
Andra milstolpar fick bli när 3D-modellering och rapport skulle vara klara. 
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8.1.2. Kommunikation under projektet 
Under projektets gång har det varit mycket kommunikation med uppdragsgivare och 
handledare. Jag har till varje möte försökt att vara så förberedd som möjligt och 
använt mig av en presentations pärm (se bild 1) där skisser, resultat, koncept med 
mera för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna förklara mina idéer och 
ståndpunkter.  

När jag förklarat koncept och skisser har jag alltid försökt visa upp hela skissen 
först för att sedan gå in på detaljer för att det ska bli så tydligt som möjligt. 

Alla möten och annan kommunikation har dokumenterats för att jag ska kunna gå 
tillbaka och se vad som pratats om och vad som beslutats (se bilaga 3 för mötes 
protokoll).  

Även kommunikation med mig själv kändes nödvändigt för att få en bra överblick 
över projektet och vilka framsteg som gjordes och när. Därför upprättade jag en 
projektdagbok där jag skrev in vad jag jobbat med under dagen (se bilaga 4). 

 

  

 

Bild 1 visar ett utdrag ur den pärm jag använde för 
att underlätta kommunikation 
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8.2. Marknad och Konkurrens 
För att kunna skapa en grund att jobba ifrån behövde jag undersöka vad som fanns 
på marknaden och vilka tankar det fanns om dessa. Jag utförde en marknads 
undersökning och en konkurrensanalys 

8.2.1. Marknad 
Marknadsundersökning utfördes i Eskilstuna Centrum, Tuna Park (köpcentrum 
utanför Eskilstuna) och på Dustins Elektronikmässa i Annexet vid Globen i 
Stockholm (2009-04-04). Och syftade till att försöka uppdaga eventuella synpunkter 
användare (de som vill exponera produkter) har på lösningarna. Utöver detta ville 
jag ta reda på vad displayenheterna kallas bland de som använder dem och beställer 
dem ute på marknaden.  

 

  

Resultat från marknadsundersökning 

Förvaring 
‐ Går att stjäla saker 
‐ Ganska bra men används sällan 

Utseende 

‐ Fula 
‐ Bör smälta in i inredningen 
‐ Används som inredning 
‐ Design är viktigt 

Exponering 

‐ Används för nyheter (gäller 
exponeringar för fåtal produkter) 

‐ Måste lyfta fram produkten 
‐ Bör väcka uppmärksamhet 

Användning 

‐ Ska vara lätt att plocka i 
‐ Låter illa när de snurrar 
‐ För mycket ljusinsläpp ger plottrigt 

intryck 

Benämns idag 

‐ Modul 
‐ Monter 
‐ Display 
‐ Karusell 
‐ Exponering 
‐ Butiksinredning 
‐ Ställ 
‐ Häst 

Tabell 1 visar resultatet av marknadsundersökningen. Vad användarna tyckte och tänkte 
om produkten upp delat på fem kategorier.  
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Tillvägagångssättet följde samma mönster i alla affärer. Jag bad om tillåtelse att 
fotat displayenheter och hyllor tillförmån för examensarbete på MDH. Vid ett ja 
fotograferade jag de displayenheter jag kunde hitta i butiken. I den mån expediter 
och butikspersonal hade möjlighet och tid utförde jag intervjuer angående nuvarande 
displayer (se bilaga 5 för intervjumall). 

På mässan behövdes inget tillstånd utan jag fotograferade de displayenheter jag såg. 
Försök att inleda samtal på mässan gjordes men var svåra att få till då de flesta 
mässanställda hade fullt upp. 

Totalt genomfördes tio intervjuer. Resultatet från marknadsundersökningen 
summeras i tabell 1 uppdelat i fem kategorier. 

Resultatet från marknadsundersökningen var relativt väntad, men gav ändå flera 
intressanta insikter. Från resultatet kan man konstatera att nästan alla hade olika 
namn på displayenheterna. Det ska sägas att de flesta tyckte att orden exponering 
eller display borde fungera bra som standard ord i samband med försäljning och 
marknadsföring. 

Utöver det ansåg flera att flera av displayerna som syns idag är fula (främst sådana 
som liknar tråddisplayen i bild 7) och att design var viktigt för att väcka 
uppmärksamhet och locka kunder till displayen. 

8.2.2. Konkurrens 
Syftet med marknadsundersökningen var att få inspiration över hur problemet lösts 
tidigare; hitta eventuella fel och brister hos kommersiella lösningar; undersöka om 
det finns någon gemensam egenskap hos enheterna som gör att de fungerar bra 

Totalt analyserades ett 25 olika displayenheter under marknadsundersökningen. Ett 
urval av dessa finns att se i bild 2-13 (övriga finns att se i bilaga 6). Totalt 65 
displayer fotades och undersöktes men på grund av tidsramen i projektet gjordes 
ingen grundligare analys på övriga 40 displayer. En sammanfattning av lösningar 
och tillhörande analyser finns nedan. Punkter som analyserades var:  

  Exklusivitet och Estetik 

  Hur väl de exponerar produkten 

 Skapar uppmärksamhet 

 Användarvänlighet 

 Signaler och tecken 

Semantisk Analys 
Tillvägagångssättet för konkurrens analysen kan kallas för en semantisk analys där 
jag tittade efter de nämnda punkterna i de olika displayernas semantiska funktioner 
(se avsnitt 7.5.5 om semiotik). 
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Väggdisplayer 

 
Bild 2 väggdisplay hos Skivlagret. 

 Hålbild med långa hål ger ett rent 
intryck då de följer över hela väggen 
utan plötsliga avbrott. 

 Modulerbart. 

 Utstrålar frihet. 

 Ger god överblick och exponerar 
produkter mycket väl. 

 
Bild 3 väggdisplay hos Kicks. 

 Utskjutande hylla injuder till att prova och 
plocka med varorna. 

 Materialvalet (glas och stål) ger ett 
relativt exlusivt intryck. 

 Lätt att plocka varor 

 
Bild 4 väggdisplay hos Bergqvist Skor. 

 Vinklade hyllor ger god åtkomst och 
insyn och ett inbjudande intryck. 

  Enkelhet ger ett sterilt nästan tråkigt 
intryck. 

 Långt avstånd mellan håll begränsar 
upphängning till hyllor (eller väldigt 
långt avstånd mellan krokar). 

 
Bild 5 väggdisplay från Sifa’s 

produktkatalog11. 

 Spännande form där displayen 
”försvinner” bakåt i toppen skapar 
uppmärksamhet 

 Lutande vägg ger god insyn till 
produkterna. Bjuder in betraktaren. 

 

 

                                                 

11 (Sifa Inredningsfabrik AB, 2008) 
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Golvdisplayer 

 
Bild 6 golvdisplay hos Ur & Penn. 

 Glas montern ger samma signal som en 
bur på zoo, ”se men inte röra”. 

 Samtidigt ger det en känsla av att 
produkten är exlusiv. 

 Pedistal ger ytterligare känsla av 
exlusivitet. 

 
Bild 7 golvdisplay hos Skivlagret. 

 Otydlig design, skulle lika gärna kunna 
vara en skrivbordsstol man ställt den på. 

 Plottrigheten gör att den inte känns 
exklusiv. 

 Gömmer hellre än visar den. 

 
Bild 8 golvdisplay hos Kicks. 

 Känns stadig vilket gör att man vågar 
snurra på displayen. 

 Produkterna exponeras väl och spegeln 
på sidan gör att man förstår att man ska 
prova glasögonen. 

 Intuitiv 

 
Bild 9 golvdisplay hos Kjell & Company. 

 Plottrigt och exponerar inte produkten 
på ett bra sätt och gör det svårt att hitta 
den produkt kunden vill ha. 

 Formen på lådorna ger frihet att 
möblera och skapa sitt eget mönster. 

 Exklusiviteten dras ned av plottrigheten. 
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Bordsdisplayer 

 
Bild 10 bordsdisplay för PNY på 

Elektronikmässan. 

 Hindrar kunden från att slutföra köpet 
utan hjälp från utomstående, handlingen 
att ta produkten till kassan blir omöjlig 
utan hjälp. 

 Material kombinationen känns 
futuristisk. 

 Principen med en ”bur” att lägga 
produkterna i fungerar bra för att skapa 
lite uppmärksamhet. 

 
Bild 11 bordsdisplay hos Glitter 

 Blir plottrig med många pinnar som 
sticker upp vilket exponeringen av 
produkterna blir lidande av. 

 Att inte kunna välja antar pinnar 
begränsar användarvänligheten och 
bidrar till det plottriga intrycket. 

 Materialet känns dock exklusivt. 

 
Bild 12 bordsdisplay för Logitech på 

Elektronikmässan. 

 Mycket intuitivt, betraktaren uppmanas 
att ta på produkterna och prova dem. 

 Exponerar produkter väl inga frågor går 
obesvarade då kunden kan plocka bland 
produkterna 

 Känns relativt exklusiv men den glansiga 
ytan på bordet och den rena 
exponeringen. 

 
Bild 13 bordsdisplay hos Duka. 

 Specialiseringen på kort begränsar 
möjligheterna och användarvänligheten. 

 Intuitiv man förstår att den inte kan 
snurra och att den ska visa upp korten. 
Mycket tack vare den plana ytan (utan 
böjar) och lutningen på exponerings 
ytan. 

 Döljer inget av Produkten. 
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Utifrån analysen av de produkter som finns på marknaden idag kom jag fram till att 
det finns ett mängd olika sätt att lösa problemet på. 

Mest utmärkande som jag kom fram till var att jag ville försöka undvika att lägga 
produkterna i en bur eller glasa in dem. Det skapar uppmärksamhet men talar om 
att det inte är tillåtet att röra produkten (lite som att titta på djur på ett zoo). 

Andra intryck jag fick var att försöka använda öppna ytor som inte gömmer 
produkterna 

Current Product Sign 
De flesta displayenheter idag har ett par saker gemensamt. Alla har någon form av 
yta vinklad mot betraktaren där det finns möjlighet att hänga, lägga eller ställa 
produkter. Gemensamt för displayer avsedda för golv och bord är ofta att det går att 
rotera dem kring en vertikal axel, för att kunden skall kunna bestämma själv vilken 
exponeringssida som är riktad mot honom/henne. 

Gemensamt för nästan alla displayer är att de på något sätt kopplas samman med 
produkten. Antingen genom dekaler och logotyper eller att stället i sig liknar 
produkten eller på nått annat sätt kan förknippas med det produkten används till.  

Utöver dessa tecken kan det vara väldigt mycket som skiljer från ställ till ställ. I 
figur 11 ses X-ponents nuvarande display12 och detta är den enklaste formen av 
displayer som hamnar mitt på CPS, men den urskiljer sig inte från mängden. 

 

Figur 11 X-ponents enkla design är lätt att känna igen som en displayenhet.  

                                                 

12 Golv och bordsdisplayen som säljs idag ser likadana ut förutom i storlek. 
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8.3. Koncept och idégenerering 
Nu hade jag samlat på mig information för en god grund förståelse för produkten och 
problemet varför jag kunde börja bena ut vad en produktdisplay faktiskt var. 

8.3.1. Funktionsanalys 
Det första jag definierade i min funktions analys var vad produktdisplayens 
huvudfunktion var. Jag kom fram till att den kunde definieras som ”Exponera 
produkter i butik”. Delfunktioner till huvudfunktionen identifierades som; Medge 
placering i butik; Hålla produkter och möjliggöra uppvisning av produkt.  
Funktionsanalysen sammanställdes i ett funktionsträd som kan ses i figur 12. 

 

Figur 12 funktions träd som visar resultatet av min funktionsanalys. Med ”Exponera 
Produkter i butik ”som huvudfunktion. 
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Nu när jag hade den information jag ansåg mig behöva påbörjade jag den riktiga 
idégenereringsfasen13. För att få en känsla för problemet och vad jag ville få ut av 
min lösning skapade jag något som kan liknas vid en mood-board eller visuell brief 
(det vill säga ett kollage med bilder och tankar som skulle fånga in målet och få mig 
att fokusera på detta), figur 13 visar ett utdrag ur denna (se bilaga 7 för den 
fullständiga visuella briefen) . För att få fram så många idéer som möjligt använde 
jag mig av brainstorming.  

 
Figur 13 ett utdrag ur den visuella briefen14. 

8.3.2. Brainstorming 
Brainstorming som teknik är ett väldigt rättfram verktyg. Jag satt under kortare 
perioder cirka en timme per session och skissade och funderade över idéer. Efter 
varje session lät jag idéerna mogna en dag ungefär för att senare återkomma och 
utveckla dem (i den mån jag kunde komma på nya saker).  

I planeringen hade jag avsatt två och en halv vecka för idégenerering, denna tid 
visade sig vara ganska väl avmätt då det tog nästan tre veckor innan jag hade 
tillräckligt goda och genomarbetade koncept för bedömning. 

8.3.3. Skisser & Tidiga Koncept 
Figur 14 visar ett utdrag av de idéer och skisser som växte fram under 
idégenereringsfasen. De flesta skisserna är enkla odetaljerade skisser vars syfte är 
att ge en snabb bild av idén och kunna återberätta den för mig själv och andra. Det 
är också meningen att de ska vara en bra plattform för att vidare utveckla idéerna. 

                                                 

13 Redan innan den formella idégenereringsfasen påbörjade hade jag redan några enkla 
skisser på idéer då dessa ganska snabbt kom fram när projektet väl satt igång. 
14 Referenser till bilder finns i anslutning till den kompletta briefen i bilaga 7. 
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Figur 14 visar tidiga skisser från idégenereringsfasen 
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8.4. Konceptval 
För att göra bästa möjliga val använde jag mig av flera beprövade verktyg. Som 
Beslutsmatriser och PUGH; resultatet från QFD:n och CAD. Utöver dessa verktyg 
hade jag flera diskussioner med uppdragsgivare och handledare. 

Det första jag gjorde inför koncept valet var att välja ut 20 av de framtagna idéerna 
att utveckla till ytterligare en bit. Detta urval baserade sig på en Go/No-Go 
approach, där jag bedömde vissa idéer som orealistiska betydlig mindre realiserbara 
i detta projekt15. 

De 20 koncept som valdes ut skissades upp till en högre nivå kan ses nedan. Det vill 
säga detaljnivån ökades och formerna togs fram ordentligt. Detta för att alla koncept 
skulle kunna bedömas på samma grund och inte bättre eller sämre bara för att 
skissen såg bättre eller sämre ut.  

Jag delade även upp dem i två kategorier, Golv/Bords koncept och Vägg koncept, 
detta för att dela upp de koncept som var tänkta att kunna roteras (och därmed inte 
passade för vägg) och de som från början vara tänkta att ha som väggdisplayer. 

Koncepten sammanställdes till ett presentationsmaterial för att kunna använda i 
efterföljande konceptval och diskussioner se bild 1 i avsnitt 8.1.2 om kommunikation. 

 

  

                                                 

15 Notera att dessa idéer skulle kunna vara relevanta i andra koncept med andra 
avgränsningar. 
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Golv och Bordskoncept 

Golv/Bords- 
koncept 1 

Golv/Bords- 
koncept 2 

Golv/Bords- 
koncept 3 

 
Golv/Bords- 
koncept 4 

Golv/Bords-  
koncept 5 

Golv/Bords-  
koncept 6 

Golv/Bords-  
koncept 7 

Golv/Bords-  
koncept 8 

 
                                   Golv/Bords-  

                                  koncept 9 

 
           Golv/Bords-  
           koncept 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

av:   43 126 

Väggkoncept 

Väggkoncept 1 

 

Väggkoncept 2 Väggkoncept 3 

Väggkoncept 4 Väggkoncept 5 Väggkoncept 6 

Väggkoncept 7 Väggkoncept 8 Väggkoncept 9 

 

Väggkoncept 10 
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8.4.1. Designdiskussioner 
För att ha ett bra beslutsunderlag och få en inblick i vad andra såg i de koncept jag 
tagit fram använde jag mig av något jag valt att kalla designdiskussioner16. Jag 
utförde tre designdiskussioner, två med blivande industridesigners och 
produktutvecklare17 och en med en blivande innovations- och beteendevetare18. 

Vid första mötet presenterade jag projektet för min diskussionspartner och berättade 
vilka krav och förväntningar som fanns på produkten. Härifrån visade jag upp mina 
koncept (se Golv/Bordskoncept 1-10 och Väggkoncept 1-10) och min 
diskussionspartner fick tala om vad han/hon spontant tyckte om konceptet. Vid varje 
koncept diskuterades vilka åsikter som kom fram kring koncepten och varför. Samt 
vad som var bra och mindre bra med konceptet. Efter diskussionerna lät jag min 
diskussionspartner tala om vilket av koncepten han/hon komihåg bäst och varför 
samt vilket koncept som var favoriten (detta för att ta reda på vilket koncept som 
väckt mest uppmärksamhet och lämnat bäst intryck). 

Designdiskussionerna resulterade i flera nya tankar och fick mig att se på flera 
koncept, som jag tidigare tyckt var mindre intressanta, med nya ögon. De åsikter 
som kom i dagen om koncepten kan ses i bilaga 8. 

Det visade sig under diskussionerna att något som var viktigt vid bedömning av 
koncepten var hur väl exponeringsytan utnyttjades (om det var för mycket 
outnyttjad yta eller om den var konstigt vinklad). Även huruvida det var lätt att 
plocka upp produkter från displayenheten var en vanlig bedömningsfaktor (behövde 
man sträcka sig, fanns det hinder för att plocka upp en produkt och liknade). 

Förutom dessa fanns även de förväntade bedömningspunkterna som, är den snygg 
och hur kommer den se ut i miljön. 

Klara favoriter bland väggkoncepten var Koncept 2 och 8. Dessa uppfattades som 
mjuka och inbjudande samt att de exponerade produkterna på ett bra sätt. Bland 
bords och golv koncepten var det Koncept 4 och 9 som fick bäst omdöme och vart bäst 
ihågkomna när diskussionen var över. 

                                                 

16 Beskrivet i avsnitt 7.4.3 
17 Studenter från MDH, tredje året på programmet Innovation och Produktdesign. 
18 Student från MDH, tredje året på programmet Innovation inriktning psykologi 
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Figur 15 QFD för bordskoncept. Konkurrenterna som jämfördes 

kan ses i bild 10 – 13   
 

 

QFD 
Förutom att ta reda på vilka egenskaper som var viktiga för att tillfredsställa kundkraven användes QFD:n för att jämföra hur 
konkurrenterna uppfyller de olika kraven (både egenskapskrav och kundkrav). Jag valde att jämföra mellan fyra av de konkurrenter 
jag gjort analys på.  

Från konkurrentjämförelsen kunde jag se att om jag jobbade på en bra håldesign och en inbjudande form så skulle mitt koncept 
kunna konkurrera mycket bra med produkter som finns på marknaden. Om jag dessutom lyckades få ett koncept som såg exklusivt ut 
samt gav bra möjligheter att exponera en logotyp på skulle konceptet bli mycket konkurrenskraftigt. Figur 15-17 visar ett utdrag ur 
QFD-analysen för de tre koncepten, för resultatet av hela analysen se bilaga 9.  

De kundkrav jag ställde upp var sådant som kommit upp ur marknadsundersökningen. Även sådana krav som kommit upp under 
designdiskussionerna ställdes upp. Kraven delades upp i två kategorier, Användning och utseende. 

Kundkravens koppling mellan produktens egenskaper undersöktes och 
poängsattes från 1 till 5 där 1 är liten koppling och 5 är stor koppling. 
Om ingen koppling fanns lämnades poängfältet tomt. Kundkraven 
viktades efter vad marknadsundersökningen antytt. 
Produktegenskapernas poäng beräknades som den viktade summan av 
egenskapernas koppling till kundkraven. De egenskaper som fick 
högst poäng var: 

Form 

o Vilket är viktigt för estetik och exponering av produkt 

Logotyp 

o Som ska skapa uppmärksamhet och identifiera displayen. 

Håldesign 

o Vilket i mycket bidrar till estetik och exponering 

Hålbild 

o Som även det bidrar till estetik och exponering. 

Då hålbild och logotyp är sådant som lätt kan ändras på i alla koncept 
under konceptförbättringsfasen, var det form som analyserades 
noggrannare och vad jag ville få ut av den. 
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Figur 16 QFD för väggkoncept. Konkurrenterna kan ses i bild 2-5 

 

 
Figur 17 QFD för golvkoncept. Konkurrenterna kan ses i bild 6-9 
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Viktiga egenskaper 
Från QFD:n visade det sig att formen var mycket viktig för att uppfylla kundens 
krav. Den ger mycket till den känsla och intryck man får av displayenheten. Då 
begreppet form är svårt att analysera i sig självt19 bröt jag upp det i två delar som 
bildar två viktiga bedömningskriterier: 

 Estetik 

o Känns konceptet vackert och genomtänkt? 

 Exponering av produkt 

o Hur väl uppfylls huvudfunktionen genom formen? 

o Är det lätt att använda? 

För att ytterligare identifiera viktiga egenskaper inför bedömningen tittade jag 
igenom resultatet från de designdiskussioner jag genomfört samt den 
kravspecifikation jag tillsammans med företaget satt up se bilaga 1. Även 
marknadsundersökningen hjälpte till att identifiera viktiga egenskaper. Ur detta 
fick jag fram följande viktiga bedömningskriterier (uppdelade i tre kategorier): 

Tillverkning 

 Tillverkningsmöjlighet 

Estetik 

 Originalitet 

 Exklusivitet 

 Intuitiv 

 Ren design 

Exponering och användning 

 Välutnyttjad exponeringsyta 

 Lätt att plocka i/lätt att använda 

 Modulerbarhet 

Eget för (bords/golv) 

 Hur väl passar konceptet på båda områdena (bord & golv) 

8.4.2. Sålla bland koncepten 
Då jag hade ganska många koncept att välja mellan ansåg jag att det vore bra om jag 
kunde dela upp valet i mindre etapper. På det sättet skulle jag kunna säkerställa att 
alla koncept fick en rättvis bedömning. Detta kändes viktigt för att inte luta mig allt 
för mycket åt mina eventuella favoriter. 

Jag ville också gärna involvera uppdragsgivarna så mycket som möjligt för att 
säkerställa att det koncept jag tillslut valde skulle vara så väl anpassat efter 
företaget som möjligt. Svårigheten i en liknande approach var att hålla tillbaka och 
inte låta företagets åsikter färga mina egna för mycket.   

                                                 

19 För vad är en bra form? 
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Beslutsmatriser 
Utifrån de krav jag listade tidigare sammanställdes två beslutsmatriser20 som 
användes för att sålla bland koncepten. De olika egenskaper som jag bedömde 
koncepten efter viktades efter hur viktiga de ansågs vara (viktningen grundades i 
mina resultat från marknadsundersökningen och diskussionen med X-ponent). Det 
om ansågs viktigast var, tillverkningsmöjlighet, hur väl konceptet ansågs exponera 
produkten och dess estetiska form. Konceptens styrkor och svagheter i de olika 
egenskaperna bedömdes och poängsattes mellan 1 och 5 Ett utdrag ur 
beslutsmatriserna kan ses i figur 18 

 

Topp 5 som kom ur beslutsmatriserna kan ses i tabell 2 den fullständiga matrisen 
ses i bilaga 10. Bland bords och golv displayer ansågs koncept 4 (se 
Golv/Bordskoncept 4) vara bäst. Främst beroende på sin renhet i designen och dess 

                                                 

20 Bords och golvkoncepten lades i en gemensam beslutsmatris då egenskaperna för de två 
ansåg vara samma för båda. 

 

 
Figur 18 visar ett utdrag ur beslutsmatriserna jag använde för att sålla bland 

koncepten. 
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tillverkningsmöjlighet, även dess egenskaper för att exponera produkter 
uppskattades. Däremot fick den lågt betyg i modulerbarhet.  

Koncept 8 (se Väggkoncept 8) var det koncept bland alternativen för väggdisplay som 
fick bäst placering. Detta koncept ansågs ha relativt goda tillverkningsmöjligheter, 
men framförallt var det estetiken som gav det ett högre betyg samt dess tillsynes 
jämna kvalitéer bland de övriga kraven. 

Resultat Sållande Beslutsmatriser 

Golv och Bordskoncept  Väggkoncept 

1. Koncept 4 
2. Koncept 9 
3. Koncept 5 
4. Koncept 7 
5. Koncept 3 

1. Koncept 8 
2. Koncept 10 
3. Koncept 6  
4. Koncept 4 
4. Koncept 3 

Tabell 2 ”vinnarna” från den sållande 
beslutsmatrisen 

Möte med uppdragsgivare 
Dessa resultat och de tankar och argument jag fått ur mina designdiskussioner tog 
jag med mig in till X-ponent. Vi ordnade ett möte med ledningsgruppen på X-ponent 
samt mina handledare från MDH och X-ponent. Mötets syfte var att för första 
gången visa upp de tjugo koncept som jag kommit fram till och reda ut vilka tankar 
X-ponent hade om dessa. 

Jag presenterade mina koncept 
uppdelade i två kategorier; 
koncept för vägg (men flera av 
dem tänkta att kunna stå på 
golvet) och koncept för bord och 
golv. Undermötets gång kom vi 
fram till att den uppdelning jag 
gjort kanske inte var det bästa 
sättet. Vi kom fram till att 
bland annat flera av koncepten 
jag sorterat som vägg också 
mycket väl går att använda 
som bordsdisplayer (om de 
tillverkades i mindre skala). Detta tog jag senare med mig vidare i konceptvalsfasen 
och började fundera på storlekar och skala. 

X-ponent fick peka ut de koncept som de tyckte bäst om. Det visade sig att här och 
var gick mina och X-ponents åsikter isär men några av våra topp kandidater 
sammanföll (en sammanställning av dessa kan ses i tabell3). Alltså fungerade min 
sållande beslutsmatris relativt bra. 

Utifrån våra resultat vi bestämde oss för att plocka ut totalt tio koncept av de 
ursprungliga tjugo. Dessa tio Skulle jag modellera i SolidWorks och visa upp på ett 
senare möte. Koncepten valdes utifrån både den lista som beslutsmatrisen genererat 
och X-ponents lista. Koncepten vi valde att jobba vidare med kan ses i tabell 4. 

X-ponents favoriter 

Golv‐ och Bordskoncept Väggkoncept 
1. Koncept 9 

2. Koncept 4 

3. Koncept 1 

4. Koncept 3 

5. Koncept 5 

1. Koncept 7 

2. Koncept 3 

3. Koncept 6 

4. Koncept 8 

5. Koncept 2 

Tabell 3 visar vilka av koncepten jag visade upp som 
X-ponent tyckte bäst om. 
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Koncept att jobba vidare med 

Golv‐ och Bordskoncept Väggkoncept 
1. Koncept 2 

2. Koncept 4 

3. Koncept 5 

4. Koncept 9 

1. Koncept 2 

2. Koncept 6 

3. Koncept 7 

4. Koncept 8 

5. Koncept 9 

6. Koncept 10 

Tabell 4 vasar de koncept som jag tillsammans med 
X-ponent valde vidare till nästa runda. 

CAD 
Nu modellerade jag upp koncepten i SolidWorks. Att arbeta med CAD gav mig också 
möjlighet att öka detaljnivån något från de skisser jag haft tidigare (se Bords/golv 
koncept 1-10 och Vägg koncept 1-10). Att detaljnivån ökade och ännu lite mer tanke 
lades bakom koncepten gjorde att det blev ytterligare lite lättare att göra ett bra 
konceptval. Jag var dock fortfarande noggrann att behålla detaljnivån lika mellan 
alla koncept. 

I SolidWorks var det lätt att prova olika konfigurationer av de olika koncepten och 
på så sätt ytterligare kunna ge en dimension extra till varje koncept. Bland annat 
kunde jag på ett enkelt sätt visa hur det såg ut med flera koncept bredvid varandra 
eller uppställda i olika formationer. CAD modeller av de koncept som valdes för 
vidare bearbetning kan ses i CAD 1-10 nedan. 

CAD modeller av koncept från tabell 4. 

 

CAD 1 modell av Golv/bordskoncept 2 

 

CAD 2 modell av Golv/Bordskoncept 4 
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CAD 3 modell av Golv/bordskoncept 5 

 

CAD 4 modell av Golv/bordskoncept 9 

 

 

CAD 5 modell av Väggkoncept 2  

 

 

CAD 6 modell av Väggkoncept 6 
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CAD 7 modell av Väggkoncept 7 

 

CAD 8 modell av Väggkoncept 9 

CAD 9 modell av Väggkoncept 8 CAD 10 modell av Väggkoncept 10 
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8.4.3. Val av slutgiltigt koncept 

Uppföljning med Uppdragsgivare 
Inför valet av det slutgiltiga konceptet ordnade jag och X-ponent ett möte för att titta 
igenom de koncept jag nu modellerat. På detta möte var en konstruktör från X-
ponent med och gav sina åsikter angående koncepten. Konstruktörens favoriter var 
koncept 6 & 9 av de jag kallat väggdisplayer (se Väggkoncept 6 & 9 och CAD 6 & 7) 

Under detta möte diskuterade vi ytterligare hur de olika koncepten skulle kunna 
användas på andra sätt än de först var tänkta. Ur denna diskussion kom vi fram till 
att prova att sätta det ”vågiga” koncept 2 som var tänkt för vägg (Väggkoncept 2 
som) som koncept för golv istället. Detta då den fått väldigt bra betyg och omdömen 
men antagligen skulle vara svårt att tillverka. Däremot berättade Daniel Gelin 
(konstruktör hos X-ponent) att det fanns en tillverkare i Eskilstuna som kunde göra 
de formerna men i smalare bredd på plåten. Jag hade visat upp en version av den 
med tre vågor rygg mot rygg som både jag, X-ponent och min handledare på MDH 
tyckte om. Då det konceptet redan hade samma detaljnivå som övriga togs det med i 
den slutgiltiga utvärderingen. 

Pugh 
De uppgifter jag fått från mötet med X-ponent lades användes vid viktningen för en 
ny utvärdering. För den slutgilltliga konceptutvärderingen användes PUGH för att 
utvärdera koncepten. En PUGH-matris konstruerades för respektive 
användningsområde. Denna gång vart det tre matriser då jag gjorde bedömningen 
att koncepten för bord och vägg inte var riktigt lika. Detta eftersom jag börjat tänka 
mer på storlek21 och Vägg koncept två konverterats till ett golv koncept. 

Utdrag från PUGH-matrisen för golv koncept kan ses i figur 19. Som referens för 
golv och borddisplayer användes de befintliga displayer X-ponent säljer idag (se figur 
11). För väggdisplayerna användes X-ponents vanliga verktygstavlor22.  

 
Figur 19 Visar ett utdrag från PUGH-matrisen för golv koncept där det omgjorda konceptet 

                                                 

21 Hur koncepten skulle se ut i olika skalor. 
22 Detta för att jag vill jämföra koncepten mot produkter som X-ponent sålde idag. 
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för vägg vann. 

Hela utvärderingen kan ses i bilaga 11. Analysen visade att det bästa konceptet för 
väggdisplay var Vägg koncept 6 (Vägg koncept 10 fick samma poäng men ansågs 
svårare att tillverka varför koncept 6 valdes till vinnare). PUGH-matrisen för 
golvkoncept visade att vår omgjorda variant av Vägg Koncept 2 stod som vinnare 
vilket var roligt. I valet för bordsdisplay visade matrisen att Bords Koncept 4 var det 
bättre alternativet. De valda koncepten kan ses som CAD modeller i figur 20-22. 

 

 

Figur 20 CAD-modell av bordskoncept 

 

Figur 21 CAD- modell av golvkoncept 

 

Figur 22 CAD-modell av väggkoncept 
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Figur 23 hål typer som undersöktes. 

 

 

Figur 24 Bild på vägg display med små 
fyrkantiga hål bredvid långa hål 

8.5. Vidare utveckling & Koncept Förbättring 
När jag valt ut vilka koncept som gick vidare mot slutkoncept var det dags att jobba 
på förbättringar. När jag förbättrade och vidare utvecklade koncepten utgick jag 
främst från den information som utvunnits ur marknadsundersökningen, konkurrens 
analysen och QFD:n. För ytterligare underlag på områden att förbättra utfördes en 
FMEA. 

8.5.1. Hålbild och design 
QFD:n visade att hålbilden och utseendet 
på hålen hade stor betydelse för hur 
displayenheten uppfattades. Även 
marknadsundersökningen hade visat på 
detta. Flera förslag kom fram under 
konceptet. Förutom olika utseenden på 
hålen kom även andra förslag som att 
gömma hålen; sätta tyg bakom för att 
minska ljusgenomsläppet eller använda 
skenor istället för hål. 

Att gömma hålen utan att störa funktionen eller göra det mer om ständigt att hänga 
upp krokar ansågs svårt. Att däremot sätta tyg bakom hålen skulle däremot fungera. 
Det som talade emot tyget var framförallt att det är mer underhållskrävande än att 
bara torka av en yta. Detta gjorde att det blev intressantare att titta på andra 
lösningar. 

Att inte använda hål alls utan istället byta till skenor som kanske skulle kännas 
mindre plottrigt kändes avlägset då X-ponent är känt för håliga plåtar och jag kände 
att jag inte ville sväva alltför långt ifrån vad X-ponent gjorde idag. Att dessutom 
lägga den extra tillverknings kostnaden på koncepten som detta förmodligen skulle 
innebära gjorde att även det alternativet lämnades. 

Kvar fanns alternativet att hitta ett bättre hål som minskar ljusinsläppet och bidrar 
till en renare yta. För att hitta ett passande hål som också passade den typ av 
krokinfästning X-ponent använder ritades fyra alternativ upp (se figur 23). 

Hål 1 och 3 liknar de hål som X-ponent 
använder sig av idag på sina 
verktygstavlor. Dessa fungerar bra för 
användningsområdet ”hänga upp verktyg” 
men släpper igenom alldeles för mycket 
ljus för att bidra till en renare yta. De 
andra två hålen är avlånga och verkar vid 
första anblick släppa igenom mer ljus än 1 
och 3, dock liknar hål 2 det hål X-ponent 
använder på sina displayenheter och dessa 
är smalare varför ljusinsläppet blir 
mindre. 

Hål 4 känns lite för kantigt för att bidra 
till en mjuk och inbjudande yta. Däremot 

har hål 2 potential. Jag provade att lägga smala avlånga hål (likt hål 2) på 
displayernas ytor men upptäckte att med de rektangulära hål som X-ponent 
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Figur 26 visar väggdisplayens vinkel 
från väggen och kepsen som flöjer 
exponeringsytan.  

 

använder sig av idag blir ytan väldig rörig och det är svårt att veta vart man ska 
fästa blicken. 

Jag experimenterade lite med olika mått och kom fram till att om jag gjorde hålen 
väldigt avlånga utan att göra dem särskilt höga kunde man få en effekt av ytan 
kändes slätare tillföljd av att ögat följer hålen istället för att hoppa mellan dem. 
Dessutom minskade mängden hål per yta vilket bidrog till att ytan kändes renare 
detta kan ganska tydligt ses i figur 24.  

8.5.1. Väggdisplay 
På konceptet för väggdisplay lades 
en lamparmatur med LED-lampor 
in under den utstickande övre 
avsatsen. Detta för att ytterligare 
kunna sätta fokus på de exponerade 
produkterna. En lampa ger 
dessutom möjligheten för den som 
vill exponera sin produkt i olika 
ljus eller exponera mer specifika 
delar av sin produkt. Något som 
kan vara mycket viktigt vid 
marknadsföring och för att bli 
upptäckt på butikshyllan. 

Under detta arbete insåg jag att 
den avsatts som belysningen satt under skymde den vertikala ytan som ligger mot 
väggen. Denna vertikala yta var tänkt som en plats att sätta en logotyp på. 
Dessutom ville jag på något sätt kunna rikta belysningen lite mer ner mot 
produkterna. Lösningen på detta blev en ”keps”, det vill säga en förlängning på den 
avsatts där belysningen var placerad som vinklades neråt så den gick parallellt med 
exponeringsytan (se figur 26).  

Kepsen hjälpte till att rikta ner ljuset 
mot exponeringsytan och man kunde nu 
skära ut önskad logotyp direkt i plåten 
(se figur 25). Tillsammans med ljuset 
bakom plåten skapade nu logotypen en 
spännande effekt som kunde hjälpa till 
att öka uppmärksamheten till displayen 
och produkterna. 

Vid ett möte hos X-ponent kom vi fram 
till att väggdisplayen skulle kunna göra 
sig utmärkt i flera olika storlekar så jag 
modellerade två storlekar en stor och en 
liten. De två versionernas mått 
anpassades för att passa in med den nya 
hålbilden. 

För att ge en bättre betraktningsvinkel 
ner på produkterna ökades vinkeln ut 
från väggen till 40grader (se figur 26). 

Figur 25 logotyp utskuren ur väggkonceptets 
”keps” 
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Figur 27 modell av profiler till bordsdisplay 

 

8.5.2. Bordsdisplay 
Konceptet för bordsdisplay tycktes vid första anblick vara relativt svårtillverkat i 
plåt. Ragnar föreslog att jag skulle titta på aluminiumprofiler för att få till de runda 
formerna. Andra alternativ var att konstruera konceptet skulle kunna vara att 
extrudera hela formen i plast dock kan det bli svårt att skära ut hål i 
exponeringsytan. 

Då jag ville skapa en spännande effekt med materialet, som skulle kunna skapa 
uppmärksamhet, valde jag att använda akryl skivor som exponeringsytor. För att få 
till de rundade hörnen undersöktes möjlighet att böja plexiglaset i fyra 90 graders 
böjar och profiler.  

Kontakt togs med Peter Ritcher på Sapa Profiler AB för att undersöka vilka 
möjligheter det fanns att tillverka sådana profiler (se bilaga 12). Svaret blev att ett 
verktyg för att tillverka profilerna skulle förmodligen kosta mellan 15-22 000. En 
betydande investering, men för en produkt som förhoppningsvis kan levereras i 
många år bör det inte vara allt för avlägset. Dessutom finns potential till många 
olika displayer med olika användningsområden för profilerna. Tillexempel för ställ 
av andra storlekar än bordsdisplayen och till varianter på samma display med andra 
material i exponeringsytor med mera. För CAD bild på profiler se figur 27 nedan. 

Då känslan av kvalitet och exklusivitet var starka parametrar för X-ponent ansåg 
jag att aluminiumprofiler var att föredra framför hörn i plast. Aluminiumprofilerna 
extruderas som kontinuerliga långa stänger med ett kontinuerligt tvärsnitt och 
kapas sedan i rätt längd. 

En aluminiumprofil kombinerat med transparent akrylplast i sidorna gör att man får 
god insyn i innandömet av displayen. Med anledning av detta kom jag fram till att 
det fanns möjlighet till ytterligare en funktion i displayenheten. 

Eftersom locket på displayen är tänkt att monteras med skruvar i ändorna på 
aluminiumprofilen blir det enkelt för användare att öppna upp displayen. Alltså är 
det ett utrymme som går att använda, förslagsvis för att presentera displayen i ett 
tema som passar produkten. 

För att skapa en svävande känsla som skall ge displayen en uppseendeväckande 
effekt gjordes displayenhetens fot om. Istället för att använda en hög tröskel som såg 
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lite klumpig ut och ökade på tillverkningskostnader designades en enkel plåt med en 
centrerad vertikal axel. Detta gjorde displayens uttryck lite renare och 
tillverkningen lite lättare. 

För att få en tystare gång och ett renare inre ville jag använda kullager istället för 
hjul23. Kontakt togs med Reine Larsson på Nomo Kullager AB (se bilaga 13) och vi 
kom fram till att flänslager skulle fungera bra för denna uppgift24. 

8.5.3. Golvdisplay 
Då konceptet för golvdisplay kom till ganska sent i design processen fanns det inte 
särskilt många idéer till den, vilket gjorde att det fanns desto mer förbättringar att 
göra. För att utnyttja flera sidor på displayen ställdes tre plåtar i en formation 
(trekant). Detta mycket mer spännande form med en ihålig konstruktion man tittar 
på den från sidan. Att plåtarna är fästa i en bas och en topplatta gör tillverkning blir 
enklare och man minskar behovet av 
precision då inga kanter måste passas 
ihop.  

En förbättring som betydde mest var 
arbetet med att ta fram en passande 
fot. Jag provade lite olika versioner 
och kom tillslut fram till två 
alternativ. Dessa var varandras 
motsatser då den ena var väldigt mjuk 
och följde konceptets ytterkanter 
medan den andra var enkel och 
funktionell (se figur 28). 

Jag diskuterade de båda förslagen med 
min handledare på MDH och vi kom 
fram till att den enklare foten var det 
bättre alternativet. Detta då den inte 
tog uppmärksamheten ifrån displayens 
uttryck i överdelen. Och eftersom det 
är på överdelen produkterna hänger 
var detta viktigt. Det andra 
argumentet för den enklare foten var 
att den är betydligt billigare och 
lättare att tillverka. 

Jag experimenterade lite med om jag 
skulle ha en kåpa över foten som 
skulle gömma det kullager som sitter 
på foten och ger displayen dess 
roterande funktion. Dock bestämde jag 
mig för att ta bort kåpan för en mer 
miljövänlig design genom att främja 
förståelsen för produkten och inte 
skylla upp dess funktion. Genom detta 

                                                 

23 X-ponent använder idag hjul i en formation med fyra eller tre hjul som ligger mot den 
undre delen av displayen vilket gör att displayen kan rotera kring en centrum axel. 
24 Reine föreslog ett flänslager med beteckning USAFL 000 som skulle kosta 50kr/st 

 

 
Figur 28 visar två koncept på fötter där 
det valdes mellan enkelhet och 
komplexitet. 
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sparar man dessutom in på tillverkningskostnader. Man kan dock tänka sig att ha 
en kåpa som tillval ifall det skulle finnas önskemål om detta. 

Jag bestämde mig för att använda kullager för att åstadkomma rotationsfunktionen 
istället för hjul. Vilket att gör displayen tystare och man behåller den svävande 
känslan som blev med den nya foten. Efter kontakten med Nomo (se avsnitt 8.1.3) 
angående bordsdisplayens rotations funktion bestämdes att även här skulle ett 
flänslager vara ett bra val. 

Då många av de produkter som skall exponeras på ställ som dessa ofta är av sådan 
natur att kunden vill spegla sig och prova dem valde jag att göra exponeringsytorna 
av spegelplåt. På så sätt kan man integrera funktionen i designen de det också ger 
en spännande effekt oberoende av produkt som exponeras. 

För att göra det möjligt att göra produkten lite mer personlig lades ett mönster in i 
konceptet. Mönstret är tänkt att vara gjort av liknande folie som man använder till 
bildekaler. Dessa kan man enkelt beställa efter kundens tycke och smak för att på 
bästa sätt anpassa displayenheten efter produkten. 

Efter diskussion med Marcus på X-ponent kom jag fram till att den stora böjen på 
plåten inte nödvändigtvis skulle behöva valsas. Markus föreslog att man skulle 
kunna spänna en plåt vid konstruktionen för att ge den välvda formen. Vi 
diskuterade och Markus visade hur han tänkte. Ett sådant tillvekningssätt skulle 
minska kostnader i distribution och tillverkning varför det vore intressant att titta 
på. Vad som talar emot det är att den plana exponeringsytan försvinner och 
konceptet kan tappa något av sitt uttryck. 
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8.5.1. FMEA 
En FMEA-analys utfördes för att ta reda på vad i designen som var kritiskt för att undvika att fel skall uppstå med produkten när den 
väl lanserats. FMEA-analys gjordes för varje koncept i figur 29 kan analysen för golvkonceptet ses (förklaringar till siffror kan ses i figur 
30-31). Övriga analyser kan ses i bilaga 14.  

 
Figur 29 Visar FMEA-analysen för 

golvdisplayen 
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Figur 30 & Figur 31 visar hur siffrorna i FMEA-analysen ska tolkas. 

 Analysen visade att det i de flesta koncept verkade finnas lite oroligheter kring 
godstjocklek och kvalitet på komponenter (här ligger ansvaret på underleverantörer 
och åtgärden som kan bli aktuell är eventuell reklamation från X-ponents sida). 

Andra orosmoment var att materialet i bordsdisplayen skulle kunna spricka ifall fel 
skruvar användes eller materialet var för tunt. Resultatet från FMEA-analysen blev 
förutom att öka godstjocklek i bordsställets sidor och tjockare plåt i väggstället. 
Dessutom ändrades monteringshålen på väggkonceptet till nyckelhåls formade hål 
för säkrare montering. 

Utöver de omedelbara förbättringarna resulterade analysen i flera 
rekommendationer för senare etapper i projektet. Främst handlade dessa om 
säkerhet genom information till användare. Det visade sig även att det vore en bra 
idé att skicka med skruvar och monterings element med displayerna för att undvika 
att kunder monterar med felaktiga fästelement.  
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9. Resultat 

9.1. Hålbild 
Hålbilden som valdes var avlång med raka 
horisontella kanter och avrundade kortsidor 
(se figur 32). Designen gör att blicken följer 
hålen istället för att hoppa runt. På detta 
sätt får man kunden att titta runt på 
displayen och på det sättet upptäcka flera 
produkter. Något som Är mycket viktigt för 
att sälja produkter i butik.  

De längre hålen (120mm) ger en frihet till 
kunden att möblera exponeringsytan på ett 
personligt sätt. Detta skapar en koppling 
till produkten vilket förhoppningsvis gör att 
man behåller den längre, vilket är en 
förutsättning för en hållbar design. 

Samtidigt innebär denna håldesign att det blir färre hål i exponeringsytan vilket gör 
att ytan känns renare med färre korsande konturer. Med ett större centrumavstånd 
(150mm) blir det tjockare vertikala linjer längs med ytan som lugnar ner ögonen. 

För bordsdisplayen skalades hålbilden ner något för att platsa på konceptets 
exponeringsytor. Centrumavståndet minskades till 85mm och hålen gjordes 65mm 
breda. 

Hålbilden blir också det som synligt identifierar tillverkaren bakom displayen, då 
resten av displayen är tillför att exponera andras produkter.  

 

Figur 32 Visar de slutgiltiga hålen 
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Figur 33 Det slutgiltiga konceptet för väggdisplay. 

9.2. Väggdisplay 
Det slutgiltiga konceptet för 
väggdisplay kan ses i figur 33. 
Konceptet består av en bockad 
på tre ställen. Formen gör att 
den bli enkel att tillverka. 

Konceptets mått är ungefär 
95cm i bredd och 50cm högt. Det 
har en 40 gradig vinkel ut från 
väggen och exponeringsytan är 
40 cm mellan kant och bock (se 
bilaga 15 för fler mått). Det 
mindre konceptet är 50cm brett 
och 30cm högt. 

Användarens logotyp kan enkelt 
skäras ut ur den ned böjda 
plåten i konceptets topp och är 
upplyst bakifrån med 
laserskärning. Belysningen lyser 
upp logotyp och exponerade 
produkter. 

En plan yta på konceptets topp 
ger god möjlighet att exponera 
skyltar för extrapriser eller annan produktinformation vilket är vanligt i butiker. 
För ytterligare översikt över det färdiga konceptet se figur 37-39.  

9.2.1. Semantisk analys 
Exponeringsytans vinkel ut från väggen gör att konceptet uppmanar betraktaren att 
titta på och plocka bland produkterna på ungefär samma sätt som ett bord (se 
Logitechs exponering från elektronikmässan i bild 12). 

Genom att logotypen på ett enkelt sätt exponerats med belysning bakom den 
stansade plåten är det lätt att identifiera vad/vem displayen och de exponerade 
produkterna tillhör. 

Den perforerade ytan ger en tydlig bild av hur produkten fungerar och uttrycker på 
ett enkelt sätt att det går att hänga krokar/hyllor med saker där. Konceptet ligger 
väl inom ”the current product sign” men har ändå en fräsch känsla i sin enkelhet. 

9.2.2. Hållbarhets analys 
Ur hållbarhets synpunkt är konceptet relativt väl utvecklat då det är en enkel 
konstruktion som alla kan förstå hur den är konstruerad och används. Möjligheterna 
till personliganpassning är goda eftersom användarens logotyp kan anpassas efter 
dennes preferenser. Även möjlighet till valfri möblering, belysning, storlek och 
färgval ger en känsla av frihet för användaren och en starkare koppling till 
produkten. 
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9.2.3. Presentationsmodell 
Då väggdisplayen hade den enklaste formen av de tre koncepten valdes den ut för att 
bli presentationsmodellen som var ett av målen i projektet. Modellen konstruerades i 
samarbete med X-ponent. 

Modellen tillverkades i plåt som bockades hos Södergrens Br. Metallindustri i 
Eskilstuna. För att få till den större radien på exponeringsytan stegbockades dessa 
(bockar radien i små steg tills man får en större radie). Södergrens laserskar även 
hålen i exponeringsytan och logotypen i väggdisplayens keps. Modellen lackades hos 
Sprut & Bränn i Eskilstuna och slutligen monterades en liten LED-armatur under 
kepsen. Presentationsmodellen kan ses i figur 34-36. 

  

 

 

 

Figur 36 översikt över exponeringsytan. 

 

 

Figur 35 LED-armaturen under 
”kepsen”. Vinkeln på exponeringsytan 
har konstruerats genom stegbockning. 

 

Figur 34 presentations modell med LED-
armatur monterad under kepsen. 
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Figur 39 den lilla versionen av Väggdisplayen 

 

Figur 38 stora Väggdisplayen i profil 

 
 

 
 
  

 

Figur 37 den stora versionen av Väggdisplayen sett framifrån 
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Figur 40 visar det slutgiltiga konceptet för bordsdisplay. 

9.3. Bordsdisplay 
Konceptet för displayenheten som 
är tänkt att användas på bord 
eller disk kan ses i figur 40. 
Bordsdisplayen är ungefär 45cm 
hög och 25 cm brett (se bilaga 15 
för fler mått).  

Det är en ganska enkel 
förändring i from om man jämför 
med X-ponents nuvarande 
display. Kanterna är extruderade 
aluminiumprofiler vars färg skall 
kunna ändras i en handfull olika 
färger.  

Profilerna sitter skruvade i en 
bottenplatta av akryl och håller 
upp fyra exponeringsytor i akryl. 
Och konstruktionen hålls ihop av 
en topplatta (även den i akryl) 
som skruvas fast i hörnprofilerna. 

Displayen kan rotera kring en 
axel från fotplattan i metall som 
kopplas med ett kullager 
monterat på bottenplattan. 

Hålen i exponeringsytan är något 
mindre än motsvarande på 
väggdisplayen (se avsnitt 9.1). 
Materialvalet och formgivning 
ger en stor variation på sätten att visa logotyper på. Man kan tillexempel välja att 
montera dekaler på konceptets hörnprofiler eller gravera in en logotyp eller andra 
igenkänningstecken i akrylen. Därutöver kan man montera logotyper i hålen på 
displayens exponeringsytor. 

Ytan på toppen av konceptet kan användas till att fästa prisinformation och 
liknande vanlig information i butikens marknadsföring. Se mer av konceptet i figur 
41 & 42. 

9.3.1. Semantisk analys 
Konceptets genomsynliga egenskaper gör att den skapar en nyfikenhet att ta reda på 
vad displayen handlar om. På detta sätt uppmanar man kunder att titta närmare på 
displayen och produkterna. Möjligheten att ”inreda” displayen efter ett tema gör att 
man ytterligare sätter fokus för betraktaren på produkterna. 

Möjligheter Logotyp och personliganpassning genom ”inredning” gör att man enkelt 
identifierar displayen med önskat företag eller produkt. 

Insynen gör att ingen funktion går förlorad det är lätt att förstå hur produkten 
fungerar och de perforerade exponeringsytorna gör att det är lätt att förstå att 
krokar och liknande kan hängas på displayens sidor. Att se ett kullager innuti 
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Figur 42 Illustration av konceptets funktion. 

 

Figur 41 den färdiga bordsdisplayen 
snett ovanifrån. 

displayen gör att man förstår att det går att snurra på. Även de avrundade kanterna 
och det flytande intrycket av att displayen svävar hjälper till i detta syfte. 

De mörkare kanterna i form av hörnprofilerna gör att exponeringsytorna får en 
inramning vilket hjälper blicken att fokusera här ungefär på samma sätt som en 
tavla.  

Om man tittar på ”cps” för bordsdisplayer håller sig den yttre formen mycket väl till 
nuvarande kännetecken. Materialvalet är också vanlig bland displayenheter men det 
är här implementerat på ett nytt sätt. Detta göra att medan konceptet fortfarande 
känns igen som en display så ser det ändå nytt och spännande ut. 

9.3.2. Hållbarhets analys 
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv klarar sig bordskonceptet mycket bra. Aluminium 
är ett relativt miljövänligt material när det väl framställts eftersom det krävs 
väldigt lite energi för att återvinna. Det finns gott om möjligheter att anpassa 
konceptet efter rådande situation. Ytorna i akryl kan anpassas efter kundens 
önskemål på färg och nivå av transparens, akrylen går dessutom att byta ut mot 
andra material. 

Att alla fästelement som skruvar och axlar syns gör att man enkelt förstår 
konstruktionen. Vilket gör att det inte känns främmande att reparera 
konstruktionen snarare än att kassera den om den börjar gå sönder. 

Dessa egenskaper i konceptets formgivning gör att det skapas en stark koppling 
mellan användare och display. 
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Figur 43 visar det slutgiltiga konceptet för Golvdisplay. 

 

9.4. Golvdisplay 
Golvdisplayens slutkoncept 
består av tre välvda plåtar 
som står vinklade rygg mot 
rygg in en trekantsformation 
(Se figur 43). Exponeringsytan 
är vinklad utåt från toppen 
mot betraktaren vilket ger en 
bra betraktningsvinkel mot 
produkterna. 

Konceptets konstruktion med 
plåtarna en bit isär gör att 
behov av precision vid 
tillverkning minskar och 
tillverkningsprocessen bli 
billigare. 

I mitten av displayen går en 
vertikal axel som sitter fäst i 
ett kullager monterat på 
displayens fot. Foten är en 
tjock rund platta gjord i plåt 
som ger displayen tyngd och 
stabilitet. 

Exponeringsytorna är gjorda i 
spegelplåt vilket inför en 
extra funktion som spegel. 
Mönstret längs med 
exponeringsytan är folie av 
samma typ som används för 
dekaler till bilar. Och kan 
bytas ut och anpassas efter 
vad kunden önskar. 

På samma sätt som foliet används för att visa mönster kan den också användas för 
att visa en logotyp eller annan identifierande information. Man kan också tänka sig 
att fästa en logotyp i hålen på exponeringsytan. I toppen på konceptet finns en 
plattform och axelns topp där man kan fästa pris och annan butiksinformation. 

Displayen är cirka 170cm högt och 45-50cm på sitt bredaste ställe och varje 
exponeringsyta är drygt 30cm breda (fler mått finns att se i bilaga 15). Konceptet 
presenteras ytterligare i figur 44-46. 

9.4.1. Semantisk analys 
Den vinklade exponeringsytan uppmanar på samma sätt som på väggdisplayen 
betraktaren att plocka bland och undersöka produkterna som exponeras. 

Spegelplåten och den ihåliga formen gör att man vill undersöka displayen och 
produkterna närmare. Ungefär på samma sätt som det är svårt att gå förbi en spegel 
utan att kasta en blick eller undersöka ett spännande hål. 
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Figur 44 Golvdisplayen i naturlig miljö. 

Logotyper och andra identifierande tecken gör att man enkelt kan visa vems 
produkter som exponeras. 

Axeln i mitten av konceptet beskriver att konceptet går att rotera på ett enkelt sätt. 
Detta förstärks av den välvda formen som man lätt förstår att den ska snurra, det 
kan liknas lite vid en visp. 

Konceptet för golvdisplay har de viktiga tecknen för en sådan produkt (cps) i och med 
exponeringsytan med krokar och upphängningsmöjligheter. Dessutom går den att 
rotera vilket ytterligare gör att konceptet lägger sig inom ramen för displayenheter. 
Däremot är formen ny och ganska kontroversiell jämfört med många andra 
golvdisplayer vilket gör den spännande, varför den står sig bra i en jämförelse mot 
konkurrensen. 

9.4.2. Hållbarhets analys 
Den enkla öppna formgivningen lämnar inget undanskymt eller gömt vilket gör att 
man lätt förstår funktion och konstruktion. Genom att skapa förståelse skapar man 
också en koppling mellan användare och produkt. Med en sådan koppling används 
förhoppningsvis displayen så länge det är möjligt. 

Även möjligheter till personlig anpassning genom dekaler bidrar till denna koppling. 

 

 

 

  

Figur 45 Golvdisplay med träd 
mönster 

 
 

Figur 46 Golvdisplay med 
cirkelmönster 
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10. Analys 

10.1. Väggdisplay 
Väggdisplayens resa från idé till koncept (se figur 47) har varit en ganska rak resa. 
Den vart tidigt uppmärksammad för sin enkelhet och potentiellt billiga tillverkning.  

Det slutgilltiga konceptet fyller huvudfunktionen ”exponera produkt” mycket väl 
med ljus som fokuserar på produkten. Hålbilden gör att det bara är fantasin som 
sätter gränserna för hur man kan hänga/lägga/ställa upp produkter. Med olika 
krokar och hyllor kan man lätt tillfredställa alla behov. 

Konceptets tydliga semantiska uttryck och tydliga funktion gör att displayen blir 
enkel att använda. Den tydliga placeringen av logotypen gör att även kravet på 
logotyp är väl uppfyllt. 

Plåtens tjocklek och materialets elasticitet gör att exponeringsytan kan sjunka ner 
lite vilket kan gör att konceptet känns mindre stabilt men är inget som skall 
påverka displayens funktion varför detta krav kan anses vara tillgodosett. 

Utseendet har genom designdiskussioner och förbättring med semiotik och estetik i 
tanken säkerställts som inbjudande och trevligt. Belysta produkter och upplyst 
logotyp bidrar till ett exklusivt utseende.  

Den kalla blå bakgrunden följer rekommendationerna att produkter som exponeras 
mot en blå eller kall färg säljer bättre. Visserligen kan färgen ändras efter val men 
standard utförande är en blåaktig turkos färg. 

 

  

 

Figur 47 Visar väggdisplayens väg från idé till koncept 
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10.2. Bordsdisplay 
Bordsdisplayen var från början bara en enkel förändring i form från den nuvarande 
produkten men har under konceptets gång utvecklats till ett koncept som helt kan 
stå på egna meriter (se figur 48). Det första intrycket var att det skulle vara svårt 
att tillverka, men efter lite studier i tillverkningsteknik och diskussioner med 
handledare, ändrades den uppfattningen. 

Bordsdisplayen exponerar produkter på ett bra sätt då den drar till sig 
uppmärksamheten och får folk att undersöka den och det som hänger på den. 
Möjligheten att ”inreda” displayen efter sin produkt ger ytterligare ett argument till 
den kraftfulla exponering man med konceptet kan uppnå. 

Då konceptets konstruktion möjliggör insyn i displayens funktion blir det mycket 
lätt att ta till sig dess konstruktion och funktion. Detta gör konceptet mycket 
lättanvänt.  

Som nämnt kan logotyper placeras på många olika sätt i konceptet (se avsnitt 9.3.1) 
detta gör att kraven att kunna placera sådan är mer än väl uppfyllt. Eftersom 
hålbilden liknar den som kommer från övriga koncept skall det inte vara några 
problem att använda sig av hyllor/krokar och liknande för att kunna exponera 
produkter på flera olika sätt. 

Användning av plana akrylplattor med avlånga hål samt aluminiumprofiler bör göra 
det möjligt att tillverka konceptet på ett enkelt och ekonomiskt sätt. Konceptet är 
antagligen dyrare än nuvarande koncept men den exklusiva känslan i aluminium och 
lager (istället för hjul) samt dess stora frihet i material och utseende bör väga upp 
detta. Bordsdisplayen har potential att skapas i många olika varianter. 

Risken med genomskinliga akrylsidor är att det kan bli för plottrigt och störa ögat 
om plasten är för genomskinlig. 

 

  

 

Figur 48 Visar bordsdisplayens väg från idé till koncept 
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10.3. Golvdisplay 
Golvdisplayen hade den krokigaste vägen genom projektet av de tre koncepten då det 
från början inte var tänkt som golvdisplay, utan som väggdisplay. Trots det har 
resan för golvdisplayen (se figur 49) resulterat i ett mycket intressant koncept. 

Som väggdisplay var den storfavorit i alla designdiskussioner men fick kritik för att 
vara svår att tillverka så breda vågor. Som golvdisplay med smalare vågor var detta 
inte samma problem varför konceptet tillslut valdes. 

Konceptet väcker uppmärksamhet och lockar till att titta närmare på varför det 
exponerar produkter mycket väl. Genom att ha en yta som är vinklad upp mot 
betraktaren gör det att den lockar till att ta på produkterna. Detta gör att 
huvudfunktionen tillfredställs på ett mycket bra sätt. 

Det går lätt att använda andra sorters exponeringssätt som: hängande, liggande 
eller stående. Tack vare att hålbilden är den samma som på väggdisplayen kan man 
använda de hyllor som syns i dess illustrationer (se till exempel figur 38) men även 
många andra krokar och exponerings möjligheter är möjliga att använda. Vilket gör 
att kravet på mångfald bland exponeringsmöjligheterna är uppfyllt. 

Den tydliga semiotiken med något som roterar kring en axel tillsammans med en 
enkla och öppna formgivningen gör att produkten blir lättförståelig och lättanvänd. 

Konstruktionen gör att det behövs minimal precision vid tillverkning vilket gör 
tillverkningen mycket enklare än om man måste passa ihop kanter och liknande 
precist. Detta krav, enkel tillverkning, får anses tillgodosett. 

Det går enkelt att anpassa konceptet till olika produkter genom dekaler både som 
mönster och logotyp varför det blir lätt att identifiera vems produkter det är, detta 
gör att kravet om logotyp och identifiering är uppfyllt. 

 

  

 

Figur 49 Visar golvdisplayens väg från idé till koncept 
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11. Slutsatser 

11.1. Produkt 
X-ponent ville ha tre koncept på produktdisplayer att användas i butikmiljö för att 
exponera produkter. Koncepten skulle placeras på olika områden, ett vid vägg, ett på 
bord och ett på golvet. Viktigt var att de exponerade produkter på attraktivt sätt, att 
det var enkelt att tillverka och såg exklusivt ut. Jag lade dessutom till kravet att 
koncepten skulle utvecklas till att vara hållbara ur ett miljöperspektiv. 

Projektets huvudsakliga mål, tre koncept för att exponera produkter i butik får 
anses som uppfyllt. Alla koncepten har genom analysen kunnat konstateras uppfylla 
kravspecifikationens viktiga delar. 

Koncepten väcker alla uppmärksamhet vilket är en förutsättning för att kunderna 
ska kunna lockas till att titta på och köpa produkterna som exponeras.  

Alla koncept har genomgått mycket tanke angående deras semantiska uttryck och 
uppmaning. Detta har resulterat i att koncepten är lätt använda och känns logiska. 

Kravet på hållbarhet har i huvudsak uppfyllts. Ansträngningar har gjorts för att 
skapa en koppling mellan användare och produkt vilket är en av grunderna i hållbar 
design. En lite bredare analys av material och produktion kanske skulle kunna 
gjorts varför det kanske saknas något på detta område. 

Mycket av hållbarheten för koncepten hänger också på vilken produkt som exponeras 
på dem. Därför är det inte möjligt att endast i den initiala designprocessen se till att 
produkten bli hållbar. 

11.2. Projekt 
Under projektets gång har jag velat involvera uppdragsgivarna så mycket som 
möjligt för att säkerställa att det koncept jag tillslut valde skulle vara så väl 
anpassat efter företaget som möjligt. Svårigheten i en liknande approach var att 
hålla tillbaka och inte låta företagets åsikter färga mina egna för mycket. Detta då 
jag velat hålla mig till en metodisk design process där jag försökt se lösningar och 
problem som företaget kanske inte hade tänkt på innan projektet.  

Jag har genom projektet inte kunnat fastslå vad produkten faktiskt kallas av de som 
använder den då marknadsundersökningen inte gav ett entydigt svar. 

I arbetet har jag använt mig av flera olika verktyg. Bland annat två olika 
tillvägagångssätt för beslutsmatriser (med den vanliga enkla beslutsmatrisen och 
PUGH). Anledning till att jag använde olika beslutsmatriser var att jag anser att 
den första, sållande matrisen, är mer intuitivt när man ska förklara för någon som 
inte använt dylika verktyg. 

Förhoppningen är att X-ponent ur projektet fått en inblick i hur många olika sätt det 
finns att lösa detta problem på, samt fått tre koncept som de kan utveckla till väl 
fungerande och uppskattade produkter. Detta samtidigt som jag själv fått en inblick 
i industrin, designprocessen, marknadsföring och mycket mera. 
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12. Rekommendationer 
Genom projektet (främst i konceptförbättringsfasen) uppdagades saker som det inte 
fanns tid att behandla i projektet men som ändå känns viktiga att tänka på vidare i 
produkternas utveckling. Nedan presenteras de rekommendationer som framkommit, 
uppdelade på respektive koncept. Sist presenteras övriga rekommendationer för 
fortsättning på projektet. 

12.1. Väggdisplay 
FMEA-analysen visade på att det fanns risk att användaren monterade displayen på 
väggen med undermåliga skruvar. För att undvika att detta händer borde det 
skickas med skruvar klassificerade för en viss maxvikt samt brickor som kan 
förhindra att skruvarna glider ur sitt monteringshål.  

I det fall det bestäms att lamparmatur skall skickas med väggdisplayen bör X-ponent 
säkerställa en viss kvalité hos dess då det också var en faktor för oro i FMEA. 

12.2. Bordsdisplay 
Då det är tänkt att användarna ska kunna välja själva vilken färg, genomskinlighet 
m.m. det skall vara på konceptet skulle det kunna vara troligt att kunder vill ha ett 
helt genomskinligt ställ. Då risken finns att detta ger en alldeles för oren 
exponeringsyta bör X-ponent uppmärksamma kunden på detta för att undvika 
missnöje. 

Då det finns risk att skruvar med fel dimension används när man öppnar och 
stänger konceptet bör X-ponent ansvara för att skicka med reserver.  

För att vidare utveckla konceptet ytterligare kunde det vara intressant att titta på 
möjligheten att implementera ljus för ytterligare uttryck i konceptet. Eftersom 
konceptet är så pass enkelt att montera kan det vara värt att titta på möjligheten att 
låta kunden montera delar av konceptet själva. Detta skulle kunna göra distribution 
billigare (om paketet blir mindre) och i slutändan även priset till slut kund. 

12.3. Golvdisplay 
Spegelplåtens känslighet för repor bör undersökas. För att undvika repor på plåten 
bör det läggas in någon slags varningstext eller annat tecken för att materialet är 
känsligt. Alternativt välja en spegelplåt som är mindre känslig för repor. 

En intressant fortsättning på konceptet vore att titta på konstruktions möjligheter. 
Under projektets gång föreslog Markus, som nämnt tidigare i rapporten, att man 
skulle kunna spänna en plåt vid konstruktionen för att ge den välvda formen. Ett 
sådant tillvekningssätt skulle minska kostnader i distribution och tillverkning varför 
det vore intressant att titta på. Vad som talar emot det är att den plana 
exponeringsytan försvinner och konceptet kan tappa något av sitt uttryck. 
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12.4. Övriga rekommendationer 
En generell rekommendation är att göra en större och mer ingående 
marknadsundersökning för att ta reda på vad displayerna egentligen kallas. Den 
marknadsundersökningen som utfördes gick inte att dra någon direkt slutsatts ifrån. 
Alltså skulle detta vara ett intressant område att titta närmare på. 

I övrig bör nästa steg vara att försöka få ut koncepten på mässor, utställningar och 
liknande för att undersöka hur efterfrågan ser ut. På sådana evenemang bör man 
trycka på konceptens frihet och potential att anpassas efter produkten.  

Man bör också fundera mer på olika sätt att hänga/lägga upp produkter för 
exponering på de olika displayerna för att ha ett utbud att erbjuda potentiella 
kunder. Att ta fram prototyper på krokar och hyllor borde göras tidigt efter att detta 
projekt avslutats. 

Produktfoldrar bör tryckas upp som ett enkelt sätt att presentera koncepten för 
kunder och intressenter. 

Möjligheter för eventuell optimering av koncepten bör också undersökas, i form av 
konstruktion och distribuering. 
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14. Bilagor 

14.1. Bilaga 1 - Kravspecifikation 
Utifrån diskussion med X-ponent, resultaten från marknadsundersökningen och 
egna funderingar och prioriteringar upprättade jag en krav-/designspecifikation. De 
olika kraven delades upp i tre olika kategorier. En angående produktens 
användning; en som behandlar utseendet på produkten samt en om produktionen. 
Kravspecifikationen uppdaterades under arbetets gång med nya eller förändrade 
krav. Displayen ska: 

Användning 
Krav 

 Exponera produkt på ett attraktivt sätt 

 Tillåta två sorters exponeringar 

o Upphängning 

o Uppläggning 

 Ge möjlighet för kund att sätta sitt eget märke/logotyp på 

 Vara enkel att använda 

 Vara stabil 

 Vara tyst vid användning 

Önskvärda 

 Vara modulerbart  

o man ska enkelt kunna anpassa lösningen efter många olika produkter och miljöer 

Utseende/formspråk 
Krav 

 Ge/tillåta obehindrad sikt i butiken 

o Väggar och täckta sidor får alltså inte resa sig högre än ca: 160cm 

 Ge ett rent intryck (den får inte vara plottrig med massor av detaljer) 

 Framhäva produkter på ett fördelaktigt sätt 

Önskvärda 

 Ge ett exklusivt intryck 

 Ge ett gediget intryck 

 Vara intuitiv 

o För ev. service  

o För användning 

 Kännas nytt och fräscht 

Tillverkning 
Krav 

 Medge enkel tillverkning 

Önskvärda 

 Helst gå att tillverka medhjälp av underleverantörer nära Eskilstuna. 
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14.2. Bilaga 2 – Gantt-schema 
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14.3. Bilaga 3 – Mötesprotokoll 

Första mötet med X-ponent 
Datum: 23-mars 2009  
Tid: 09:00-10:30 
Beskrivning: 1:a möte med uppdragsgivaren 
Plats: X-ponent 
Deltagare: Christian Eriksson, Ragnar Tengstrand, Marcus Wolfram 
Frågor som diskuterades:  

 Vilka är X‐ponent? 

 Vad är X‐ponents mål med projektet? 

 Vad är det för produkt? 

 Vilka köper produkten idag och hur används den? 

 Vart står projektet idag? (prototyp, försäljning osv.?) 

 Vilka ramar finns? 

 Vad ska presenteras i projektets slut? 

Sammanfattning: 
Marcus introducerade först företaget. X-ponent säljer ”Ordning och Reda” till 
företag främst inom Norden, Europa och USA. I produktportföljen finns hyllsystem, 
verktygsväggar, krokar m.m. som används inom industrin. Företaget är baserat i 
Eskilstuna. Under senare tid har det inkommit förfrågningar på displayenheter för 
produkter i butiksmiljö (till skillnad från industrimiljö där X-ponents produkter 
vanligen finns) varför de börjat titta på möjligheten att sälja till denna nya 
marknad.  

Syftet med produkten är att exponera producenternas produkter på ett elegant och 
exklusivt sätt som får kunder i butiken att vilja köpa produkten. Idag säljer X-
ponent en tidig version av produkten på liten skala till ca: en handfull kunder.  

X-ponent vill gärna att det utförs en marknads undersökning för att ta reda på vad 
kunderna vill ha. De önskar få ut 3 olika koncept med olika användningsområden: 

 För vägg 

 För golv 

 För bord/disk 

Koncepten får gärna vara modulerbara för att lätt kunna anpassas till olika 
produkter. Marknadsundersökningen skulle även kunna syfta till att ta reda på vad 
displayenheten kallas i ”folkmun” för att lättast kunna marknadsföras till kunder. 
Ramar och önskningar som kom fram under mötet var: 

 
Gruppen kom överens om att träffas igen inom 3 veckor för att se hur projektet 
framskrider. 

Projekt/Utförande 
 Marknadsstudie 

 3 Koncept 

 Vad kallas produkten

 Bilder på koncept 

 
Produkt/Koncept: 
 Får inte skymma sikt 

 Tillåta extern logotyp 

 Se exklusivt ut 

 Vara gediget 

 Vara Modulerbart

 Lyfta fram 
produkten 
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Andra mötet med X-ponent 
Datum: 16-april 2009 
Tid: 15:00 
Beskrivning: 2:a mötet med uppdragsgivaren 
Plats: X-ponent 
Deltagare: Christian Eriksson, Ragnar Tengstrand, Marcus Wolfram, Ewert 

Johanson, Bengt Karlsson, Jenny Johansson 
Frågor som diskuterades: 

  Fram tagna skisser på koncept presenterades och utvärderades. 

 Riktning för projektet 

 Koncept att gå vidare med 

Sammanfattning: 
Gruppen träffades hos X-ponent i Eskilstuna. Christian presenterade de koncept 
som kommit fram. Koncepten diskuterades och uppdragsgivarna verkade nöjda med 
flera av koncepten. 10 koncept för väggdisplay och 10 koncept för bords- och 
golvdisplay visades.  
Diskussionen handlade mycket om tillverknings kostnad vilket var 
uppdragsgivarnas största intresse. Även material och tillverkningsmetod 
diskuterades. 

Efter att koncepten visats Christian förklarat tanken bakom dem och gruppen hade 
diskuterat för och nackdelar med de olika koncepten valde uppdragsgivarna ut de 
koncept som de tyckte var de bättre. Christian presenterade de koncept som valts 
ut via beslutsmatriser och QFD.  

Utifrån uppdragsgivarnas preferenser och resultat från beslutsmatriser och QFD 
valdes t 10 av de totalt 20 koncepten ut för vidare bearbetning i SolidWorks. 4 
koncept från bords och golv displayerna och 5 koncept för väggdisplayerna valdes 
ut. 

Valda koncept - Vägg 

 Nr 2 

 Nr 6 

 Nr 7 

 Nr 8 

 Nr 9 

 Nr 10 

 

Valda koncept – Bord/golv 

 Nr 2 

 Nr 4 

 Nr 5 

 Nr 9 
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Tredje mötet med X-ponent 
Datum: 28-april 2009 
Tid: 13:00 
Beskrivning: 3:e mötet med uppdragsgivaren. 
Plats: X-ponent 
Deltagare: Christian Eriksson, Marcus Wolfram, Daniel Gelin 
Frågor som diskuterades: 

  Konceptval 

 Tillverkningsmetoder 

Sammanfattning: 

Skisser och CAD-underlag visades upp för Marcus och Daniel (konstruktör hos X-
ponent). De tio koncept som Christian modellerat i SolidWorks inför mötet 
diskuterades både ur försäljnings- och konstruktionssynpunkt. Även ett koncept på 
krok visades upp. 

Daniel hade lite synpunkter på svårighetsgraden att tillverka vissa koncept (främst 
de koncept som innehåller mycket plåt samt de som har dubbla plåtar). Marcus kom 
med lite förslag till förbättringar på koncept samt diskuterade nya koncept. Dock 
på grund av tidsbrist beslutades att nya koncept inte kommer arbetas fram, 
kvalitén på de nuvarande koncepten är tillräckligt bra.  

Det beslutades att Christian ska välja tre koncept att gå vidare med och förbättra. 
En önskan från X-ponent var att välja ett relativt enkelt koncept för möjlig 
tillverkning. 

Nytt möte bestämdes till den 14:e maj 
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Fjärde mötet med X-ponent 
Datum: 14-Maj 2009 
Tid: 13:00 
Beskrivning: 4:e mötet med uppdragsgivaren. 
Plats: X-ponent 
Deltagare: Christian Eriksson, Marcus Wolfram 
Frågor som diskuterades: 

  Slutgilltliga Koncept 

 Distribution och tillverkning 

 Modell/provtillverkning 

Sammanfattning: 

Christian visade upp renderingar på de koncept han valt, och förklarade tanken 
bakom dem. Marcus tyckte koncepten på det stora hela verkade bra och var nöjd 
med att ett av koncepten (väggdisplayen) gick enkelt att tillverka.  

Marcus konstaterade att tillverkningen av alla koncepten skulle gå att utföra. 
Aluminiumprofiler för bordsdisplayen kanske skulle bli dyrt men på något sätt 
skulle det gå att lösa. Christian uttryckte viss oro för att designen skulle utarmas 
vid för stora ändringar i tillverkningsmetod. 

För golv displayen diskuterades problemen med transport till kund. De välvda 
plåtarna måste skyddas på något sätt under transporten. Christian funderade på 
om man kunde skicka dem lösa för montering på plats och Marcus föreslog att de 
skulle kunna skickas raka och sen böjas vid montering. Marcus visade Christian 
hur även relativ tjocka plåtar kunde böjas relativt enkelt. 

Det bestämdes att konceptet för väggdisplay skall tas fram som modell och för 
provtillverkning. Två versioner skall tas fram en större och en mindre. Måtten på 
de två enheterna skall vara ca: 900x500x500mm för den stora versionen och 
470x300x200mm för den mindre versionen. Även två enheter med X-ponents 
nuvarande hålbild skall tas fram. Christian skall skicka över två CAD modeller 
med dessa. 

Till sist bestämdes att Christian skulle höra av sig angående presentation, både på 
högskola och hos X-ponent. 



 

 
 

av:   86 126 

Första mötet med handledare 
Datum: 26-mars 2009  

Tid: 16:40-16:55 

Beskrivning: 1:a mötet med handledaren  

Plats: IDT 

Deltagare: Christian Eriksson, Ragnar Tengstrand 

Frågor som diskuterades: 

 Hur ser planeringen ut? 

 Har Christian klart för sig vad projektet går ut på? 

Sammanfattning: 

Christian visade upp ett gantt schema över hur han tänkt sig tidsdisponeringen i 
projektet. På det stora hela verkade planeringen bra tyckte både Christian och 
Ragnar. Dock lades två punkter till: 

 Bygga modell 

 Förbereda opposition 

Dessa kommer att ta lite tid ifrån övriga delar av projektet men de kan läggas efter 
att rapporten ska vara inlämnad vilket borde ge lite andrum. 

Även en projekt-/uppdragsbeskrivning visades upp. Ragnar tyckte den verkade bra 
och mötet avslutades.  
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Andra mötet med Handledare 
Datum: 2-april 2009 

Tid: 15:15-15:45 

Beskrivning: 2:a mötet med handledare 

Plats: IDT 

Deltagare: Christian Eriksson, Ragnar Tengstrand 

Frågor som diskuterades: 

 Planeringsrapport 

 Skissunderlag 

Sammanfattning: 

Jag visade upp de skisser som hittills blivit färdigställda. De föreställde 
displayenheten för bord och golv. Vi diskuterade skisserna och möjliga produktions 
metoder för de olika koncept förslagen. Ragnar föreslog aluminium profiler för 
några av de välvda detaljerna och Jag funderade över plexiglas för upphängnings 
ytor för blänkande effekt. 

Ragnar tyckte det såg ut som om jag ligger bra till men tyckte att jag kanske skulle 
försöka f ut lite fler idéer. Jag förklarade att jag hade några idéer till som inte 
kommit ner som ordentliga skisser ännu. Vi diskuterade även några förslag på 
funktioner som jag kommit fram till under idégenereringen och min marknads 
undersökning. Främst diskuterades: 

 Dynamo ljus 

 RFID reklam 

Det verkade som om Ragnar tyckte det var bra att jag funderade över nya 
funktioner. Ragnar nämnde att det finns många saker att tänka på även i en sådan 
här ”enkel” design han nämnde till exempel hålbilden för upphängning som man 
inte behöver ta förgiven. Han sa också att det kan vara bra att inte tänka på allt 
utan koncentrera sig mest på det som är viktig.  

Vi diskuterade även planerings rapporten. Jag var lite osäker på vad som skulle 
vara i den och när den skulle vara inne. Ragnar tyckte att jag skulle läsa på Rolfs 
hemsida. Efter lite diskussion kom vi fram till att den uppdragsbeskrivning jag 
redan skrivit var en ganska bra grund till planeringsrapport samt att det gantt 
schema jag konstruerat var bra att ta med.  
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Tredje mötet med Handledare 
Datum: 23-april 2009 

Tid: 13:15-13:50 

Beskrivning: 3:e mötet med handledare 

Plats: IDT 

Deltagare: Christian Eriksson, Ragnar Tengstrand  

Frågor som diskuterades: 

  CAD detaljnivå och utförande inför möte med X‐ponent 

 Framtida ritningsunderlag. 

Sammanfattning: 

Jag visade upp CAD-modellerna för de koncept som tidigare bestämts att vi skulle 
titta närmare på (bestämdes på andra mötet med uppdragsgivaren). Detaljnivån jag 
bestämt mig för är ungefär samma som på de skisser jag visat upp. 3D modellerna 
ska ge en djupare insikt och känsla för hur koncepten ser ut (tack vare att man kan 
rotera och titta på dem från flera vyer).  

Några av modellerna visades i olika konfigurationer för att kunna se lite olika 
användningssätt. 

Ragnar var nöjd med detaljnivån då projektet inte är i den fasen ännu där man bör 
visa nått som kan tolkas som en färdig lösning. Ragnar föreslog att jag skulle visa 
ytterligare ett koncept med olika konfigurationer för att förklara konceptet 
ytterligare. 

Vi diskuterade även ritningsunderlag då jag funderade över hur detaljerat 
ritningsunderlaget för det slutgiltiga konceptet skulle vara. Vi kom fram till att den 
begränsning jag gjort i början av projektet (endast huvud mått och översikt) var 
bra. 
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Fjärde mötet med Handledare 
Datum: 14-maj 2009 

Tid: 12:00-12:15 

Beskrivning: 4:e mötet med handledare (kort möte inför möte med X-ponent) 

Plats: IDT 

Deltagare: Christian Eriksson, Ragnar Tengstrand  

Frågor som diskuterades: 

 Presentations material inför möte med X‐ponent 

 Rapport 

Sammanfattning: 

Ragnar var nöjd med Christians presentationsmaterial och tyckte att det var bra 
att han även tänkt lite till på funktioner (kunna presentera produkten ytterligare 
genom att kunna öppna bordsdisplayen).  

Diskuterade att det vore bra att ta fram ytterligare presentationsmaterial till 
rapport och presentation.  

Ragnar påminde om att rapporten skulle vara klar om en vecka. Christian bad 
Ragnar om möjlighet till lite feedback på rapporten inför inlämnandet. 
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14.4. Bilaga 4 – Projektdagbok 

Vecka 13 

Måndag:  Möte på X-ponent, Planering av projekt i och med upprättande av 
gantt schema. Skrivit en kortfattad uppdragsbeskrivning (2sid). 

Tisdag:  Planering av projekt färdigställt gantt schema samt en dagbok för 
projekt översikt. Uppfört protokoll från första mötet med 
uppdragsgivaren. Sökt samt beställt litteratur. 

Onsdag:  Gjorde marknadsundersökning i butikerna kring Tuna Park. 
Fotograferade existerande displayer för inspiration. På börjat 
idégenereringsarbetet. Grovskissade på idéer. 

Torsdag:  Möte med Marcus på X-ponent. Gick igenom vilka produkter X-ponent 
tillverkade, vad de kunde tillverka själva och inte. Snabbt möte med 
handledare för att få klartecken på projekt beskrivning och planering. 

Fredag:  Skapade funktionsanalys samt sammanställde X-ponents önskningar 
och mina egna upptäckter (från marknadsundersökningen) till en 
kravspecifikation. Utförde litteraturstudie (Sustainable by design & 
Mechanical design process) 

Helg:  Utförde litteraturstudie (Sustainable by design). Fortsatte 
grovskissandet. 

Vecka 14 

Måndag:  Utförde litteraturstudie (Sustainable by design). Grovskissade på golv 
och bordsdisplayen. Fortsatt idégenerering. 

Tisdag:  Färdigställde lite finare skisser för hälften av idéerna för bords och 
golvdisplayen. Fortsatt litteratur studie (Sustainable by design). 

Onsdag:  Färdigställde lite finare skisser för hälften av idéerna för bords och 
golvdisplayen. Fortsatt litteratur studie (Sustainable by design). 
Examensarbete registrerat på studentportalen. 

Torsdag:  Hade handledarmöte med Ragnar, diskuterade mina skisser och 
planeringsrapporten. Fortsatte skissa och idégenerera. Fortsatte 
litteratur studie Sustainable by design – Klar, Marknadsföring i 
butik). 

Fredag:  Uppdaterat gantt schema, med veckans tider. Färdigställt protokoll 
från handledarmöte. Fortsatt påbörjade skisser (väggdisplay). 

Helg:  Marknadsundersökning på elektronikmässan i Stockholm. Fortsatt 
litteratur studie (Marknadsföring i butik). Fortsatt idégenerering och 
skiss. 
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Vecka 15 

Måndag:  Fortsatt litteratur studie (Marknadsföring i butik). Skisser på 
väggdisplayer fortsattes. 

Tisdag:  Studiebesök med Marcus Wolfram hos Södergrens (laser skärning, 
stansning, svetsning och annan plåtbearbetning) och Widlunds 
(dotterbolag till X-ponent, håller på med diverse plåtbearbetning). 
Fortsatt litteratur studie (Marknadsföring i butik). 

Onsdag:  Påbörjat planeringsrapport. Fortsatt litteratur studie (Marknadsföring 
i butik - Klar). 

Torsdag:  Färdigställt nästan hela planeringsrapporten. Digitaliserat och 
kompletterat Funktionsanalysen. Fortsatt litteratur studie (Making 
it). 

Fredag:  Finjusterat planeringsrapporten samt lämnat in den. 
Helg:  Fortsatt litteraturstudie (Making it). Färdigställt lite finare skisser på 

väggdisplay. 

Vecka 16 

Måndag:  Färdigställt finare skisser på väggdisplay. Påbörjat koncept 
utvärdering med design diskussion med Martin Köchl angående 
fördelar och nackdelar på koncepten.  

Tisdag:  Fortsatt koncept utvärdering med QFD och viktning av egenskaper. 
Fortsatt litteraturstudie (Making it). 

Onsdag:  Alla skisser klara. Design diskussion med Carl Franzon. Beslutsmatris 
och en första ranking av koncept utförd. Förberett inför kundmöte på 
torsdag. Skapat design mapp och ett visuellt känslokollage över 
designintentionen.  

Torsdag:  Möte med X-ponent. Beskrivit koncept och utvärderat medhjälp av en 
kundgrupp från X-ponent. 

Fredag:  Påbörjade digitalisering av koncept med hjälp av CAD 
Helg:  Fortsatt CAD. Fortsatt litteraturstudier(Making it). 

Vecka 17 

Måndag:  Fortsatt litteraturstudier (Making it) 
Tisdag:  Fortsatt CAD. Fortsatt litteraturstudier (Making it – Klar) 
Onsdag:  Klar med CAD. Påbörjat litteraturstudie (Semiotics the Basics) 
Torsdag:  Möte med handledare. Visat upp CAD, förbättrat det som behövdes.  
Fredag:  Skapat mall för rapport, utifrån examinators mall för x-jobbsrapport 
Helg:  Fortsatt litteraturstudie (Semiotics the Basics). Påbörjat rapport. 
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Vecka 18 

Måndag:  Förberett möte med Uppdragsgivare, säkerställt att CAD-filer 
fungerar hos X-ponent. Fortsatt litteraturstudie (Semiotics the Basics) 

Tisdag:  Ytterligare förbättrat CAD. Möte med Uppdragsgivare, visat CAD och 
diskuterat konstruktion och design. 

Onsdag:  Fortsatt litteraturstudie (Semiotics the Basics). Fortsatt rapport 
skrivning. Valt slutgilltliga koncept att arbeta vidare genom PUGH-
analys.  

Torsdag:  På börjat förbättringsarbete på CAD samt undersökt konstruktions 
möjligheter.  

Fredag:  Fortsatt rapport skrivning. Förbättringsarbete på CAD fortsatt. 
Helg:  Fortsatt förbättringsarbete på CAD. Kontaktat SKF och Nomo 

angående konstruktionsfrågor. 

Vecka 19 

Måndag:  Fortsatt litteraturstudie (Semiotics the Basics). Svar från Nomo. 
Skickat följdfråga till Nomo (Reine Larsson). 

Tisdag:  Fotsatt förbättringsarbete på CAD. Svar från Reine Larsson angående 
lager till bordsställ. 

Onsdag:  Fortsatt rapportskrivning. 
Torsdag:  Fortsatt rapportskrivning. 
Fredag:  Handledarmöte diskuterat upplägg på rapport. Kontaktat Anna Thies 

angående kompendium om semiotik. Anmält presentations av examens 
uppsats. 

Helg:  Fortsatt rapportskrivning samt CAD-arbete inför möte med exponent 
vecka 20. 

Vecka 20 

Måndag:  Fortsatt rapportskrivning. Lämnat in första utkast av rapport till 
handledare och examinator. 

Tisdag:  Genomgång av 3DStudio Max med Anders Wikström. Samt 
handledning av densamma inför rendering. 

Onsdag:  Fortsatt rendering och rapportskrivning.  
Torsdag:  Möte med Marcus Wolfram hos X-ponent. Fortsatt CAD arbete. 
Fredag:  Påbörjat CAD för presentations material. Fortsatt Rapportskrivning. 
Helg:  CAD för presentationsmaterial klart. Påbörjat rendering för slutgiltigt 

presentationsmaterial. Litteratur studie av kompendiematerial från 
Anna Thies 
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Vecka 21 

Måndag:  Handledning i 3DStudio Max med Anders Wikström för rendering av 
slutgiltigt presentations material. Klar med rendering av 
presentations material. Fortsatt rapportskrivning. 

Tisdag:  Fortsatt rapportskrivning. Handledning med Rolf Lövgren angående 
rapportskrivning samt feedback på första utkast. 

Onsdag:  Fortsatt rapportskrivning. 
Torsdag:  Fortsatt rapportskrivning. 
Fredag:  Fortsatt rapportskrivning (rapport inlämnad) 
Helg:   

Vecka 22 

Måndag:  - 
Tisdag:  Mottagit oppositions rapport och skickat egen rapport till opponent. 

Kontaktat X-ponent angående modelltillverkning 
Onsdag:  Möte med Ragnar Tengstrand, för genomgång av rapport. Påbörjat 

presentation 
Torsdag:  Kontaktat Södergrens för modelltillverkning, Fortsatt arbete med 

presentation. 
Fredag:  Fortsatt presentation. 
Helg:   

Vecka 23 

Måndag:  Övervakat konstruktion av modell (bockning) hos Södergrens. Fortsatt 
presentation. 

Tisdag:  Studie besök hos Sprut & Bränn inför lackning av modell. Presentation 
klar. Påbörjat produktfolder. Modell klar. Påbörjat opposition. 

Onsdag:  Presentation hos X-ponent. Hämtat modell hos Exponent. Fortsatt 
produktfolder. Fortsatt opposition. 

Torsdag:  Lämnat in produktfolder för tryck. Produktfolder klar. Opposition klar. 
Fredag:  Presenterat X-jobb vid Mälardalens högskola. Opponerat X-jobb. 
Helg:   
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14.5. Bilaga 5 – Intervjumall 
 

Vad kallas dessa enheter för idag? 

 

Är förvaring viktigt? 

 

Finns det några klara för eller nackdelar med enheterna? 

 

Är designviktigt? 

 

Vilka egenskaper är viktiga för enheten? 
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14.6. Bilaga 6 – Konkurrensanalys 

Bordsdisplayer 

 
Bild 14 bordsdisplay hos Ur & Penn 
 Materialvalet (frostat plexiglas) ger en 

känsla av exklusivitet och mjukhet. 

 Exponerar produkter väl med få krokar 
för upphängning 

 Känns lite annorlunda (mycket tackvare 
materialet), vilket skapar 
uppmärksamhet. 

 
Bild 15 bordsdisplay ur Sifa’s 

produktkatalog26. 

 Ger möjlighet att kunna exponera flera 
olika produkter. 

 Känns exklusiv i sin enkelhet. 

Man ser igenom materialet varför 
ingen funktion går förlorad (tydlig). 

 
Bild 16 bordsdisplay för Western Digital 

på Elektronikmässan. 

 Exponerar produkter en och en vilket gör 
att produkten känns exklusiv.  

 Enkelheten gör att fokus läggs på 
produkten.  

 Mycket intuitiv man förstå syftet mycket 
lätt. 

 
Bild 17 bild på bordsdisplay ur 

katalog hos Smycka27 

 En spännande, annorlunda form. 

 ”Ger” produkterna till betraktaren på ett 
”fat”. 

 Lite otydlig om det går att rotera på den 
eller inte (då den saknar avrundningar 
eller tydliga ”handtag”) 

                                                 

26 (Sifa Inredningsfabrik AB, 2008) 
27 Då jag inte fick fotografera i butiken lät expediten mig fotografera ur deras katalog. 
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Bordsdisplayer 

 
Bild 18 väggdisplay hos Bergqvist Skor. 

 Ljus bakom uppmärksammar kunder och 
får dem att lägga märke till displayen. 

 Få produkter bidrag till ett exklusivare 
intryck. 

 Riskerar att ta över från produkten med 
för mycket ljus. 

 Rent och trevligt intryck 

 
Bild 19 väggdisplay hos Glitter. 

 Utskjutande hylla med tillsynes slumpvis 
utplacerade produkter visar att det är 
tillåtet att plocka och prova. 

 Glas ger god insyn men riskerar att bli 
plottrigt. 

Golvdisplayer 

 
Bild 20 golvdisplay för Lenovo på 

Elektronikmässan. 
 Fackverk fungerar som en ram, signal att 

titta. Där produkten får uppmärksamhet. 

 Blir lite mörkt inne i ”båsen” varför det 
kan vara svårt att se produkterna 
ordentligt. 

 Känns inte så exklusiv med den kantiga 
lite tråkiga formen och materialet (trä) 

 
Bild 21 golvdisplay hos Kicks. 

 Speglar gör det intuitivt, man förstår att 
man ska prova produkterna. 

 Produkterna känns lite instängda på de 
sidor som har speglar 

 Känns exlusiv tackvare plattformen 
(”scenén”) och tack vare att kunden och 
produkterna hamnar i sentrum. 
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Bild 22 golvdisplay för Wiktors på 

Elektronikmässan. 

 Spännande med elektronik som visar upp 
produkter, känns högteknologiskt. 

 Distansierar betraktaren från produkten. 

 Ger frihet för producenten att välja hur 
och vad som ska exponeras. 

 
Bild 23 golvdisplay för JBL på 

Elektronikmässan. 

 Trattliknande form och uppdelad i flera 
”ansikten” gör att fokus ligger på 
produkten. 

 Materialval (plast) och 
konstruktionskvalitét gör att den känns 
oexklusiv. 

 Den spännande formgivningen 
(uppbyggd i moduler med luft mellan) 
gör att displayen uppmärksammas. 

 
Bild 24 golvdisplay hos Bergqvist Skor. 

 En annorlunda håldesign och 
avrundningar gör en enkel och hård 
display mycket mer trevlig (mjuk) att 
titta på. 

 Ger känsla av modulerbarhet. 

 Materialet (plåt) gör inte displayen 
exklusiv men mjukheten gör att den får 
uppmärksamhet. 

 
Bild 25 golvdisplay hos Ur & Penn. 

 Enkel och ren men ger ingen känsla av 
exklusivitet. 

 Anonym utan några tydliga signaler. 

 Produkterna hamnar i fokus 
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14.7. Bilaga 7 – Visuell Brief 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara enkel att 
använda

mudulerbart
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Källor visuell brief 
 ”Diversitie” av: Alan 

o  http://www.flickr.com/photos/95492938@N00/3413914808  

 ”riding the wave” av: BEV Norton 

o  http://www.flickr.com/photos/48358932@N00/430522640  

 ”Soya Beans” av: David Johnson 

o  http://www.flickr.com/photos/8745567@N04/3447485704  

 ”Visst ser det inbjudande ut?” av: Björn Olsson 

o  http://www.flickr.com/photos/9844735@N07/2078155596  

 ”Moebius cowl” av: Anne and Dan Blayney 

o  http://www.flickr.com/photos/76236627@N00/3202634500  

 ”Is this thing edible?” av: Uri_Breitman 

o  http://www.flickr.com/photos/32652899@N00/3445299080  

 ”traditional‐sonobe‐umulius‐rectangula” av: Ardonik 

o  http://www.flickr.com/photos/ardonik/3420179525/  

 ”Bentley” av: Jesus Marco Marcilla 

o  http://www.flickr.com/photos/31566660@N08/3444249141  

 ”Champagne Rings Rose” av: Christ Follower 

o   http://www.flickr.com/photos/nova_warrior/3384247603/  

 ”3x3‐edge‐based‐traditional‐sonobe‐checkerboard‐cubes” av: Ardonik 

o  http://www.flickr.com/photos/30126793@N07/3441444650  
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14.8. Bilaga 8 – 
Tankar från 
Design 
Diskussioner 

Bord/golv ställ 
1.   

a. Schysst fot 

b. Modulerbar 

c. Ostabil 

d. Utbytbara spjut 

e. Plottrig 

f. Modern 

g. Bra på golv 

h. Snygg 

i. Rörig 

j. Passar småsaker 

2.  

a. Kantig 

b. Stadig 

c. Fientlig 

d. Tung 

e. Stor 

f. Taskigt med plats 

g. Intressant 

h. Bord 

i. Modulerbar  

3.  

a. Gillar 

b. Inramning 

c. Bra på bord 

d. Diamant 

e. Annonsplats 

f. Konflikt i form (avfasning) 

g. Bulkig 

h. Fin Form 

i. Intressant 

 

 

 

4.   

a. Snäll 

b. Mjuk 

c. Säker 

d. Stabil 

e. Annonsering 

f. Inbjudande 

g. EJ plottrig 

h. Stilren 

i. Golv 

j. Snygg 

k. Tar ej bort fokus 

l. Favorit 

5.   

a. Inbjudande 

b. Kan bli plottrig 

c. Potentiellt exklusiv 

d. Få spjut 

e. Användarvänlig 

f. Opraktisk 

g. Uppmärksamhet 

h. Annorlunda 

6.   

a. Aj (skarpa kanter) 

b. Mässa 

c. Privat/intim (inbjudande) 

d. Vek/känslig 

e. Bra! 

f. Utnyttjar yta 

7.   

a. Modulerbart 

b. Akta folk bakom 

c. Stor 

d. Skön form 

e. Mjuk 

f. Spännande 

g. Bord 

h. Fint med avrundat 
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8.  

a. Kan fastna 

b. Potential 

c. Naturlig 

d. Ren 

e. Okoncentrerad 

f. Kul 

g. Nytt 

h. Spännande 

i. Bra med plats 

 

9.   

a. Snygg 

b. Snurra (intuitiv) 

c. Blomma/naturlig 

d. Blandade former (bra) 

e. Intressant 

f. Behöver bas 

g. En av favoriterna 

h. Vill snurra på den 

i. Tilltalande 

j. annorlunda 

 

10.   

a. Oekonomisk 

b. Tom 

c. Stabil 

d. 80‐tal 

e. Gammal/tråkig 

f. Konflikt i former 

g. Rent 

h. Gott om plats 

i. Oorganisk 

j. Minst nytänkande 

k. Fokus på produkten 

l. Motsägelsefull 

m. Bra fokus på produkt 

Vägg ställ 
1.   

a. Intressant form 

b. Enkel 

c. Traditionell 

d. Future 

e. Dataterminal 

f. Bra med plats 

g. Stadig 

h. Hållbar 

i. Modulerbar 

j. Lite svårt att komma åt 

k. Stilren 

 

 

 

2.   

a. Fan vad skön 

b. Ledig 

c. Inbjudande 

d. Lugn 

e. Ostadig 

f. Naturlig 

g. Exklusiv 

h. Snygg 

i. Snäll mot ögat 

j. Härlig 

k. mjuk 

3.   

a. Hylla ointuitiv 

b. Skön form 

c. Onödigluft 

d. Tar lite mycket plats 

e. Skön form 

f. Uppmanar till pillande 
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4.   

a. Svår 

b. Modern 

c. Fascinerande 

d. Modulerbart 

e. Flödar 

f. Skyddar 

g. Funkar 

h. Läcker med ljus 

i. Fräsch 

5.  

a. Traditionell 

b. Tråkig 

c. Tungt skrivbord 

d. Stadig 

e. Mjuk 

f. Bastant 

g. Ren 

6.   

a. Minimalistisk 

b. Överskådlig 

c. Skön 

d. Fin 

e. Ren 

f. Lättmonterad 

g. Kommer ut för fort 

h. Bra med belysning 

i. Kan bli rörigt 

7.   

a. Enkel (nästan för enkel) 

b. Tråkig (behöver form) 

c. Modern 

d. Lättsam 

e. Plats 

f. Sköna ben 

g. Låg? 

h. Ren/överskådlig 

i. Kantig 

j. Passar in överallt

 

8.   

a. Kanske missar formen 

b. Skön form 

c. Närmar sig/presenterar sig 

d. Oplåttrig 

e. Elegant 

f. Väcker tanke 

g. Snygg  

h. Bra följsamhet 

i. Tycker om 

j. Söt 

9.   

a. Vill inte se innandömet 

b. Ganska spännande 

c. Kantig 

d. Svajig/ostadig 

e. Lömsk 

f. Otydlig 

g. Ful? 

h. Rutschkana 

i. Lätt att komma åt 

 

10.   

a. Blir lite stel 

b. Plattan ramar in 

c. Runda kanter (bra) 

d. Färg ger liv 

e. Moduler 

f. Individuell 

g. Cool 

h. trevligt med ljus 
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14.9. Bilaga 9 – QFD 

Väggdisplay 
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Bordsdisplay 
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Golvdisplay 
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14.10. Bilaga 10 – Beslutsmatriser  
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14.11. Bilaga 11 – PUGH-matris 

Väggkoncept 

 



 

 
 

av:   112 126 

Bordkoncept 
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Golvkoncept 
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14.12. Bilaga 12 – Mejlkonversation med 
Peter Richter (Sapa) 

Christian 15:e april, 2009: 
Hej, 

Jag heter Christian Eriksson och är student vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. 
Jag håller som bäst på med mitt examensarbete (högskoleingenjör 
produktutveckling och design) för ett företag i Eskilstuna. Just nu håller jag på och 
undersöker pris och produktionsmöjligheter på ett koncept jag utvecklar /…/ jag 
funderar på om det vore fördelaktigt att tillverka det delvis i aluminium. 

 Den del jag skulle behöva i aluminium är en hörnprofil. Den skulle ha ett rundat 
hörn, helst med en ganska stor radie. Radien beror lite på storleken på den 
slutgiltiga displayen men det kommer handla om /…/ kanske 40mm /…/ [och en 
längd] på ca: 350mm. Det ska gå att sätta in plexiglas, glas eller plåt i ändarna på 
profilen.  /…/ 

Finns det någon standard profil som liknar den formen jag är ute efter? Vad kostar 
en sån profil? (jag har ingen uppgift om hur stor serie det skulle kunna tänkas bli 
men kanske något hundratal per år och storlek.) Om det inte finns en sådan 
standard profil tar ni fram special beställda profiler och vad skulle i sådana fall 
denna profil kosta? 

 Hoppas ni kan svara på mina frågor. 

Peter 27:e april, 2009: 
Hej Christian, 

 /…/ Trevligt att du arbetar med profiler och som jag ser det så skulle väl denna 
profil mycket väl fylla sitt ändamål. Tyvärr så finns det ingen profil på lager som är 
lik din, så det enda sättet är väl att ta fram ett eget verktyg. För att spara pengar 
(gods) så skulle du kanske inte göra profilen massiv utan se till att få hålrum i 
mitten med ett gods på kanske 1,5 mm. Det blir visserligen ett lite dyrare verktyg 
men det tar du igen på materialet. Ett verktyg kostar ca 15 000-22 000:- 

 Hoppas du är nöjd med svaret så långt annars får du höra av dig igen. 
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14.13. Bilaga 13 – Mejlkonversation med 
Reine Larsson (Nomo) 

Christian 3:e maj, 2009: 
Hej! 

Jag studerar till civilingenjör med inriktning på produktutveckling och design vid 
Mälardalens Högskola. Just nu håller jag som bäst på med mitt examensarbete för 
X-ponent. I min konstruktion har jag en liten vertikal axel (dimensionen är inte 
helt klar ännu men det lutar åt en diameter på 10-15mm) den axeln skulle jag vilja 
montera i ett eller två kullager.  

Min fråga är hur små hus finns det att tillgå? /…/Det är som sagt en vertikal axel 
och jag skulle vilja montera lagerhusen i de två monteringsplattorna. De lagerhus 
jag hittar hos er (har tittat bland era flänslager) verkar vara väldigt stora de flesta 
(om inte alla) monteras med M10 vilket känns lite overkill för mina behov. Varken 
axeln eller lager utsätts för några större krafter vare sig radialt eller axialt (lite 
krafter i båda led blir det men inga stora). Det är heller ingen rotations hastighet 
att tala om (ett par tiotal varv per minut max). 

Skulle det gå att montera ett mindre lager (ungefär i de dimensioner jag nämnde) i 
ett hål i en plexiglas skiva? Hur tjock skulle plexiglaset i sånt fall behöva vara (lika 
tjockt som bredden på lagret)? 

Reine 4:e maj, 2009: 
Även då du har "små" laster vore det väldigt bra att ha dem så jag kan göra en 
korrekt bedömning av fallet, har ni gjort några mätningar på hur stora last fall 
du/ni har i radiellt samt axiellt led? 

Du skriver också att du har låg hastighet, 20-30rpm, är det roterande eller är det 
omvandlat från en oscillerande rörelse? 

Jag antar att du är i lab miljö (rent) så du har ingen yttre miljö påverkan av kraftig 
kontamination, korrekt? Vilken temperatur har du i rummet som applikation 
arbetar i (rumstemp?)? 

Sen har vi precision av driften, vill du behålla hög precisions grad då applikation är 
i drift är plexiglas kanske inte det bästa materialet att använda men kan fungera 
"bra" om laster och andra parametrar tillåter det, det kan jag avgöra om du har 
sådana data att tillhandahålla (laster, hast, m.m.). Samt att urfräsning i 
plexiglaset där lagret skall placeras bör göras med bra noggrannhet så inte 
passning mellan hus och lager blir för skev kontra passnings grad som bör 
användas. 

Lager som standard till axel dimensionen du har valt är 10/12/15mm i axelhål. 
Lasterna beroende på design av lager varierar från 3860-9710N Cr och 1570-4370N 
statiskt (Cor). Vill man så finns det andra modeller som flänslagerhus med dessa 
axeldimensioner som du nämnt (10/12/15mm), dessa monteras med bult mot 
vägg/golv/tak del. 
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Christian 4:e maj, 2009: 
/…/(den [produkten]är ca: 450mm hög och 200mm bred och djup totalt). Den undre 
boxen håller lagren och står på en yta (typ bord eller liknande) den övre boxen 
väger ca: 1-5kg (det kan häng lite saker på sidorna av boxen så vikten varierar men 
den ska inte överstiga 5kg).  

 

Det är alltså den övre boxen som roterar och den roterar med hjälp av handkraft 
(d.v.s., någon tar tag i ett hörn på boxen och vänder önskad sida mot sig). Rörelsen 
är väl inte alltid roterande utan det kan hända att man roterar den ett halvt varv 
eller ett par och sen roterar åt andra håller (med oscillerande antar jag att du 
menar om växlande åt ena håller och tvärt om). Rörelsen skulle kunna jämföras 
med en kontorsstol, de gånger man ens kommer upp i nån mängd hela varv eller 
ens några 20-30rpm (som jag nämnde tidigare) är i princip om någon leker med den. 

Miljön den ska användas i är väl kanske inte klinisk ren men kan jämföras med 
vanlig hemmiljö samma sak gäller temperaturen (runt 18-25 grader C). 

Precisionen behöver inte vara så särskilt hög, den övre boxen får kanske inte 
wobbla alldeles för mycket men så länge den inte avviker med allt för många 
millimeter så är det ingen fara. Det är ett gap mellan boxarna på ca: 3-4mm och så 
länge de två inte går emot varandra så är det ok. 

/…/Det vore alltså bra om man kunde montera direkt i plexit eller om lagerhusen 
var såpass små att de gick att det gick att montera med lite mindre fästelement än 
M10 (som jag hittade hos er). De få heller inte vara för höga så det blir svårt att 
montera in i boxen. 

Axeln är som sagt tänkt att ha en diameter på 10-15mm. 

Reine 5:e maj, 2009: 
Utifrån de uppgifter du get mig kan du använda dig av ett enkelt spårkullager av 
typer 6001, 6201-2RS, pris för dessa ligger på 22kr/st, finns i lager. Det ända 
problemet som kan uppstå är att när ni borrar ut hålet i plexiglaset där lagret skall 
placeras kan vara noggrannheten av ytan bli dålig kontra den precision som lagret 
ytterdiameter har, det kan i sin tur leda till att lagrets ytter del släpar eller att 
presspassingen blir så hög att det interna spelet minskas och slitage uppstår med 
högre grad. Men håller ni högre precision för sätet till lagret skall det inte vara 
några problem, samt att ni konstruerar ett "mothåll" till lagret så det inte vandrar 
ut ur sätet. Om ni skulle använda er av ett flänslager slipper du en del parametrar 
och behöver bara ha en bra yta som lagret monteras mot och bultar fast det i 
princip. Lager modell som kan passa här heter USAFL 000, 10mm axel, M6.  

Priset för USAFL 000 ligger på 50kr/st och finns för tillfället hemma på lager.
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14.14. Bilaga 14 - FMEA 
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14.15. Bilaga 15 – Ritningsunderlag 

Väggdisplay – stor version 
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Väggdisplay – liten version 
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Bordsdisplay 
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Väggdisplay 
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