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 Abstract/Sammanfattning 
 

Detta arbete går ut på att uppfinna och utveckla en enhet som integrerar människor med hjälp av 
teknik och som ska användas på en konsthall. Prototypframtagning och en optimerad designprocess 
utmynnar i underlag som ska användas för framställning av denna enhet i större skala. Detta har lösts 
genom brainfire som generade tre olika koncept. Dessa koncept kombinerades även i ett fjärde 
koncept som antogs som vinnande koncept efter genomgång av PUGHs beslutsmatris. Konceptet 
optimerades med hjälp av PU-verktygen DFA, DFM samt DFE. Detta ledde till en monteringsoptimerad, 
ekonomioptimerad och återvinningsbar enhet. Enheten kläms ihop när användaren vill säga något som 
ska sparas. Det sagda sparas via radio till ett minne på en klisterlapp. Klisterlappen ges sedan vidare till 
nästa användare som kan klistra på klisterlappen på en enhet. När enheten då passerar den plats där 
den förste användaren sparade det denne sade så spelar den upp en spökviskning av det den första 
användaren sa. På så vis ökar enheten kommunikationen mellan användarna vilket är målet med 
arbetet. Enheten uppfyller samtliga krav i kravspecifikationen och är återvinningsbar, optimerad för 
låg energiförbrukning, rengörningsbar, separabel samt innehar lång livslängd i förhållande till dess 
arbete. Industridesignen upplevs av utomstående som tilltalande, tilldragande, innovativ, futuristisk, 
intressant, karaktärsrik och ergonomisk. 
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Förord 
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1. Inledning 

Målet med detta arbete är att göra nästa generations mobila enheter, som integrerar människa och 
teknik på ett smidigt och inställsamt sätt. Mobila enheter som är en förlängning av människans hela 
natur. Med det menas att vidga och bredda den mänskliga integrationen i detta område genom nya 
innovativa idéer, idéer som är en förlängning av människan. Dessa idéer ska vara ”supple” som 
betyder smidigt och inställsamt. Detta arbete är en del av ett projekt som kallas för ”The supple design 
project” där delar av KTH ICT, Mobilelife, SU och Stockholmsstad ingår. Detta arbete representerar 
KTH ICT och ska generera en mobil enhet som är supple. Konsthallen Liljevalchs i Stockholm är i behov 
av en supple lösning och är tänkt att fungera som testplats för denna enhet. Liljevalchs har för få 
besökare på sina utställningar, så få att det hotar hallens överlevnad. Liljevalchs vill vända den 
negativa trenden och att fler besökare ska komma framöver. Detta ska lösas med nästa generation av 
mobila enheter som kommer att öka integrationen mellan besökarna, konst och konstnärer. En lösning 
som tar allt om konst till en ny dimension. En dimension som är av enorm betydelse för denna 
kulturella skatt. 

 

2. Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att förverkliga en första prototyp av nästa generations mobila enheter. 
Denna enhet ska sedan användas för att visa på hur dessa enheter kan se ut samt att den utgör en 
grund för fortsatt utveckling av dessa. Huvudsyftet med enheten är att integrera människor på nya 
områden. Målen är följande: 
 

 Göra en fysisk enhet som kan kommunicera med besökarna på en konstutställning. 

 Förbättra besökares upplevelse vid en konstutställning. 

 Göra en prototyp. 

 Visa ett exempel som är redo att tas fram i flera exemplar. 

 Ge idéer och förslag på fortsatt arbete som skulle kunna förbättra produkten. 

 Gör en grund för utveckling av nya mobila enheter. 

 Uppfylla projektets kravspecifikation (se under rubriken 7.4.1 kravspecifikation). 

 Säkerhetsställa en optimerad designprocess genom tillämpning av lämpliga 
produktutvecklingsverktyg. 

 

3. Projektdirektiv 

De direktiv som givits av uppdragsgivare är följande: 
 

 Ta fram prototyp.  

 Ta fram underlag för framtagning av produkt. 

 Använd någon vedertagen kommunikationsteknik, förslagsvis RFID. 

 Kommunicera med användaren genom ljud och rörelsefeedback alternativt annan 
lösning.  

 Slutgiltig design bör underlätta tillverkning, användning samt vara tilltalande. 
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4. Problemformulering 

En enhet av ”Technology-Push” produkt efterfrågas av Liljevalchs konsthall då denne har problem med 
få besökare. Enheten måste locka besökare till konsthallen för att fylla dess huvudsyfte att integrera 
människor i nya områden. Detta ska ske genom användande av teknik i detta fall elektronik. Enheten 
ska presenteras i en prototyp samt i ett underlag redo för tillverkning efter slutfört arbete. Enheten 
ska uppfylla ställda krav i kravspecifikation för att anses som färdig. Avgörande om uppfyllande av 
kravspecifikation avgörs av arbetsgruppen i projektet. Uppfyllande av kravspecifikation ska ske genom 
användande av nödvändiga produktutvecklingsverktyg för att säkerhetsställa en optimerad 
designprocess. Kravspecifikationen (se 7.4.1 kravspecifikation) innefattar krav i fyra skilda kategorier: 
industridesign, funktion, materialval samt montering/demontering. För varje kategori ska följande 
besvaras: 

 Industridesign: Visar det presenterade underlaget på identitet, nytänkande, framtid och 
uppmärksamhet? 

 Funktion: Innefattar det presenterade materialet rörelsefunktion samt annan 
kommunikationsfunktion? Används kommunikationsteknik? 

 Materialval: Är det presenterade underlaget optimerat i materialval så att enheten kan 
användas som det är tänkt? 

 Montering/demontering: Innefattar det presenterade underlaget förenklad 
montering/demontering?  
 

5. Projektavgränsningar 

Projektet avgränsas till rapport, 3D CAD modell samt färdig prototyp. Prototypen kommer att byggas 
gemensamt av Oscar Pettersson och Mark Smith på KTH ICT vilka utgör arbetsgruppen. Oscar är 
ansvarig för tillverkning av hela prototypen och dess funktioner förutom den elektroniska delen som 
Mark ansvarar för. Prototypens funktioner begränsas av kravspecifikationen för att prototypen inte 
ska bli för komplex.  

 

6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder  

Den teori som projektet använder är flertalet verktyg indelade i tre kategorier. Dessa kategorier är 
idégenerering, projektplanering och produktutvecklingsverktyg. Nedan följer förklaring av dessa med 
samtliga tillämpade verktyg. Lösningsmetodik förklaras under rubrik 6.4 Tillämpad lösningsprocess. 

6.1  Idégeneringsverktyg 

6.1.1 Random words 

Random words går ut på att kombinera två slumpmässiga ord i ordpar som kan ge upphov till 
associationer. Dessa associationer kan sedan ge upphov till idéer (Jan Rollof, 2002). Detta verktyg är 
bra vid idégenrering då det oftast ger användarna en start åt tankeverksamheten, en start som oftast 
är en ovanlig kombination av två betydelser. Ovanligheten i denna kombination kan ta tänkaren till 
nya tankemönster som denna aldrig har tänkt förut. Random words lämpar sig mycket bra för detta 
projekt då behovet är att snabbt generera ett 30: tal olika idéer vilket underlättas om slumpen hjälper 
tänkaren och tänkarna att börja.      
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6.1.2 Bodystorming 

Vid Bodystorming skådespelas beteende/vane mönster för att se om dessa mönster kan kombineras 
eller ge upphov till nya idéer(Tom Kelly, 2000). Bodystorming är ett aktivt sätt att använda flera sinnen 
för att kunna öka antalet företeelser som kan ge upphov till idéer. Detta kan även vara en bra metod 
för de som har svårt att uttrycka idéer på annat sätt än med t.ex. kroppen fysiskt. Samtidigt kan 
metoden vara skrämmande för vissa som inte vågar eller vill skådespela vilket kan resultera i 
avståndstagande. I detta projekt var bodystorming ett verktyg som förenade gruppen samtidigt som 
det underlättade att se och pröva idéerna från Random words när de skådespelades.      

6.1.3 Six thinking hats 

De sex olika grundläggande sätten att tänka är representerade av sex olikfärgade hattar. Detta ger en 
klar och konkret bild för hur användaren av verktyget kan tänka. När denne ser de sex möjligheterna 
att tänka kan denne lättare växla mellan dessa tankesätt istället för att låsa fast sig vid ett. 
Möjligheterna att tänka blir fler och tydligare med denna metod och kan därför kombineras på 
flertalet sätt (Edward de Bono, 1994). Fördelarna med användandet av detta verktyg i projektet är att 
flera av deltagarnas åsikter blir hörda. Nackdelarna är att verktyget är tidskrävande samtidigt som 
tidigare erfarenheter visar att det kan vara svårt att ge upphov till idéer. Verktyget tillämpas i syfte att 
belysa redan uppkomna idéer i detta projekt.  

6.1.4 Low-fi prototyping 

Low-fi prototyping eller ”quick prototyping är att handla innan du har svaret på vad du gör” (Tom 
Kelly, 2000). Det handlar om att bygga och därigenom använda flera sinnen för att upptäcka nya idéer 
och saker. ”När du börjar skissa eller bygga saker så öppnar du upp för nya möjligheter av upptäckter” 
(Tom Kelly, 2000). Detta verktyg är mycket användbart i början av detta projekt för att kunna gestalta 
hur idéerna kan tänkas se ut i ett tidigt stadium. Det ger också en utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet. Vissa idéer kan vara svåra att representera med en prototyp i ett tidigt skede då dessa idéer 
består av inte fysiska ting som t.ex. känsel med hjälp av ljudvågor.  

6.1.5 Brainfire 

Vid brainfire träffas deltagare för att formulera många olika varianter av problemformuleringar som 
förklarar problemet som ska lösas. Därefter ska deltagarna var för sig fundera på dessa 
problemformuleringar under en vecka för att det undermedvetna ska få bearbeta informationen som 
kan omsättas i idéer. Efter veckan träffas deltagarna igen för att presentera de idéer som har grott i 
lugnet efter eldstormen (Härén, 2004).  
 
Fördelen med brainfire jämfört med brainstorming är att brainfire tillåter det undermedvetna att 
hantera problemet som ska lösas vilket inte brainstorming gör i samma utsträckning. Vid 
brainstorming tar det medvetna all plats och plockar fram sådant som vi redan vet och försöker 
presentera det som idéer. Det undermedvetna har ingen chans att komma till tals (Härén, 2004). 
Därför tillämpas detta verktyg i arbetsgruppen. På detta vis fås även en modell för ett tankearbete och 
process som sedan tidigare har används omedvetet.   
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6.2. Projektplaneringsverktyg 

6.2.1 Projektbeskrivning och målsättning 

”Innan projektstart måste det finnas en projektbeskrivning som ligger till grund för arbetet” (Eriksson, 
Lilliesköld, 2005). Projektbeskrivningen och målsättningar preciseras först innan en WBS kan utföras.  

6.2.2 WBS 

Work breakdown structure (WBS) är en nedbrytning av projektet till mindre och mindre delar. Alla 
delar identifieras och struktureras i nivåer med Målet och huvuduppgiften för projektet som högsta 
nivå. Därefter delas projektmålet upp i delprojekt som i sin tur delas upp i uppgifter och 
deluppgifter(Eriksson, Lilliesköld, 2005). WBS är till stor fördel för att kunna identifiera alla delar och 
kunna planera dessa till en fungerande projektmodell för detta projekt.  

6.2.3 Tidsuppskattning 

Tidsuppskattningen genomförs med hjälp av en metod som kallas för ”trepunktsuppskattning”. 
Tidsuppskattningen utförs genom att tidsuppskatta från de enkla delarna i WBS och uppåt i den. Först 
uppskattas Längsta tiden (L)för varje uppgift och därefter den kortaste(K). Tiden mittemellan dessa ger 
medeltiden (M). Därefter räknas en variansjusterad tid (T) ut genom formeln: T=(L+4xM+K)/6. Tiden T 
blir en bättre uppskattning av den tid respektive arbetsuppgift tar (Eriksson, Lilliesköld, 2005). Denna 
formel ligger till grund för utvecklandet av PERT schema (Ullman, 2003). Denna 
tidsuppskattningsteknik passar bra för detta projekts omfattning och har fungerat bra i tidigare 
arbeten. 

6.2.4 PERT 

Program evaluation and review technique (PERT) är en typ av nätplanering. PERT schemat består av 
ett blocknät där varje block representerar en aktivitet. Aktiviteterna kopplas ihop av pilar med 
uppskattad tid på förslagsvis i veckor. Den kedja av pilar som tillsammans utgör den längsta tiden 
kallas för den kritiska linjen. Det är den kortaste tiden projektet kan slutföras på. Om någon aktivitet 
på den kritiska linjen försenas så försenas också hela projektet (Eriksson, Lilliesköld, 2005). PERT 
schema tillämpades i detta projekt för att lätt kunna identifiera beroenden för samtliga aktiviteter och 
för att skapa en tydlig överblick. Detta schema är också bra för att planera in extra tid eller 
tidsbuffertar i planeringen. PERT schemat underlättade mycket för uppförandet av projektmodell, 
tidslinje och Ganntschema.   

6.2.5 Projektmodell 

Här tydliggörs hur projektet kommer att genomföras. Projektmodellen visar projektfas, milstolpar, 
grindhål och färdigdatum i matrisform (Eriksson, Lilliesköld, 2005). Projektmodellen är den 
övergripande genomförandeplanen som visas i projektet därför att den preciserar alla delar och när de 
ska vara färdiga på datumet vilket inte tidslinjen och Ganttschemat gör i samma utsträckning. 

6.2.6 Tidslinje 

”En Grafisk tidplan, där uträkningen av erforderlig tid är angiven och när de beräknas infalla i tiden 
underlättar väsentligt planeringen och dialogen med medarbetare i projektet” (Johannesson, Person, 
Pettersson, 2004). I detta projekt är det till stor fördel att tillämpa en tidslinje för att lätt visualisera 
vad som har blivit gjort under veckan etc. Tidslinjen kommer att användas i veckorapporterna.  
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6.2.7 Ganttschema och resursplan 

Ganttschema är ett traditionellt verktyg för att presentera projektets uppgifter i förhållande till tid. En 
horisontell tidsaxel visar längden för varje uppgift som finns uppradade i en vertikal kolumn. 
Uppgifternas tidsomfång representeras av en box som är utdragen för avsatt tid. Boxen fylls i vartefter 
den blir färdig. På sådant vis visar Ganttschemat vilka uppgifter som ligger efter i tidschemat och vilka 
som ligger före(Ullrich, Eppinger, 2003). Därför är Ganttschema ett bra verktyg för att visa status för 
förseningar och försprång. Ganttschema tillämpas i detta projekt för att åskådliggöra tid, början och 
slutförande för projektets uppgifter. 
 
Resursplanen är liknande Ganttschemat men här presenteras antal mantimmar för vardera uppgift. 
Projektet har ett tak för projektets antal totaltimmar och detta tak kallas för projektets kalkyllinje. 
Planeratlinjen är planeringen av samtliga mantimmar för vardera uppgift och när de sker. Därefter fylls 
utfallet i för det planerade och denna relation mellan planerat och utfall visar på hur arbetet uppfylls 
(Eriksson, Lilliesköld, 2005). En resursplan tillämpas i detta projekt för att planera en uppskattning av 
antalet timmar samt för att få ett grepp om hur dessa ska vara fördelade för vardera uppgift. Det 
tillämpas även för att visa hur arbetet uppföljs för att underlätta beslut om t.ex. omprioritering av 
uppgifter och resurser.    

6.2.8 Riskbedömning 

En enklare riskbedömning kan göras om en större riskanalys inte är nödvändig. Tänkbara risker listas 
och förklaras hur de ska hanteras om de inträffar (Eriksson, Lilliesköld, 2005). En nackdel är att detta 
kan uppta onödig tid om riskerna är för uppenbara men kan å andra sidan vara till en fördel om 
riskerna kan identifieras och därigenom undvikas. I detta projekt har åtgärder vidtagits för att undvika 
de risker som är listade i riskbedömningen vilket visar att en enklare riskbedömning var till fördel för 
detta projekt. 

6.2.9 Veckorapport 

Veckorapport skrivs av projektmedlemmar för att informera de övriga i projektet om status för det 
arbete som de har utfört under veckan samt informera om vad som ska utföras under nästkommande 
vecka och hur detta arbete tänker mötas, oftast ackompanjerat av en tidsplan(Ulrich, Eppinger, 2003). 
 
Detta verktyg är mycket användbart i detta projekt för att informera samtliga involverade om nuläget. 
Projektet är komplext och innefattar många delar som ska samspela. På detta vis kan alla i projektet få 
en snabb överblick i hur det går för de övriga medlemmarna vilket är nödvändigt för att förstå och 
kommunicera sitt eget sammanhang i projektet. En negativ aspekt är att veckorapporter kan stjäla tid 
från det övriga arbete om de utförs på fel sätt. De ska kunna utföras snabbt och enbart informera om 
det allra nödvändigaste i kort och konsist form.  
 

6.3 Produktutvecklingsverktyg 

6.3.1 Kravspecifikation  

Kravspecifikationen är det dokument som listar alla krav som ska ställas på produkten. Det är viktigt 
att hela produkten genomlyses och att kraven representerar så många delar av produkten som möjligt.   
Kravspecifikationen fungerar som styrdokument för det fortsatta utvecklingsarbetet. För att uppfylla 
detta ska kravspecifikationen uppdateras och följas upp vilket gör kravspecifikationen levande med 
projektet(Olsson, 1997). Här är det viktigt att tänka på vem kunden eller användaren är för att först 
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generera kundens krav (Ullman, 2003). I detta fall baseras dessa krav på kunskap som personer inom 
denna bransch har inom detta område som produkten kan tänkas verka i. 
 
Eftersom denna produkt är en ”Technology push-produkt” så baseras inte kravspecifikationen på 
Marknadsanalyser, verktyget QFD eller liknande. ”För technology push-produkter är 
marknadsanalyser, marknadsundersökningar och QFD ofta helt meningslösa att göra då inget behov 
ännu finns att fråga efter (Ottoson, 1999). Kravspecifikationen i detta projekt bygger därför på 
bedömningar utifrån vision och intuition från arbetsgruppen.  
 
Kravspecifikation tillämpas för att tydligt definiera vad som ska uppnås, genomföras och för att förstå 
designuppgiften.  

6.3.2 Funktionsanalys 

En funktionsanalys är hela relationen mellan alla funktioner i en analys. Syftet är att skapa en 
funktionsstruktur som visar produktens alla funktioner och dess delar (Johannesson, Person, 
Pettersson, 2004). Det finns delfunktioner som grenar till produktens huvudfunktion och dessa är 
nödvändiga för att huvudfunktionen ska fungera. En tredje grupp funktioner är stödfunktioner som 
stödjer en överordnad funktion men är inte nödvändig för att den överordnade funktionen ska 
fungera. Dessa funktioner bildar en hierarki som får en trädstruktur (Österlin, 2003). 
 
Detta verktyg är mycket bra för detta projekt då det visar samverkan mellan alla ingående funktioner 
så att det blir enkelt att dela in idégeneringen för varje delfunktion för sig som därefter bidrar till att 
underlätta för en totallösning och produktens huvudfunktion. Funktionsanalysen tydliggör det totala 
sammanhanget.   

6.3.3 PUGH’s beslutsmatris 

Pughs beslutsmatris är en matris där varje koncept jämförs med ett koncept som utses till referens. 
Koncepten jämförs utifrån uppfyllande av kriterier från kravspecifikationen. Detta för att identifiera 
vilket koncept eller vilka delar av konceptet som bäst uppfyller kravspecifikationen. Kriterierna viktas 
också efter hur viktiga de är där i det här fallet 100 poäng delas mellan alla kriterierna. 
Referenskonceptet sätts som nolla för alla kriterier och de övriga poängsätts mellan minus två och två 
för varje kriterium. Antal pluspoäng och minuspoäng summeras och ger tillsammans ett total poäng. 
Därefter räknas den viktade totalpoängen ut genom att kriteriets vikt multipliceras med konceptets 
poäng för samtliga kriterier (Ullman, 2003). 
 
En stor fördel med att använda PUGH’s beslutsmatris i detta projekt är att det är ett enkelt sätt att 
snabbt jämföra de koncept som idégenerats och se hur väl dessa uppfyller kravspecifikationen. PUGH’s 
beslutsmatris fungerar som kvittot på att valt koncept uppfyller kravspecifikationen väl. En ytterligare 
klar fördel är att matrisen tydliggör vilka egenskaper hos koncepten som är mest värdefulla att kunna 
lyfta in i nya koncept för att ytterligare bättre uppfylla kravspecifikationen. Dessa egenskaper kan 
generera nya idéer vilket gör att beslutsmatrisen även kan fungerar som idégenreringshjälpmedel.   

6.3.4 DFM 

Design for manufacturing (DFM) Handlar om att identifiera och specificera vilken tillverkningsmetod 
som är bäst för varje komponent och att komponentens form fungerar för vald tillverkningsmetod 
(Ullman, 2003). ”Design for Manufacturability (DFM) is a design philosophy and mind-set in which 
manufacturing input is used at the earliest stages of design in order to design parts and products 
which can be produced more easily and more economically” (Poli, Dastidar, Graves, 1992). DFM syftar 
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direkt på tillverkningskostnad. Den ekonomiska vinsten för en produkt är direkt kopplad till 
Tillverkningskostnaden (Ulrich, Eppinger, 2003). DFM behandlar flera kostnadsbehandlande steg. 
Enligt Ulrich och Eppinger är dessa steg följande: 
 

1) Uppskattning av tillverkningskostnaden. 
2) Reducering av kostnaden för komponenter, montering och övrig stödjande produktion. 
3) Se över hur beslut utifrån DFM påverkar övriga faktorer 
4) Omräkning av tillverkningskostnader. 
5) Beslut om kostnadsreduceringen är tillräcklig 

 
DFM tillämpas i detta projekt för att identifiera om ytterligare kostnadsreduceringar kan utföras i 
detta projekt. I detta projekt finns tillräcklig ekonomi för måluppfyllande men om prototypen ska 
antas för tillverkning i större serier är DFM nödvändig. DFM begränsas i denna rapport till att grovt 
uppskatta kostnader samt för att identifiera var kostnadsbesparingar kan utföras.  

6.3.5 DFA 

Design for assembly (DFA) är ett verktyg som går ut på att mäta hur lätt en produkt kan bli monterad. 
Verktyget är uppbyggt av 13 DFA guidningspunkter som formar ett arbetsdokument. Hur väl dessa 13 
DFA guidningspunkter upplevs avgör en totalpoäng. Ett poäng delas ut i kolumner för varje 
guidningspunkt och dessa summeras och multipliceras för att avgöra totalpoängen. Totalpoängen 
varierar från 0-104 poäng och högre värde visar på en bra montering. Poängen har bara ett 
jämförelsevärde där brister kan identifieras och åtgärdas för att prövas med DFA igen och därigenom 
kanske få en högre poäng (Ullman, 2003).  
 
DFA är ett användbart och bra verktyg för detta projekt för att hantera monteringen av den komplexa 
prototyp som ska tillverkas. Verktyget ger ett mätbart värde på hur svår monteringen är för 
prototypen och ger en möjlighet att identifiera var monteringsförbättringar kan utföras på prototypen. 
DFA kommer att tillämpas när konstruktionen av första prototypen är färdig.  

6.3.6 DFE 

Design for enviroment (DFE) är som DFA uppbyggt av guidningspunkter, i detta fall av fyra punkter 
som guidar och uppmanar konstruktören att försäkra sig om att produkten är miljövänlig i så stor 
utsträckning som möjligt. Guidningspunkterna handlar mest om val och hantering av material (Ullman, 
2003).  
 
Med hjälp av DFE:s fyra guidningspunkter så kan prototypen i projektet granskas för att ta hänsyn till 
miljön som den ska verka i. Farliga material kan bli identifierade vilket i sin tur kan påverka 
materialvalet. Hänseende om separerabilitet mellan komponenter kan också påverka tillverkning och 
materialval. En försäkran om att materialen kan återvinnas eller vara nedbrytningsbara innefattas 
också av DFM.      
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6.4 Tillämpad lösningsprocess 

 
 
Idégeneringen är uppdelad i två faser där det är tänkt att den första fasen ska generera en idé som 
projektet baseras på. Den andra idégenereringsfasen ska generera idéer på hur idén från den första 
fasen kan lösas och att dessa omsätts i koncept. På sådant vis belyses idéerna under en längre tid 
vilket bör öka chanserna för bra utarbetade koncept. Koncepten utvärderas och förbättras genom 
DFM,DFA och DFE för att säkerhetsställa att koncepten optimeras efter kriterier i dessa verktyg. På 
sådant vis säkerhetsställs en optimerad designprocess. 

7. Tillämpad lösningsmetodik 

7.1 1:a Idégenereringsfasen (Liljevalchs konsthall Aug 2009)  

Under sex dagar fördelade på två veckor idégenererades grundidén fram av ett femtontal 
representanter från KTH, SICS, SU m.fl. i ”The supple design project”. Utgångspunkten var och är att ta 
fram någon teknisk produkt eller liknande som är ”supple”. Med ”supple” menas att vara smidig eller 
inställsam. För detta projekt så betyder det att teknik och människa ska mötas ”smidigt” eller 
”inställsamt” via någon produkt som ska tillverkas. 
 
Vid de första dagarna studerades tidigare tekniker i området för att få en insyn i hur något som ska 
framställas i detta projekt kan tänkas se ut. Från Mobilelife presenterades tidigare projekt där flera 
accelerometrar med inbyggda sändare kommunicerar tillsammans på en projicerad datorskärm. 
Genom mönster som dessa utför så visas användarens humör i form av en boll på skärmen. Med detta 
instrument så kan flertalet personer se varandras humör i relation till varandra. Under dessa dagar 
redogjordes även sammanställningar av tidigare fältarbeten på konsthallen gjorda av beteendevetare 
från Mobilelife. Fältarbetena bestod i att besökare hade filmats och iakttagits av beteendevetarna som 
sedan analyserat och tagit fram teorier om varför besökarna uppträder som de gör. Denna information 
kunde sedan användas för att identifiera vad besökarna kan tänkas vilja använda för hjälpmedel när de 
besöker en konsthall.   
 
Därefter tillämpades fyra idégenereringstekniker. Tre grupper om fem utformades för att tillämpa det 
första verktyget Random Words. Orden som kombinerades var bestämda från början och var hälften 
av teknikart och hälften sociala, känslomässiga ord. Detta kan vara begränsande men trots 

1:a Idégenereringsfasen

Projektplanering

Förståelse och definiering av designuppgift

2:a Idégenereringsfasen (konceptutveckling)

Konceptutvärdering

Konceptförbättring genom DFM, DFA och DFE

Prototypframtagning
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uppdelningen teknik och känsla så genererades 35 idéer per grupp. Därefter beslutades inom gruppen 
vilka 15 idéer som togs vidare till nästa verktyg.  
 
De 15 utvalda idéerna från Random Words testades därefter med bodystorming. Vid bodystormingen 
skådespelades ett scenario som bygger på den tidigare idén där flera nya infallsvinklar på idéerna 
föddes. Idéerna utvecklades därför vidare och de 3 ansedda bästa togs vidare till bearbetning av 
ytterligare verktyg.  
 
Nya grupper bildades för nästa verktyg Six thinking hats. Detta för att samtliga ska få insyn i flera idéer 
och tycka till i sessionen som följde. En deltagare fick ha en hatt i taget så att alla fick ha varje hatt 
minst en gång. Många bra aspekter uppkom vilket kan ha varit till fördel för vissa idéer jämte andra. 
Efter Six thinking hats återsamlades samtliga till de ursprungliga grupperna för att gemensamt sortera 
ut vilken idé som gruppen ansågs bäst för att representera gruppen vid ett sista möte där de tre 
gruppernas idéer presenteras för att en av dessa ska bli antagna för förverkligande. Idén testades även 
att byggas med low-fi prototyping så att den utforskas extra. Prototyperna testades sedan med 
besökare i konsthallen för att ytterligare få synpunkter från användare om idéerna. För sammanställt 
material från bodystorming och low-fi prototyping för grupp ett se bilaga åtta. 
 
Vid det sista mötet beslutades att en idé om en vibrerande boll som kommunicerar med användaren 
skulle fortsätta att utvecklas och bli den idé som hela ”design supple projectet” ska bygga på.  
 

7.2 Forma team ghostwhisper och bumpingheart 

Oscar Pettersson och Mark Smith såg värde i andra idéer från 1:a idégenreringsfasen vilket ledde till 
bildandet av ett nytt sidoprojekt inom ”the design supple project” vilket är det projektet som denna 
rapport avhandlar. Idéerna var Ghostwhisper och bumpingheart. Ghostwhisper är en spökviskning som 
hörs av någon som lämnat spökviskningen på den specifika platsen. Viskningen kan vara sådant som 
en användare vill tala om för en annan användare om den konst den iakttar på konsthallen. Denna 
viskning kan sedan lagras och spelas upp för någon annan. Bumpingheart är en sak som kommunicerar 
via hopdragningar som ett pulserande hjärta. Dessa två idéer kan kombineras med ny teknologi så att 
ghostwhisperdatan kan lagras på ett chip (Kan vara av typ RFID) i form av en klisterlapp (en såkallad 
”tag”) som kan flyttas fysiskt från en enhet till en annan användares enhet. Denna enhet kan sedan 
reagera på den första användarens information. På detta vis skapas ett nätverk mellan människor som 
inte bara är trådlöst utan även fysiskt. 
    

7.3 Projektplanering  

Det viktigaste vid projektplaneringen är att identifiera alla delar i projektet och tidsuppskatta dessa för 
att sedan kunna utforma en bas av uppgifter att utgå ifrån. Flera planeringsverktyg tillämpades för att 
generera en så bra planering som möjligt. Detta gör att projektets genomförande belyses på flera sätt 
vilket ökar chanserna för ett bra genomförande. 

7.3.1 WBS 

Först preciserades huvuduppgiften med projektet som är att integrera människor och detta med hjälp 
av någon slags anordning. Därefter adderades övriga delar för att uppnå huvuduppgiften. Dessa delar 
följer sig naturligt p.g.a. tidigare erfarenheter om vad som måste tillämpas för att genomföra en 
designprocess.  
 
Efter WBS identifierades hur dessa delar skulle lösas mer i form som konkreta arbetsuppgifter. Dessa 
delar knöts sedan ihop i beroenden som kan tidsuppskattas. 
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7.3.2 Tidsuppskattning och PERT 

Tidsuppskattning och nätplanering (PERT) utfördes samtidigt. Tidsuppskattningen gjordes veckovis för 
varje uppgift och planerades därför även veckovis i PERT schemat. Planeringen och uppskattningen 
blev relativt bra uppskattad efter dessa verktyg och var mer realistiska än om dessa verktyg inte hade 
tillämpats. 

7.3.3 Projektmodell 

Med hjälp av projektmodellen preciserades färdigdatum samt krav och mål som ska uppfyllas på dessa 
datum i form av milstolpar(Milestones) och grindhål (Gates). På detta vis visas även planeringen i 
matrisform. Projektmodellen kan ses i bilaga ett. 

7.3.4 Tidslinje 

Används i veckorapporterna. Tidslinjen kan ses i bilaga två. 

7.3.5 Ganttschema och resursplan 

Ganttschemat och resursplanen utformades i ett excell dokument och kan ses i bilaga tre. 

7.3.6 Riskbedöming 

Riskbedömningen bedöms utifrån de risker som arbetsgruppen identifierar med projektet och är som 
följer: 
 

Risk Proposed action for solving 

Delays in the time plan Make backup time through fast work in the start 

Late answers or lack of response from outside  Recall and effective contact 

Late deliveries  Same as above and make a plan B with different 
vendors 

Broken parts Through caution and making robust 
constructions   

Lost of data Backup on external hard driver 

 

7.3.7 Veckorapport 

Veckorapporter har skrivits nästan vardera arbetsvecka och finns att se i bilaga nio.       

  
7.4 Förståelse och definiering av designuppgift 

7.4.1 Kravspecifikation 

Först fastslogs att denna produkt som skall prototyptillverkas är en ”Technology push-produkt”. Det 
betyder att produkten inte har någon riktig marknad än och att den är unik och banbrytande för den 
tänkta marknaden. Enligt Mark T.Smith behövs en produkt som denna för att implementera nya 
tekniker som behöver ett forum som detta vilket på ett sådant här sätt kan visas för övriga världen. 
Det är därför mycket viktigt att produkten blir en nyhet som bör spegla framtid och nytänkande för att 

Tabell 1 Riskanalys 
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locka intresse på den tilltänkta marknaden. Detta har tagits i stor akt för utformandet av 
kravspecifikationen som helt har arbetats fram av arbetsgruppen. Kravspecifikationen har korrigerats 
under arbetets gång utifrån dess förutsättningar. Kravspecifikationen är som följer: 
 
Requirement specification 
Head function  Integrate visitors, arts and artists through a device 
Function  Allow communication and motion feedback 

Appealing communication function 
Appealing motion 
Offer sharing through use of RFID technology (or other technology if 
proven better), (type: Inductively coupled RFID, short range) 
Allow collecting data to RFID (range minimum 1 meter) 
Allow sending data from RFID (range minimum 1 meter)  

 Enable charging (three hour for full charged) if possible 
Posses low energy consumption (minimum use of one hour before 
charging)   if possible 

Industrial design Attract attention (for visitors) 
Contain appealing design (for the viewer)  
Express quality (the material and its composition)  
Express innovation (perceived as new) 
Express future (futuristic inspiration) 
Express interests (for and with the viewer)  
Express simplicity (few external components)  
Express clarity (indicate clarity in what it is used for) 
Express robustness (solid and compact)  
Make strong identity (own identity) 
Offer ergonomics (due to the human hand, not over the size of: 
12x12x15cm) 
Add grip 
Include mobility (not weight over a half kilo) 

Material  Contain recycling (make DFE) if time 
Hold agility (be stretchable without broke) 
Withstand abrasion (not broke with normal use) 

 if possible 
Ensure that the materials interact well (not interfere with each other)  
Ensure long lifetime (count in years with normal use)    

Assembly/disassembly Facilitate assembly  if possible 
Facilitate disassembly  if possible 
Facilitate maintenance  if possible 
Enable cleaning 

7.4.2 Funktionsanalys 

Utifrån kravspecifikationen identifierades huvudfunktion och vilka funktioner som är delfunktioner till 
denna. Övriga funktioner som inte är nödvändiga för att huvudfunktionen ska fungera blev 
stödfunktioner. När dessa var kartlagda preciserades hur dessa funktioner kan tänkas lösas vilket blir 
nyuppkomna underfunktioner till delfunktionerna. Denna precisering blev det första steget mot 
lösningar för samtliga identifierade funktioner. Funktionsanalysen kan ses i bilaga fyra. 
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7.5 2:a Idégenereringsfasen 

7.5.1 Brainfire 

Alla problem belystes och formulerades av arbetsgruppen på olika vis. Problemformuleringar som: hur 
integreras människor genom teknik? Hur fångas intresse? Hur kommunicerar människor? Hur 
kommuniceras upplevelser från en konsthall? Hur löses de tidigare idéerna bumping heart och 
ghostwhisper? Inga idéer eller lösningar preciserades bara problem och problemformuleringar. 
Därefter fick dessa problem behandlas av det undermedvetna under en veckas tid samtidigt som 
andra arbetsuppgifter utfördes.  
 
Under veckan som gick uppkom flertalet idéer så som inspelning av ljud, taktilt förmedlande via 
rörelse, känselsensor, ljusförmedling mm. Alla dessa idéer diskuterades och sammanställdes till 
koncept.  Koncepten löser samma mål fast på olika sätt. Huvudidén för att lösa problemställningen tog 
form och färdigställdes.  
 
Bumping heart kan lösas genom en enhet som består av ett fjädrande material t.ex. skum. Enheten 
dras sedan ihop av någon mekanik t.ex. en motor. Enheten kan då bete sig liknande en artificiell 
muskel och kontrahera likt ett hjärta. 
 
Ghostwhisper kan lösas genom att integrera en ljudupptagare i enheten som spelar in spökviskningen 
på ett minne. Spökviskningen skulle därefter kunna spelas upp genom att en ljuduppspelare 
integreras.    
 
Huvudidé: En enhet som kan pressas ihop för att spela in vad en användare säger om något den iakttar 
t.ex. ett konstverk vilket sparas på ett chip. Varje användare har ett personligt chip som denne kan ta 
med sig efter besöket. Chipet kan sedan ges till en andra part som går till samma ställe för att uppleva 
det den första användaren sa. Chipet sätts tillbaka på enheten och enheten spelar upp vad den första 
användaren sa bara vid de positioner som den första användaren spelade in på. Enheten drar då ihop 
sig för att indikera för den andre användaren att den har hittat ett ghostwhisper.   
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7.6 Koncept 

7.6.1 Reference concept 

 
Figur 1 Reference Concept 

 
Beskrivning: Detta är det första konceptet som togs fram. Ett transparant hölje innehåller en 
centrerad kapsel vilken all teknik inryms. Detta koncept är referens koncept eftersom det är det första.  
 
Rörelsefunktion: Trådar som viras upp på en axel kopplad till en liten elmotor.   
      Trådarna drar in det yttre skalet som trådarna är fäst vid.  
 
Kommunikationsfunktion: Via text som projiceras på yttersta skalet. 
 
Material (Hölje): Polyuretan plast, plast samt fisketråd. 
 
Tillverkningsmetoder: Formsprutning samt manuell bearbetning. 
 
Design: Futuristisk design.  
 
Fördelar: Futuristisk och väcker intresse. 
 
Nackdelar: Svår att tillverka, svår att rengöra, inget upp eller ner vilket kan förvirra användare. 
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7.6.2 Hand concept 

 
Figur 2 Hand Concept 

 
Beskrivning: Detta är det andra konceptet. Består av natur latex skum som är inkapslat med stretchtyg 
där en coating i form av en hand är placerad för att indikera användande av händerna.    
 
Rörelsefunktion: Trådar som viras upp på en axel kopplad till en liten elmotor.   
      Trådarna drar in det yttre skalet som trådarna är fäst vid.  
 
Kommunikationsfunktion: Med ljud från inbyggd högtalare. 
 
Material (Hölje): Polyuretan coating, natur latex skum, plast, stretchtyg samt fisketråd. 
 
Tillverkningsmetoder: Manuell tillskärning av inköpt natur latex skum. Manuell eller maskinell 
läggning av plastcoating. 
 
Design: Ordinär design men inte så uppseendeväckande.   
 
Fördelar: Indikerar att händerna ska användas. Enklast tillverkning jämfört med övriga koncept. 
 
Nackdelar: För enkel design. 
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7.6.3 Air and light concept 

 
Figur 3 Air and light Concept 

 
Beskrivning: Detta är det tredje konceptet. Ett transparant hölje innehåller en centrerad kapsel vilken 
all teknik inryms. Ljusband är adderat på ytan för kommunikation.  
 
Rörelsefunktion: Elektrisk pump som pumpar ut luft ur enheten igenom en inbyggd kanal. När 
pumpen slutar arbeta dras luften åter in pga. höljets fjädrande förmåga.   
 
Kommunikationsfunktion: Via ljusmönster från ljusband samt ljusprojicering på yttersta skalet. 
 
Material (Hölje): Polyuretan plast, plast, ljusband. 
 
Tillverkningsmetoder: Formsprutning samt manuell bearbetning. 
 
Design: också ordinär design men inte så uppseendeväckande. Tillämpning av effektfulla projektioner 
kan dock höja designupplevelsen. 
 
Fördelar: Indikerar också att händerna ska användas. Kan förmedla vad som är upp och vad som är ner 
genom ljusprojiceringar.  
 
Nackdelar: Svår att tillverka, för enkel design. 
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7.6.4 Overall concept 

 
Figur 4 Overall Concept 

 
Beskrivning: Detta är det fjärde konceptet. Består av polyuretan skum som är inkapslat med 
lackstretchtyg. Coatingdelen som är formad som en hand är avkapad och begränsad endast till den 
undre delen vilket indikerar på undersida samt användning av händerna. Denna coating kompleteras 
av ytterligare en coatingdel som enbart existerar pga. estetiska, taktila och stödjande skäl. Polyuretan 
skum ger en bättre formbarhet och resistans (feedback) vid tryck. ”Handcoatingdelen” har 
touchfunktion vilket startar enheten. Detta spar på energi när den inte används och bespar on/off 
knapp. Ljusmönster tänds när enheten används och indikerar att den är påslagen.  
 
Rörelsefunktion: Trådar som viras upp på två axlar kopplade till varsin liten elmotor.   
      Trådarna drar in det yttre skalet som trådarna är fäst vid.  
 
Kommunikationsfunktion: Med ljud från inbyggd högtalare. 
 
Material (Hölje): Polyuretan coating, Polyuretan skum, plast, stretchtyg, fisketråd samt ljustråd. 
 
Tillverkningsmetoder: Manuell tillskärning av inköpt polyuretan skum. Manuell eller maskinell 
läggning av plastcoating. Manuell tillverkning av ljusmönster. 
 
Design: Futuristisk och modern design. Väcker uppmärksamhet och intresse. 
 
Fördelar: Design, taktil, vad som är upp och ner identifiering, indikerar användande av hand/händer. 
 
Nackdelar: Svår att tillverka, viss svårhet att rengöra. 
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Tabell 2 Pughs beslutsmatris 

7.7 Konceptutvärdering 

7.7.1 PUGHs beslutsmatris 

Vid konceptutvärderingen tillämpades PUGHs beslutsmatris. Kriterierna för jämförelse är kriterierna 
från kravspecifikationen för att se hur väl koncepten uppfyller kravspecifikationen. Vikten 
(importance) är 100 poäng uppdelade på kriterierna utifrån arbetsgruppens kunskap och tycke. Så är 
även poängen utdelade för vart koncept vid varje kriterium. Beslutsmatrisen är som följer: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Areas 

 
 
 
 
 
 

Criteria 

 
 

 
 
 
 

Im 

Concepts 

Concept 1  
ReF 

Concept 2 
Hand 

Concept 3 
Air and light 

Concept 4 
Overall concept 

Head 
function 

Integrate 
visitors 

15 0 0 1 2 

Feedback Motion 8 0 1 0 2 
 Emotion 10 0 1 0 2 

Sharing Technology 5 0 0 0 0 
Design 
(Form) 

Attention 7 0 -2 -1 0 

 Appeal 4 0 0 1 2 
 Quality 2 0 1 1 1 
 Innovation 6 0 -1 -1 0 
 Future 6 0 -2 -1 1 
 Interests 5 0 -2 -1 0 
 Simplicity 1 0 2 1 1 
 Clarity 2 0 1 2 2 
 Robustness 2 0 2 1 1 
 Identity 4 0 -2 -1 2 
Ergonomic Tactility 1 0 0 1 2 
 Size 1 0 0 0 0 
 Grip 1 0 0 1 2 
 Agility 2 0 1 1 2 
 Mobility 2 0 0 0 0 
Assembling Assembly 4 0 0 1 1 
 Disassembly 2 0 -1 1 1 
 Maintenance 3 0 -1 1 1 

Energy Consumption 3 0 1 -1 1 
 Charging 2 0 1 1 1 
Recycling Recycling 2 0 0 1 1 

Total + 0 11 14 28 
Total  - 0 11 6 0 

Overall total 0 0 8 28 
Weighted total 0 -20 14 121 

  
Im: Importance 
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7.7.2 Kommentar och delresultat  

Koncept nummer två är sämre vid viktat totalpoäng än referenskonceptet men har varit nödvändig för 
utvecklandet av de två följande koncepten. Konceptet brister framförallt ur designsynpunkt samt för 
att det inte går att ta isär för nermontering och underhåll. 
 
Koncept nummer tre är bättre än både koncept ett och två viktad som oviktad. Förbättringen är dock 
minimal och beror främst på förbättrad design. Även att konceptets enhet går att ta isär för 
nermontering och underhåll höjer den totala poängen.  
 
Koncept nummer fyra är bäst och visar på klara fördelar jämfört med de övriga koncepten. Detta beror 
främst på att konceptet innehåller alla delar som är bra från de övriga koncepten på ett sådant sätt så 
att dessa samspelar. Det beror även på att konceptet har fler funktioner och bättre lösningar på dessa 
samt mycket bättre design. 

7.7.3 Beslut om valt koncept 

Koncept nummer fyra som är overall concept antas som det vinnande konceptet. I och med detta 
utgör konceptet LEGA Version 2. Detta koncept utvecklas vidare genom tillämpningar av ytterligare 
produktutvecklings verktyg för att säkerhetsställa en väl genomförd designprocess.  

7.8 CAD 

 
Centermodul med axlar: 

 

 
Så här ser de CAD konstruerade axlarna ut tillsammans monterade på centermodulen. Med hjälp av 
verktyget DFA (se nästkommande sida) har flertalet konstruktionsändringar resulterat i denna 
konstruktion. 
 
  

Figur 5 Centermodul med axlar vy ett Figur 6 Centermodul med axlar vy två Figur 5 Centermodul med axlar vy ett Figur 6 Centermodul med axlar vy två 
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Formhalvor: 
 

 
Figur 7 Undre formhalva 

 
Detta är de två skumhalvorna som presenteras mer ingående under rubriken DFA. 
Coatings mm: 
 

 
Detta är de två coatingar som används som exteriör utsmyckning, upp och ner igenkänning samt 
taktilitet mm. Här syns även mönstret som ljustråden sys till. Se samtliga CAD-ritningar i bilaga fem 
  

Figur 8 Övre formhalva 

Figur 9 Coating ett 

Figur 10 Coating två 

Figur 11 Ljustråd 
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7.9 DFA 

DFA arbetas igenom till det att lösningen tillfredställer arbetsgruppen. Först utförs en DFA analys för 
det valda konceptet. För att utföra DFA analysen används ett ”Design For Assembly worksheet” från 
David G.Ullman. Poängen för det valda konceptet utvärderas och försöker förbättras inför en andra 
DFA analys. Om poängen vid den andra DFA analysen är tillräckligt bra så antas de nya förbättringarna 
och DFA analysen anses då färdig. 

7.9.1 Första DFA analysen 

 

Figur 12 Design for assembly worksheet ett  

 
Den första analysens totalpoäng är 56 på en skala mellan 4 och 104 poäng. Det visar att förbättringar 
kan utföras för en bättre montering. De guidningspunkter som ger låg poäng ger en indikation om var 
åtgärder först och främst kan vidtagas.  
 
Åtgärder som kan utföras: 

 Minimering av ingående komponenter 

 Förbättra centermodulen för bättre monteringssteg 

 Minska repositionering av komponenter och moduler 

 Öka symmetri för ingående komponenter 

 Öka användandet av avrundningar och fasningar 

 Åtgärder för att underlätta positionering av komponenter 
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7.9.2 Åtgärder 

Omkonstruktion av centermodul samt axlar: 
 
Centermodulen omkonstrueras så att:  

 komponentantalet minskar drastiskt 

 Förbättrade monteringssteg 

 Minskad repositionering av modulens komponenter 

 Ökad symmetri för samtliga ingående komponenter 

 Tillämpar avrundningar och avfasningar för samtliga komponenter 

 Underlättat positionering för komponenter 
 

 
Figur 13 Tidigare centermodul med axlar

 

Figur 14 Ny omkonstruerad centermodul med axlar 
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Förbättringar axlar: 
Axlarna har konstruerats så att de även innefattar fler komponenter än tidigare vilket minskar 
komponentantalet från 61 till tre. I ena änden på axlarna finns handskliknande kopplingar som kan 
monteras direkt emot elmotorernas kraftöverföringsaxlar. Dessa kopplingar håller även axlarna på 
plats i horisontalled och låser axlarna från att glida ur. Axlarna är dessutom symetriska om dess 
monteringsaxel samt asymmetriska om motstående axel vilket gör att axlarna endast kan monteras på 
ett sätt vilket undviker felmontering. 
 
 
Förbättringar centermodul: 
Axelinfästningarna i centerskelletet ändras från hål och mutter till snäppfäste i form av en kloliknande 
skåra som passar för axlarna att rotera i. Detta gör att monteringsstegen blir färre (från fyra till ett per 
axel), minskar repositionering av komponenter (från två till ingen), monteringsteg i form av ”layer 
cake” kan tillämpas då axlarna adderas linjärt mot centerskelletet.  
 
De tre ingående komponenterna har alla avrundats och avfasats för lättare hantering och 
positionering. 
 
Omkonstruktion av Skumhalvorna: 
 
Skumhalvorna omkonstrueras så att: 

 komponentantalet minskar drastiskt 

 Förbättrade monteringssteg 

 Ökad symmetri för samtliga ingående komponenter 

 Tillämpar avrundningar och avfasningar för samtliga komponenter 

 Underlättat positionering för komponenter 

 
Figur 15 Tidigare undre formhalva 
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Figur 16 Ny omkonstruerad formhalva 

Förbättringar: 
Infästningar för trådarna tillverkas direkt i skumhalvorna vid formgjutning. Skummet förstyvs vid 
infästningarna så att inga skyddskuddar behöver tillämpas. Detta reducerar antalet ingående 
komponenter med 52 st. vilket är en stor komponentbesparing. Halvornas innandömen konstrueras 
identiska vilket ger symmetri. Öppningar till kanalerna för trådarna avfasas så att montering och 
positionering underlättas.    
 
7.9.3 Andra DFA analysen 

 

Figur 17 Design for assembly worksheet två 

Den andra DFA analysens totalpoäng är 86 vilket anses som tillräckligt av arbetsgruppen. Åtgärderna 
gav resultat vilket resultatet av denna analys visar.   
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7.10 Material 

 
Dessa material användes till framtagning av prototyp. Material för slutgiltig produkt innefattar endast 
ett antal av de som nämns nedan. 
 
Följande material används till hölje: 

 Polyuretan skum 

 Fisketråd 

 Skyddskuddar 

 Plast 

 Metall  

 Lim 

 Lacktights 

 Polyuretan 
 

Polyuretan skum 
Polyuretan skum är poluretan plast med speciell cellstruktur. Detta används för att bygga upp 
skumstrukturen runt centermodulen. Polyuretan skum har den hårdhet som eftersträvas för 
denna produkt då polyuretan skummet klarar av att fjädra tillbaka tillräckligt hårt så att enheten 
återfår sin struktur efter att den har varit hoptryckt. Polyuretan skummet som används till denna 
prototyp är sponsrat från ett svenskt madrassföretag som heter ErgoTemp. Detta valdes framför 
naturlatex pga. att naturlatexen har för dålig hårdhet och därmed för dåligt motstånd i denna 
produkt.  
 
Fisketråd 
Fisketråden som har används är av nylontyp och klarar av 8,1 kg (bara som säkerhetsåtgärd) och är 
köpt på ClasOhlsson. Fisketråd används pga. dess stabilitet och lätthanterlighet. Fisketråden 
används som länk mellan axel och enhetens yta för hoptryckning.  
 
Skyddskuddar 
Skyddskuddarna är gjorda av plast och är tillverkade av tesa och är inköpta på ClasOhlson. 
Skyddskuddarna används för att de har en jämn och fin yta samtidigt som de uppfyller uppgiften 
att fördela tryck från fisketråden över polyuretan skummet vid hoptryckning.  
 
Plast 
Den plast som har använts kommer från en överbliven laser skrivare. Plasten användes pga. dess 
styrka samt lättillgänglighet. Plasten används till att bygga skelettet till centermodulen samt till en 
av axlarna.   
 
Metall 
Den enda metall som har används är en stålaxel som även den kommer från en överbliven laser 
skrivare. Stålaxeln används pga. dess lättillgänglighet och pga. av brist på plastaxlar.  
 
Lim 
Limmet som har används är ett attacklim av isocyanat-typ från Loctite. Inköpt på ClasOhlson. 
Används till att konstruera centermodulen samt för att förstärka infästning av fisketrådar. 
Tillämpas pga. att limmet torkar snabbt och bygger upp starka fogar.  
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Tabell 3 DFE material och effekt 

Lacktights 
Ett par Lacktights från Gina Tricot storlek extra large har används för att skapa det yttersta höljet 
som omsveper hela enheten. Lacktights består utav polyelastan och tillämpas för att tyget är tunt, 
täckande och ger en snygg lackliknade yta.  
 
Polyuretan 
Polyuretan för polyuretansprutning är oftast flerkomponentig blandning av uretaner för att uppnå 
önskade materialegenskaper. Polyuretanen sprutas direkt på prototypen för att härda på 
prototypens tyghölje. Polyuretanen är först i flytande form för att sedan övergå i fast efter 
härdning som pågår mellan 24 och 48 timmar (källa: Elastolan). Polyuretan kan även köpas som 
enkomponentig flytande polyuretan på Clasohlson och heter då LiquiSole av märket Casco. 
Polyuretanen föres på manuellt vilket är svårt utfört.  

7.11 DFE 

 
1) Miljömässig effekt av material (källa: Gästrike återvinnare) 

 

Material Effekt 

Thermoplast Återvinningsbar (Återvinns som hårdplast) 

Polyuretanskum PUR Återvinningsbar hos producent/brännbar 
(Återvinningscentral(giftig gasbildning vid 
förbränning)) 

Polyuretan PU Återvinningsbar hos producent/ brännbar 
(Återvinningscentral(giftig gasbildning vid 
förbränning)) 

Polyelastan Brännbar 

Elektronik Återvinns som elektronik 

 
2) Design för hög separerbarhet  

 
Åtgärder till följd av DFA analysen har gjort prototypen mer separabel. Samtliga delar är 
separabla från varandra samt individuella så att de inte är fästa till övriga material. Följande 
punkter för hög separerbarhet är iakttagna och åtgärdade på följande sätt: 
 

 De snäppfästen som används är lätta att frigöra. 

 Inga material är laminerade med varandra. 

 Tejp är sparsamt använt. 

 Elektronik är sammankopplat i separat modul vilket gör den enkel att skilja från 

övriga material. 

 
3) Designa komponenter så att de kan återanvändas eller återvinnas 

 
De flesta ingående komponenter kan återvinnas. Polyuretan och polyuretanskum kan 
återvinnas samt återanvändas där hela ansvaret för att detta ska vara möjligt beror på 
ansvarig för produkten. Dessa plaster sorteras som brännbart på återvinningscentral och 
kräver återvinning ordnad av ansvarig för produkten om de ska återvinnas. Om inte så 
rekommenderas överseende om användande av dessa material. Återvinning för polyelastan är 
inte utvecklad och sorteras därför som brännbar. Ansvaret för att detta material hanteras rätt 
bör helt tas av ansvarig för produkten (källa: Gästrike återvinnare) 
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4) Nedbrytning av material som inte är återanvändbara eller återvinningsbara 

 
Polyelastan är återanvändbar men i detta fall i för liten mängd för ett sådant alternativ. Övriga 
material är återvinningsbara. Naturlig nedbrytning för detta material är 1-5 år Övriga material 
har en sammanlagd längsta naturlig nedbrytningstid på 400 år (källa: Stiftelsen håll Sverige 
rent) 

7.12 Tillverkning 

Här presenteras tillverkningsstegen utifrån principen inifrån och ut. Prototyp har tillverkats på 
annorlunda sätt men detta tillverkningssätt är det som föreslås vid vidare tillverkning. 
 
Centermodul 
Centermodulen tillverkas genom förslagsvis genom 3D skrivare utifrån en CAD modell eller vid större 
serier genom formverktyg för plast. Infästningar för axlar och koppling mellan axel och elmotor blir 
separata tillverkningssteg. Enklast infästning för axlar är om de försänks i centermodulen på ena sidan 
och hålls på plats genom passning från infästningen mellan elmotor och axel. Den bästa lösningen för 
koppling mellan axel och elmotor är om axeln var direktmonterad till elmotor så att koppling 
däremellan inte är nödvändigt. 
 
Skumprofiler 
Skumprofilerna kan skäras ut med vasst egg på bandsåg för mindre serier och med fördel formljutas 
vid stora serier. Vid eventuell formljutning bör kanaler integreras för dragning av trådar till ytterhöljet. 
För att då bespara formljutningsverktyg föreslås att båda skumprofilerna blir identiska så att samma 
ljutningsform kan användas. Om inte alla kanaler för dragning av trådar vill utnyttjas så kan de övriga 
lämnas oanvända.  
 
Trådar samt tråddragning 
Trådar för hopdragning köps förslagsvis in och bör anpassas efter pris och hållbarhet. Infästning kan 
göras med knutar samt limning för att förstärka dessa. För större serier bör enkelt infästningssystem 
tillämpas t.ex. sammanlänkning av trådar genom något slags pressverktyg. Trådarna kan dras manuellt 
men för större serier kan något slags tråddragningssystem tillämpas. Vid den yttre infästningen krävs 
fast styvt material som kan dra in skumprofilen. Detta kan vara inköpta plastplättar eller möjligtvis 
någon lösning för att förstyva pu-skummet lokalt där skummet ska dras ihop. 
 
Yttre skyddslager förslagsvis tyg 
Tyget är förslagsvis av stretchtyp för att åstadkomma en slät yta då tyget till viss del spänns över 
skumprofilerna. Tyget sys som två mössor till de båda skumprofilerna och träs över dessa. Tyget ska 
inneha låg genomsläpplighet av ljus för att skydda polyuretan strukturen innanför. Polyuretan är 
känsligt för ljus.  
 
Coating 
Coatings utförs med fördel genom maskinell tillverkning. Det går att tillverkas genom manuell 
tillverkning men detta är mycket svårt och tidskrävande. Vid manuell tillverkning påföres tex en 
komponents flytande polyuretan i etapper så att hela ytan som ska coatas täcks. För att forma 
coatingen kan formar av smörpapper bildas genom att smörpapperet bildar inhägnade ytor i form av 
en mur. Dessa fylls sedan med polyuretanen. Smörpappersmuren bör stödjas så att den inte ger vika. 
Att göra korrigeringar i efterhand innebär ful ytfinish samt risk för att skada tyget. Maskinell 
tillverkning utförs av sprutmaskin som sprutar jämna lager av flytande polyuretan. Maskinen följer 
CAD modell vilket ger en fin profil samt ytfinish. 
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Tabell 4 DFM kostnader 

Ljustråd 
Ljustråd köps med fördel in då den inte är dyr i förhållande till egen tillverkning. Dragning och 
inkoppling av ljustråd kräver visst baskunnande om lödning samt syning. Ljustrådens mönster sys och 
tråden monteras direkt till strömtillförseln på batteriet.       

7.13 DFM 

Här följer en grov uppskattning av kostnader som summeras i totalkostnad per enhet. Kostnaderna ger 
en uppskattning om vad enheten kan kosta vid en serie om 50 stycken. Detta för att veta möjligt 
kostnadsintervall för enheten. En strävan efter att ytterligare reducera kostnaderna bör utföras efter 
detta arbete. Uppskattningarna är gjorda utifrån prisuppgifter från olika leverantörer samt 
prisuppskattning baserat på fakta från ”Product design and development” av Ulrich och Eppinger. 
Kostnaderna är i SEK. 
 

Area Component Purchased 
Materials 

Processing 
(Machine 
+ Labor 

Assembly 
(Labor) 

Total 
Unit 

Variable 
Cost 

Tooling 
and 

Other 
NRE, 
K(kr) 

Tooling 
Lifetime, 
K units 

Total 
Unit 
Fixed 
Cost 

Total 
Cost 

Center Centermodul 2 4 1 7 500  5  

Axlar (2x) 4 8 1 13 500  5  

Form PU-profiler 12 40 5 57 5000  20  

Yttre Stretchtyg 15 20 2 37     

PU-coating 15 20  35     

Elektronik Kretskort 150 100 2 252     
Kablage 5  10 15     
Batteri 65  1 66     
Radio 100  2 102     
Elmotor (2x) 70  2 72     
Laddenhet 35  2 37     
Laddare 50   50     
Ljustråd 100  10 110     
Mikrofon 40  2 42     
Högtalare 40  2 42     
RFID 3 2  5     

 Sensor 50  2 52     

 Total Direct 
Costs 

756 194 44 994 6000  30 1024 

 Overhead 
Charges 

100 75 50    50 275 

 Total Cost        1299 

 
Detta visar att totalkostnaden per enhet kommer att grovt uppskattat vara runt 1300-2000 SEK 
inklusive verktygskostnader mellan 6000-10 000 SEK. Detta resultat ska räknas som i underkant vid 
tanke på att uppskattningen är grov. Det som är dyrt är om Kretskortet kommer att tillverkas (lödas)av 
leverantör eller inte. Andra höga kostnader är radio samt ljustråd. Åtgärder som kan ge besparingar för 
dessa dyra kostnader är: 

 Hitta bra leverantörer till rätt pris 

 Egentillverkning i så hög utsträckning som möjligt 

 Öka antalet producerade enheter  
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Totalkostnaden kan då eventuellt reduceras med några hundra SEK. Ytterligare vidare bearbetning kan 
förmodligen reducera totalkostnaden mera.  

7.14 Teknik 

 
Översikt och kontrollbräda 
Det elektroniskttekniska systemet är uppbyggt runt en kontrollbräda (även kallat kretskort) som styr 
övriga enheter. Kontrollbrädan kan ses på bilden nedan och är uppfunnen och konstruerad av Mark 
T.Smith för denna produkt samt andra framtida applikationer. Den är uppbyggd av en processor som 
har till uppgift att styra två elmotorer. Kontrollbrädan startar att arbeta utifrån en inkommande puls 
från i det här fallet en positionering lagrad som data i RFID chip. När kontrollbrädan startar öppnar den 
en elektrisk ström från batteriet som gör att de två elmotorerna börjar arbeta. Kontrollbrädan läser då 
av motorernas resistans vid arbetet och ändrar deras arbetsväg i motorns rotation så att motorn 
roterar åt andra hållet när resistansen har nått en viss förprogrammerad nivå. Resistansen ökar när 
motståndet för att dra ihop skummaterialet ökar och resistansen kan därför motsvara ett visst läge av 
hopdragning. Kontrollbrädan programmeras att vända motorns rotation exakt vid det läge vi vill att 
skummet ska extraheras för att sedan dras ihop igen. På det viset skapas en pulsrörelse och skummet 
extraherar och kontraherar som en artificiell muskel. 
 

 
Figur 18 Kontrollbräda (Kretskort) 

 
Övriga komponenter 
Mikrofon och högtalare är kopplade till kontrollbrädan. De spelar in och upp ljud via kontrollbrädan 
som styr upp eller inspelning från minnet. Sensorn känner av om LEGA:n blir hopklämd eller inte vilket 
ger signaler till kontrollbrädan att spela in eller upp ljud beroende på om elmotorerna gör 
kontraktioner eller om en hand gör hopklämningen. Radion är till för trådlös kommunikation med 
dator eller annan enhet så att kontrollbrädan kan omprogrammeras. Radion kan även användas till 
annan kommunikation vilket t.ex. helt kan ersätta RFID minnet. Batteriet är kopplat till kontrollbrädan, 
och ljustråden samt till en laddningskontakt för uppladdning.  
 
Tillverkning och optimering av system 
 Kontrollbrädan är konstruerad i elektronikkonstruktionsprogrammet Eagle (se även kopplingsschema 
för kontrollbräda i bilaga sex). Grunden till kontrollbrädan har därefter skrivits ut av en fräsmaskin som 
styrs av Eagle. Grunden består av en kopparplatta och kan leda ström på båda sidor. Till plattan har 
komponenter löds fast manuellt genom konventionell lödmetod.  
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Övriga komponenter har köpts in och löds fast på samma sätt kopplade till kontrollbrädan. Val av 
komponenter har gjorts av Mark. Nedan följer en lista på valda komponenter: 

 

 Motor: DDG electric DC motor från Solarbotics Canada (Se bilaga sju) 

 Kontrollbräda: Egentillverkad av Mark Smith 

 Radio: Zigbee 

 Laddare: Sonyericsson CST-75 

 Batteri: Sonyericsson BST-33  

 Sensor: Pressure sensor 

 RFID: Egentillverkat av Mark Smith 

 Högtalare: Audio speaker 

 Mikrofon: mini microphone 

 Kablage: Konventionella ledningskablar 

 Ljustråd: LYTEC ljustråd från Thinlight AB Stockholm 

För att konstruera kontrollbrädan och välja dess komponenter så utfördes tester på prototypen för att 
ta reda på vilken resistans den ska optimeras till. För att dra ihop skumhalvorna krävs en maximal 
resistans på 0,5 Amp vid den optimala strömmen 3,64 Volt. Kontrollbrädan konstrueras därför efter 
denna maximala resistans och även för att få så låg energiåtgång som möjligt. När kontrollbrädan var 
färdig extrakontrollerades att den fungerar som den ska. Därefter tillverkas en ny kontrollbräda som 
implementeras i den färdiga prototypen.  
 
RFID system 
På konsthallen placeras RFID läsare bakom konstverk eller liknande. Dessa läsare sparar och sänder 
data till enheten. RFID chippet kommunicerar med dessa läsare för identifikation. Systemet är av 
”short range” typ (Inductively coupled RFID) och har en kommunikationsräckvidd på upp till en meter. 
Eventuella förstärkningar kan göras av systemet genom att antenner sätts ut i konsthallen för att 
förstärka signalerna. På sådant sätt kan kommunikationsräckvidden ökas betydligt. RFID används för 
att tekniken är väl utvecklad på KTH och lämpar sig för stora kommunikationssystem där chippet med 
minnet blir en fysisk separat enhet som kan tas med hem. Systemet är även billigt och enkelt 
uppbyggt. Pga. detta samt att inga drastiska förändringar har gjorts i projektet så är utforskande av 
övriga system inte nödvändigt.   

7.15 Prototyp 

Prototypframtagningen i detta arbete har utvecklats i flera steg. Utgångspunkten för 
prototypbildandet är materialvalet. Olika material testades för samtliga komponenter. För de två 
skumhalvorna passade polyuretanskum bäst och sponsrades av ett svenskt madrassföretag som heter 
ErgoTemp AB. Polyuretan levererades i block och formhalvorna skars ut med hjälp av en skarpt vässad 
förskärare (för att lättare utföra detta arbete kan en bandsåg användas försedd med ett knivband som 
finns att köpa till konventionell bandsåg).  
Centermodulen tillverkades av delar från en gammal laserskrivare. Laserskrivaren demonterades helt 
och plast samt axlar tillvaratogs. Skelletet till centermodulen byggdes upp av hoplimmade plastbitar 
som formats rätt med en handfräs och hål för axlarna borrades med en träborr. Infästningarna till 
elmotorerna var desamma i skrivaren som för elmotorn och dess axel. På så sätt kunde axlarna och 
elmotorerna kopplas ihop på ett enkelt sätt. Elmotorerna köptes in av Mark från USA.  
 
Tre hål borrades i vardera axel för infästning av samtliga fisketrådar. Fisketrådarna skars upp om 50 cm 
vardera och fästes med tre knutar vardera samt med lim för att säkerställa att de tål den tilltänkta 
påfrestningen. Fisketrådarna fördes igenom skumhalvorna med hjälp av synål och fästes på utsidan 
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med tre knutar ovanpå försänkta skyddskuddar av plast. Dessa knöts med trådarna maximalt utdragna 
så att hopdragningsrörelsen inte blir ojämn eller förskjuten. 
 
Tyget runtom syddes som en mössa till vardera skumhalva och träddes över dessa där tyget möter de 
knutna fisketrådarna. 
 
Polyuretan sprutades sedan direkt på tyget och prototypen så att formhalvorna kan tas isär. Detta 
gjordes av en sprutforms Maskin 
 
Ljustrådarna syddes därefter för hand i ett rutat mönster och kopplades till batteriet.  

8. Resultat 

8.1 Yttre skal  

 

 
Figur 19 Lega version 2 

1. Lacktyg som omsluter de två formhalvorna. Lacktyget ger en blank yta som sträcks över 
formhalvorna tack vare tygets stretchbarhet. Lacktyget skyddar även formhalvorna från ljus då 
dessa är ljuskänsliga. 

2. Coating ett skapar identitet, taktilitet och förstyvar konstruktionen.  
3. Coating två skapar samma egenskaper som coating ett samt att den indikerar hur enheten ska 

hållas i handen eftersom den liknar en hand. Detta indikerar även vad som är upp och vad som 
är ner på enheten. 

4. Ljustråden skapar samma egenskaper som coating ett samt att den indikerar att enheten är 
aktiverad (den tänds när coating två berörs). Ljuset och dess färgstarka färgval lockar också 
människan.  

4. Ljustråd 

1. Lacktyg  

3. Coating två 

2. Coating ett 
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8.2 Industridesign 

 Identitet 

 Futuristisk 

 Uppseendeväckande 

 Klar 

 Robust 
 

8.3 Innandöme 

 
Figur 20 Lega version 2 see through view 

 

 
1. Kretskortet reagerar på en impuls från ett minneskort (RFID eller liknande). 
2. Kretskortet tar då ström från batteriet och reglerar hur stor denna ska vara. 
3. Kretskortet levererar rätt mängd ström till de två elmotorerna. 
4. Elmotorerna driver två axlar.  
5. Axlarna har trådar på sig som lindas upp runt axlarna. Trådarna är även ihop kopplade med 

formhalvorna och drar då med sig dessa mot centrum av enheten (enheten drar ihop sig). När 
motståndet för vridningen av axlarna når en viss nivå registreras detta av ”1. Kretskortet” som 
ändrar strömmens riktning så att ”3. Elmotorerna” virar upp ”5. Flertalet trådar” och lindar om 
trådarna åt motstående håll på axlarna (enheten vecklar ut sig och dras sedan ihop igen). En 
pulserande rörelse har åstadkommits. 

6. Här finns plats för mikrofon (spelar in ljud till minne), högtalare (spelar upp ljud från minne), 
radioantenn som kan kommunicera med minne och skicka dataimpuls till kretskort och 
högtalare, kontakt för laddning av batteri. 

3. Två elmotorer 

1. Kretskort 

5. Flertalet trådar  

2. Batteri 

4. Två axlar 

6. Plats för högtalare, 
mikrofon, 
radioantenn och 
kontakt för laddning 
av batteri 
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8.4 Montering/demontering 

 
Figur 21 Lega Version 2 exploed view 

1. ”Layer cake” princip (De ingående komponenterna monteras på varandra liknande en 
lagerkaka) för montering/demontering har tillämpats. 

2. Axlarna tillverkas identiskt. De är även asymmetriska i vertikalled. 
3.  Centermodulen är baskomponent samt asymmetrisk i vertikalled.  
4. Formhalvor av PU-skum konstruerade med kanaler för trådar samt förhårdnade vid 

infästningspunkter för trådarna. Innefattar avrundningar för underlättad montering. Även 
asymmetriska i samtliga led. 

 
  

1. Layer cake 

3. Centermodul 
(baskomponent) 

1. Layer cake 

2. Identiska 
axlar 

4. formhalvor 

1. Layer cake 

1. Layer cake 
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8.5 Överensstämmande med kravspecifikation 

 
Krav från kravspecifikation:   Resultat: 
Headfunction: 
Integrate visitors, arts and artists through a device Spelar in och upp användares tal 
 
Function: 
Allow communication and motion feedback  Har både ljud och rörelse 
Appealing communication function  Har kommunikationsfunktion  
    (bör vidareutvecklas)  
Appealing motion   Har optimerats 
Offer sharing through use of RFID technology                           
(or other technology if proven better),  Är RFID kompatibel, använder short range 
(type: Inductively coupled RFID, short range) system 
Allow collecting data to RFID (range min 1m) Kan kommunicera med RFID, räckvidd 1m 
Allow sending data from RFID (range min 1m) Kan kommunicera med RFID, räckvidd 1m 
Enable charging (3h of full charging)   if possible Utformad för implementering av detta, 
     full laddning under tre timmar 
Posses low energy consumption if possible Låg energianvändning i hänsyn till arbetet 
(minimum use of 1h before charging)   över en timmes användning innan laddning 
 
Industrial design: 
Attract attention (for visitors)  Innehar säreget utseende 
Contain appealing design (for the viewer)  Tilltalande design (enligt uppdragsgivare) 
Express quality (the material and its composition) Bra förutsättningar för detta 
Express innovation (perceived as new)  Liknar inget annat samt hög potential 
Express future  (futuristic inspiration)  Futuristisk karaktär i färgval och utformning 
Express interests (for and with the viewer)  Intresserar betraktare 
Express simplicity (few external components) Speglar enkelhet till utsidan 
Express clarity (indicate clarity in what it is used for) Inger klarhet i användning 
Express robustness (solid and compact)  Solid och kompakt form inger robust känsla 
Make strong identity (own identity)  Tydlig identitet 
Offer ergonomics (due to the human hand,  Utformad i hänsyn till handens ergonomi 
not over the size of: 12x12x15 cm)  storlek: 10,45x10,45x13,9 cm 
Add grip    Coatingen är sträv samt flertalet detaljer  
 
Material: 
Include mobility (not weight over a half kilo) Mobil storlek samt mobil trådlös teknik,  

  väger 2 hg 
Contain recycling (make DFE)  if time Material kan återvinnas och energiutvinnas 

  enligt DFE 
Hold agility (be stretchable without broke)  Är töj och stretchbar 
Withstand abrasion (not broke with normal use) Tål nötning för accepterad livslängd 
Ensure that the materials interact well (not interfere) Samverkar bra för det arbete de utför 
Ensure long lifetime (count in years with normal use) Tillräckligt lång för dess uppgift, räknad i år 
 
Assembly/disassembly: 
Facilitate assembly  if possible Har optimerad montering 
Facilitate disassembly  if possible Har optimerad demontering 
Facilitate maintenance  if possible Är separabel för utförande av underhåll 
Enable cleaning   Kan rengöras  
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9. Analys 

Resultatet betyder att underlag för tillverkning av en designoptimerad mobil enhet som integrerar 
människor är presenterat. Enheten är designoptimerad genom tillämpningar av 
produktutvecklingsverktyg som förändrat enheten för att bättre uppfylla ställda krav samt mål. Här 
följer hur resultatet har uppnått ställda krav samt svarat på frågor från problemformuleringen: 

9.1 Industridesign 

Attract attention: Uppfyllt. Innehar ett säreget utseende samt aktivt ljus i ljustråden vilket lockar 
människan. 
Contain appealing design: Uppfyllt. Designen anses tilltalande av många betraktare. Den är vacker och 
mystisk. 
Express quality: Uppfyllt. Beror mycket på kvalitén för material och tillverkning. Grunden som 
presenteras här innehar stor potential för detta. 
Express innovation: Uppfyllt. Har stor innovationspotential eftersom den är egen i sitt slag samt 
använder ny teknik applicerat på nya områden. Designen är även den egen i sitt slag och signalerar att 
detta är något nytt. 
Express future: Uppfyllt. Färgvalet är medvetet futuristiskt och linjer har valts utifrån futuristisk 
inspiration så som rymdfarkoster etc. 
Express interests: Uppfyllt. Intresserar betraktare samt visar intresse för betraktaren pga. av ljus, ljud 
och rörelsekommunikation.  
Express simplicity: Uppfyllt. Designen är relativt simpel då den bygger på fåtalet komponenter till det 
yttre. 
Express clarity: Uppfyllt. Förmedlar hur enheten ska hållas med hjälp av coatingen som liknar en hand. 
Express robustness: Uppfyllt. Designen är solid och kompakt för att inge en robust känsla. Beror även 
på kommande materialval och tillverkning. 
Make strong identity: Uppfyllt. Är uppbyggd av flertalet harmonierande komponenter vilka 
tillsammans skapar en stark identitet för enheten. 
Offer ergonomics: Uppfyllt. Storleken på enheten är satt utifrån upplevd optimal storlek att hålla i 
handen. Denna storlek har sedan begränsat utrymmet för de ingående komponenterna vilka har fått 
rätta sig efter dessa. Storleken är under kravet om 12x12x15cm. 
Add grip: Uppfyllt . Användande av flera detaljer på det yttre skalet ökar taktiliteten samtidigt som 
coatingen är sträv vilket ökar friktionen och gripbarheten till användarens hand.  
Include mobility: Uppfyllt. Storleken på enheten gör att enheten blir mobil samt nyttjande av den 
trådlösa tekniken gör att enheten är oberoende fysisk inkoppling av sladdar etc. Enheten väger mindre 
än kravet om ett halvt kilo.  
 
Svar på fråga från problemformulering: Visar det presenterade materialet på identitet, nytänkande, 
framtid och uppmärksamhet? Svar: Ja, genom uppfyllandet av följande krav: Make strong identity 
(identitet), Express innovation (nytänkande), Express future (framtid) och attract attention 
(uppmärksamhet). 
 

9.2 Funktion 

Allow communication and motion feedback: Uppfyllt genom integrering av in och 
uppspelningssystem samt ett rörelsesystem som kontraherar enheten med hjälp av två styrda 
elmotorer. 
Appealing communication function: Uppfyllt men bör vidareutvecklas. 
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Appealing motion: Uppfyllt. Har optimerats genom programmering av kretskort så att det styr 
strömmen till elmotorerna på ett optimalt sätt(test gjorda för att finna optimal ström för optimal 
hopdragning).  
Offer sharing through use of RFID technology (or other technology if proven better): Uppfyllt. Kan 
kommunicera med RFID genom integrerad radio. RFID är ett förslaget minneslagringssystem som kan 
användas. Radion öppnar möjligheten för att även använda andra minneslagringssystem. 
Allow collecting data to RFID: Uppfyllt. Kan kommunicera med RFID via radion. Inspelningsdata sänds 
från mikrofon via radio direkt till minneslagring. Har kontakträckvidd upp till en meter. 
Allow sending data from RFID: Uppfyllt. Kan kommunicera med RFID via radion. Data sänds aktivt från 
minneslagring via radion till högtalare. Har kontakträckvidd upp till en meter. 
Enable charging (if possible): Uppfyllt. Plats har utformats för implementering av laddningsenhet. 
Enheten kan gömmas mellan formhalvorna och kommas åt genom instickning av laddningssladd 
mellan formhalvorna. Valt batteri kan laddas fullt på mindre än tre timmar. 
Posses low energy consumption (if possible): Uppfyllt. Samtliga energiutnyttjande komponenter har 
valts och optimerats för låg energikonsumtion. Motorerna är valda stora mycket pga. att de nyttjar 
liten mängd energi. Detta gör att enheten kan användas i över en timme.  
 
Svar på fråga från problemformulering: Innefattar det presenterade materialet rörelse samt 
kommunikationsfunktion? Används kommunikationsteknik? Svar: Ja, genom uppfyllandet av följande 
krav: Allow communication and motion feedback (ljud samt rörelsefunktion), Offer sharing through 
use of RFID (kommunikationsteknik). 
 

9.3 Materialval 

Contain recycling (if time): Uppfyllt. DFE har hjälpt till att säkerhetsställa att de flesta av materialen 
kan återvinnas. Övriga material är brännbara och kan därför användas för energiutvinning.  
Hold agility: Uppfyllt. Enheten är töj och stretchbar vilket betyder att den tål att användas till hög grad 
med låg försiktighetströskel.  
Withstand abrasion (if possible): Uppfyllt. Enheten tål att nötas på ett tillfredställande sätt så att den 
kan användas flera gånger om. 
Ensure that the materials interact well: Uppfyllt. Inga av materialen nöter varandra eller påverkar 
varandra kemiskt. Materialen håller tillsammans ihop konstruktionen. Risk för brand undviks genom 
Silicon skydd runt elektriska ledningar. 
Ensure long lifetime (if needed): Uppfyllt. Enheten får en livslängd räknat i år efter slitage etc. vilket är 
tillräckligt enligt arbetsgruppen för enheten. 
 
Svar på fråga från problemformulering: Är det presenterade materialet optimerat i materialval så att 
enheten kan användas som det är tänkt? Svar: Ja, genom uppfyllandet av samtliga krav ovan. 
 

9.4 Montering/demontering 

Facilitate assembly (if possible): Uppfyllt. Monteringen har underlättats avsevärt mycket tack vare 
verktyget DFA. Tillämpande av baskomponent, symmetri, asymmetri, identiska komponenter, 
komponent minimering, avrundningar och ”layer cake” montering har förenklat monteringen avsevärt.  
Facilitate disassembly (if possible): Uppfyllt. Samma som ovan samt att flertalet komponenter är 
separabla ökar demonteringseffektiviteten.  
Facilitate maintenance (if possible): Uppfyllt. Enheten har konstruerats så att denna går att ta isär för 
underhåll. 
Enable cleaning: Enheten kan rengöras då tyget med medföljande coating och ljustråd går att koppla 
bort från enheten för separat rengöring.  
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Svar på fråga från problemformulering: Innefattar det presenterade materialet förenklad 
montering/demontering? Svar: Ja, genom uppfyllandet av samtliga krav ovan. 

 
9.5 Uppfyllande av syfte och mål 

Syftet med arbetet att förverkliga en första prototyp av nästa generations mobila enheter har utförts. 
Enheten är mobil och berör området integration mellan människor med hjälp av teknik på ett nytt sätt 
nämligen fysisk teknisk integration. Enheten är en förebild för kommande liknande enheter och utgör 
den grund för fortsatt utveckling av dessa som önskas uppfylla. 
 
Uppfyllande av mål: 

 En fysisk enhet som integrerar besökare på en konstutställning är presenterad i form 
av en prototyp. 

 Enheten förstärker besökares upplevelser vid en konstutställning. 

 Prototypen är framtagen. 

 Enheten är redo att produceras i flera. 

 Idéer och förslag på fortsatt arbete presenteras i slutsatser och rekommendationer.  

 Enheten utgör en grund för utveckling av nya mobila enheter. 

 Samtliga krav i kravspecifikationen är uppfyllda. 

 Designprocessen har utförts med hjälp av de verktyg som ansetts nödvändiga vilka har 
påverkat designprocessen på ett mycket positivt sätt. 
 

10. Slutsatser och rekommendationer 

10.1 Slutsatser 

Enheten kommer med stor sannolikhet att tilltala användaren på så sätt som önskas då den uppfyller 
ställda krav. Den upplevs av utomstående som tilltalande, tilldragande, innovativ, futuristisk, 
intressant, karaktärsrik och ergonomisk. 
 
Enheten kan utföra rörelse som ett kontraherande hjärta samtidigt som den kan spela in och upp ljud 
vid specifika positioner. Det gör utbyte av information möjligt vilket integrerar människor i detta 
sammanhang. Enheten spelar in vad en användare säger vid vilken position som helst. En klisterlapp på 
enheten lagrar detta i sitt minne som sedan kan ges till andra part. När den andra parten sätter 
klisterlappen på en ny enhet så spelar enheten upp vad den första användaren sade vid en viss 
position. På så vis blir enheten som en skattgömmare och skattletare av spökviskningar. 
 
Enheten är mobil och kommunicerar via radio med ett separat fysiskt minne. Detta möjliggör för 
användandet av olika typer av minnen och nätverk. Det betyder att detta kan väljas efter beställarens 
förutsättningar. 
 
Enheten är optimerad för låg energiförbrukning vilket är en nödvändighet i detta sammanhang. 
Enheten kan även laddas vilket också är en nödvändighet. 
 
Materialen är valda så att möjlighet finns för återvinning alternativt energiutvinning för att 
säkerhetsställa en miljömässig hantering när enheten är uttjänt. 
 
Livslängd och påfrestningar är iakttagna för att erbjuda en optimal livslängd. 
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Montering och demontering har optimerats maximalt för att underlätta detta i så stor utsträckning 
som möjligt. Tillämpande av DFA har gjort att denna förbättring är på en skala mellan 0-104 från 56 till 
88 vilket är en stor förbättring. För att erhålla högre värde i DFA krävs omprioritering för enhetens 
funktionella egenskaper. Underhåll går att göra då enheten är separabel i två halvor. 
 
 Rengöring av det yttre skalet har underlättats genom att det är separerbart från övriga komponenter. 
 
Prototyp och presenterat underlag är färdigt i sådan grad att tillverkning i större serier kan utföras. 
Kravspecifikationens samtliga krav är uppfyllda. 

 

10.2 Rekomendationer 

Marknadsundersökningar kan med fördel utföras som efterkommande arbete för att ta reda på i 
vilken grad den gillas samt vilken målgrupp den kan tänkas vändas till. 
 
Även om denna produkt tar ett miljöansvar i form av miljömässig hantering vid uttjänad produkt så 
utgör den fortfarande ett avtryck i klimatet. Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att minimera det 
totala klimatavtrycket som denna produkt kan medföra. 
Elmotorerna är stora, energisnåla och kraftfulla. Det optimala vore elmotorer med samma egenskaper 
men mindre storlek. Eftersökande efter sådana motorer hans inte med. Med en mindre storlek kan 
axlarna centreras vilket ger en större kontraktion vilket kan vara önskvärt. 
 
Utveckla mönster för sömnad av yttre tyghölje samt för sömnad av ljustråd. 
 
Utvärdera vilken kommunikationsteknik och minneslagring som ska användas. I rapporten föreslås 
RFID men andra tekniker så som bluetooth etc. kan användas vilket gör det lönt att utvärdera vidare. 
 
Utveckla rörelsen som trådarna utgör på formhalvorna. Växlar och liknande kan ändra mönstret för 
sammandragningen.  
 
DFM måste vidareutvecklas samt revideras efter det att slutgiltiga priser är satta från leverantör/er. 
 
Bra programmering av kretskortet är en nödvändighet för att rörelsen ska fungera optimalt. 
 
Undersöka utvecklingen av naturlatex då detta material är ett bättre alternativ än PU-skum ur 
miljösynpunkt. Naturlatexen har inte ännu de egenskaper av motståndskraft för tryck som PU-skum 
har. Om den får de egenskaperna så är det bättre alternativet.  
 
Tillverkare av ljustråd kanske även kan tillverka ljusband med nätstruktur i framtiden.   
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Bilaga 1: Project model 

Project phase Milestone Tollgate Completion date 

Planning Project plan finished  2009-09-23 

  Project plan approved 2009-09-25 

Project reporting Week report w.37   2009-09-11 

 Week report w.38  2009-09-18 

 Week report w.39  2009-09-25 

 Week report w.40  2009-10-02 

 Week report w.41  2009-10-09 

 Week report w.42  2009-10-16 

 Week report w.43  2009-10-23 

 Week report w.44  2009-10-30 

 Week report w.45  2009-11-06 

 Week report w.46  2009-11-13 

 Week report w.47  2009-11-20 

 Week report w.48  2009-11-27 

 Week report w.49  2009-12-04 

 Week report w.50  2009-12-11 

 Week report w.51  2009-12-18 

 Week report w.52  2009-12-23 

 Week report w.53  2009-12-30 

 Week report w.1  2010-01-08 

 Week report w.2  2010-01-15 

 Week report w.3  2010-01-22 

 Final Report  2010-02-01 

  Final Report approved 2010-03-12 

Pre concept description   2009-09-25 

Requirement  Requirement 
specification finished 

 2009-09-30 

  Requirement 
specification 
approved 

2009-10-02 

Literature  Literature search for 
project plan  finished 

 2009-09-25 

Economy Cost proposal finished  2009-09-25 

  Find financing to use 2009-10-02 

Function Function analysis 
finished 

 2009-09-30 

  Function analysis 
approved 

2009-10-02 

Idea generation  Generation finished  2009-10-07 

 Sketches finished  2009-10-09 

concept  concept proposal 
finished 

 2009-10-15 

 Concept evaluation 
finished 

 2009-10-19 

 Concept decision 
finished 

 2009-10-20 

  Concept approved 2009-10-23 
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 Sketches finished  2009-10-23 

CAD-model for explaining Model finished  2009-09-18 

Components Component 
specification finished 

 2009-10-09 

Material Search finished  2009-11-13 

 Consulting material 
specialist finished 

 2009-11-13 

 Gain material finished  2009-11-27 

Manufacturing/Equipment  Search finished  2009-11-13 

 Gain equipment 
finished 

 2009-11-27 

 Learn equipment if 
necessary finished 

 2009-11-13 

 DFM finished  2009-11-13 

CAD Model finished  2009-12-02 

 Drawings finished  2009-12-02 

CAM Interpretation 
finished 

 2009-12-11 

Assembly Assembly planning 
finished 

 2009-12-03 

  Assembly meeting 
and assembly 
approved 

2009-12-04 

Prototyping Prototype finished  2009-12-18 

DFA   2009-12-22 

Evaluation Evaluation matrix 
finished 

 2010-01-05 

Redo prototype x2 Prototype finished  2010-01-22 

Marketing Document and 
communication 
finished 

 2010-01-27 

Presentation KTH Presentation finished  2010-03-26 

Presentation MDH   2010-03-26 

Launch Delivery to 
Vårsalongen 2010 
finished 

 2010-02-05 

Maintenance Solution If 
maintenance is 
needed finished 

 2010-02-05 
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w.40 w.37 

 
w.38 w.39 w.41 w.42 w.43 w.44 w.45 w.46 

Project plan 

w.47 

 
w.48 w.49 w.50 w.51 w.52 w.53 w.1 w.2 w.3 

Bilaga 2: Tidslinje 

 

 
 

 

 

 

Today 

Pre concept development 

Pre concept description 

Decision on 
going further 

CAD model for 
explaining 

Literature 
search 

Cost 
proposal 

Function analysis 

Requirement specification 

Idea generation 

Component specification 

Concept building 

Concept 
evaluation/decision 

Material 

Manufacturing/Equipment 
(DFM) 

CAD 

Material 

Manufacturing/Equipment 
(DFM) 

CAD 

CAM 

Assembly 

Prototyping/Test 

DFA 

Evaluation 

Redo prototype 

Marketing 
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Bilaga 3: Ganntschema och resursplan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSPLAN
Projektnamn Beteckningar Datum Identitet

Master thesis Planerat Utfall Revision

Oscar Pettersson aktivitet Upprättad av

MDH KPP305 hållpunkt P Q

veckor Not

Aktiviteter 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 Ansvarig

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

Oscar

OscarFinal report

Evaluation

Redo prototype

Marketing

Presentation

Launch

CAM

Assembly

Prototyping

Test

DFA

Concept building

Concept evaluation/decision

Material

Manufacturing/Equipment (DFM)

CAD

Litterature search

Requirement specification 

Function analysis 

Idea generation 

Component specification 

Pre concept development

Pre concept description

Decision on going further

CAD-model for explaining

Cost proposal

2009-09-22

Oscar Pettersson

Project plan

Week report
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Resurser plan Mantimmar Mantimmar Not

utfall per uppgift

20 25 45

Project plan 20 25 45

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

Week report 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

25 1 26

Pre concept development 25 1 26

2 1 3

Pre concept description 2 1 3

1 1

Decision on going further 1 1

14 14

CAD-model for explaining 14 14

4 4

Cost proposal 4 4

1 4 5

Litterature search 4 4

2 6 8

Requirement specification 2 8 10

2 6 8

Function analysis 2 8 10

18 12 30

Idea generation 18 12 30

6 2 8

Component specification 6 2 8

24 16 40

Concept building 24 20 10 14 68

8 2 10

Concept evaluation/decision 8 2 8 18

2 24 24 24 24 2 100

Material 2 24 24 20 24 5 99

1 2 8 12 8 8 39

Manufacturing/Equipment (DFM) 1 2 8 10 10 8 39

2 2 24 26 26 80

CAD 4 2 24 20 24 16 90

8 12 20

CAM 0 0 0

6 10 16 32

Assembly 8 10 16 34

16 16 32

Prototyping and test 12 12 8 10 42

2 4 2 8

DFA 2 4 6 12

4 16 2 22

Evaluation 4 12 6 22

32 40 8 80

Redo prototype 32 40 10 82

24 16 40

Marketing 20 14 34

20 8 28

Presentation 20 8 28

16 16

Launch 16 16

1 1 2 2 4 10 4 2 4 4 12 2 2 6 6 4 4 6 4 80

Final report 1 1 2 2 6 2 6 6 10 6 8 4 4 2 15 5 80

Summa mantid plan 28 41 41 40 42 33 40 40 40 40 40 40 44 44 44 14 22 40 42 40 40 24 819

Utfall 28 40 41 44 42 39 28 48 48 44 45 44 46 44 48 14 12 42 42 45 39 24 847

ackum. plan 28 69 110 150 192 225 265 305 345 385 425 465 509 553 597 611 633 673 715 755 795 819

utfall 28 68 109 153 195 234 262 310 358 402 447 491 537 581 629 643 655 697 739 784 823 847
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Bilaga 4: Funktionsanalys 

Functions Class Remark 

Integrate visitors, arts and 
artists (Making a hype) 

HF  

Allow feedback N  
Enable motion N  
Offer sharing N  
Allow collecting data N  
Allow sending data N  
Attract attention N  
Contain appealing design N  
Express quality N  
Express innovation N  
Express future D  
Express interests D  
Express simplicity D  
Express clarity D  
Express robustness D  
Offer ergonomics  D  
Add grip D  
Contain recycling D Through DFE and usage of 

recyclable parts 
Include mobility  D  
Hold agility D  
Facilitate assembly D  
Facilitate disassembly D  
Facilitate maintenance D  
Enable charging   D  
Posses low energy 
consumption 

D  

Enable cleaning D  
Withstand abrasion D  
Ensure long lifetime D  
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Funktionsträd: 

 
Förklaring:  Grön är huvudfunktion 
   Turkos är delfunktion 
 Orange är underfunktion nivå 1 
 Havsblå är underfunktion nivå 2 
 Mörkröd är underfunktion nivå 3 
 Lila är stödfunktioner 
 Gul är underfunktioner till stödfunktionerna 
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Bilaga 5: Ritningar CAD 
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Bilaga 6: Kopplingsschema kontrollbräda (kretskort) 
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Bilaga 7: Produktblad DDG electric DC motor 
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Bilaga 8: Low fi prototyping grupp ett 

Presentations powerpoint om low fi prototyping och bodystorming för grupp ett i ”the design supple 
project”2009. 

Idéer som testades: avundsjuka tavlor, känna form kanske med hjälp av 
högtalare eller vibratorer. 
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Här bodystormas idén Jealous pictures. 
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En av idéerna har low fi prototypats och visas här för besökare på Liljevalchs. 
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Nya idéer som uppkom efter low fi prototyping och bodystorming: 
Ljudkommunikation där man komponerar tillsammans, spara gester som 
representerar en upplevelse, spel som skapar ljud, tävla i att skapa ljud. 
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Bilaga 9: Veckorapporter 
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