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Sammanfattning 
Att äta är en av de mest centrala funktionerna för varje individ och att själv kunna 
genomföra processen – med eller utan hjälpmedel – upplevs av alla vara av största 
vikt för den personliga integriteten. För de allra flesta räcker det med kniv, gaffel 
och sked som hjälpmedel. En liten grupp behöver ytterligare hjälpmedel för att 
föra maten till munnen. Syftet med Bestic är att användaren ska kunna känna den 
frihet som ligger i att kunna äta själv. 
 
Det nyuppstartade företaget Bestic AB är i dagsläget i en fas där de behöver 
introducera sin produkt för allmänheten. Målet med examensarbetet är att ge 
företaget en grafisk profil att bygga upp sitt varumärke på. Uppdraget är slutfört 
då företaget vid tre mässor hösten 2006 kan visa upp sig själva och sin produkt 
med ett enat grafiskt utseende.  
 
Tidigare erfarenhet av att ta fram en grafisk profil saknas inom gruppen. Då 
företaget är nyuppstartat finns det inte något befintligt varumärke eller liknande 
att basera det nya arbetet på. Det nya materialet kommer därför att byggas upp 
från grunden. Detta innebär att en undersökning av företagets värderingar och 
mål är oumbärlig.  
 
Metoder som användes var bland annat fallstudier, brainstormingsessioner och 
allmän informationssökning. I slutet av denna rapport redovisas det framtagna 
materialet. Arbetet resulterade i en Design Brief, en logotyp, en hemsida, ett 
produktblad samt visitkort för de två anställda i företaget. 
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Ordlista/Nyckelord 

Brainstorming 
Mötesmetod som syftar till att lösa problem eller hitta på nya idéer. En grundtanke 
är att tanken ska få löpa fritt utan att bli avbruten Spontanitet uppmuntras. 
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Brainstorming juli 06 

Design Brief 
Beskriver vilka värden och uppfattbara egenskaper produkten/projektet/tjänsten 
skall kommunicera. 

Fallstudie  
Undersökningsmetod i form av en detaljerad undersökning av ett enda fall eller 
några typfall som används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och 
teorier, och ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser. 

Företaget 
I detta dokument syftar benämningen ”företaget” till uppdragsgivarna- företaget 
”Bestic AB”. 

Grafisk profil 
Det sammantagna visuella uttrycket hos, till exempel, ett företags eller en 
organisations grafiska kommunikationsmaterial. 

Layout 
Form och samspel mellan text och grafik på en avgränsad yta, som till exempel en 
tidning, affisch eller bok. 

Petemotkant 
En tallrik med en uppbyggd vall som underlättar att få upp maten på bestick. 

Produkten 
I detta dokument syftar benämningen ”produkten” till äthjälpmedlet Bestic. 

Prototyp 
En prototyp kan vara en förlaga eller testmodell som används vid utvecklingen av 
en produkt. 

Varumärke 
Varumärket är ett kännetecken som utmärker en specifika vara eller tjänst och 
skiljer den från andra. Det skapar en igenkänning hos kunderna. 

Vektorgrafik 
Vektorgrafik är en typ av datorgrafik som bygger på att bilder som är uppbyggda 
av vektorer. Detta gör bilderna skalbara Storlek på bilden kan ändras utan att 
information går förlorad till skillnad från bitmap-bilder.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
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Förord 
 
Det sägs att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Jag hade turen att hamna 
i en supergrupp utan svaga länkar. Det var intressant att bredda min kunskap om 
hjälpmedelsbranschen. Jag lärde mig mycket under arbetets gång, både inom mitt 
eget och de andras områden. Jag hade dessutom väldigt roligt. 
 
Jag vill ge ett individuellt tack till var och en av gruppens medlemmar: 
 
Anlo 
Ett stort tack till Ann-Louise Norén som har varit en klippa under hela arbetet. Bättre 
handledare hade jag inte kunnat önska mig. Alltid lika engagerad oavsett vilket ämne 
det gäller. Tack för din ovärderliga input och dina kluriga funderingar. 
 
Sten  
Ett stort tack till Sten. Även du en ovärderlig handledare. Du har användbar kunskap 
inom alla tänkbara områden och har en aldrig sinande källa med historier. Tack för all 
feedback och vägledning. 
 
Kim 
Tusen tack för att du är ett så fantastiskt bollplank! Resultatet hade inte varit vad det 
är idag utan dig. Bra jobbat med Bestic. Tjipp hajk! 
 
Marko 
Tack för trevligt sällskap och att även du gav din input även fast våra områden aldrig 
ens snuddade vid varandra. 
 
Karin 
Tack Karin för ditt uppskattade sällskap och din input vid de många utvärderingmöten 
jag fick er att genomlida. 
 
Leif och Ragnar 
Tack för all guidning genom arbetet med det grafiska materialet (och för de roliga 
kurser jag gick hos er innan arbetets början.) 
 
 
Ett stort tack till familj och vänner som korrekturläst, fungerat som bollplank och 
lyssnat på mitt tjat. 
 
 
Jenny Norrby, Stockholm augusti 2007 
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1. Inledning 
Följande rapport beskriver arbetet med framtagningen av grunden till en grafisk profil för 
det nyuppstartade företaget Bestic AB.  
 

Denna rapport redogör för ett examensarbete som utförts av Jenny Norrby, studerande på 
programmet Innovation och produktdesign i Eskilstuna. Uppdragsgivare är Sten 
Hemmingsson, grundare av Bestic AB samt Ann-Louise Norén, tekniskt ansvarig för 
produkten.  
 

Produkten Bestic är ett äthjälpmedel för personer med nedsatt eller obefintlig rörelseförmåga i 
armar eller händer. Bestic kan beskrivas som en robotarm med en sked eller tång i yttre änden 
styrd av användaren. Att kunna äta själv är viktigt för integriteten. Företagets vision är att 
personen som använder Bestic kommer att kunna sitta med sina vänner och äta en måltid utan 
att behöva bli matad. Den kommer att vara utformad för att passa in i en måltidsmiljö och 
vara så diskret som möjligt. För att möjliggöra att Bestic når ut till rätt målgrupp behövs ett 
språkrör. Den grafiska profilen skall fungera som budbärare för Bestic AB (hädanefter 
benämnt ”företaget”). 
 

 
Figur I Ann-Louise, Bestic och Sten på Tekniska mässan -06 

1.1 Syfte 
Företaget är i dagsläget i en fas där de behöver introducera sin produkt för allmänheten. 
Produkten kommer att få ett nytt skal med nytt innehåll och presenteras med en ny grafisk 
profil. Syftet med arbetet är att ta fram en grund för ett varumärke. Resultatet av arbetet skall 
sedan kunna användas hos företaget Bestic AB vid deras interaktion med tänkt målgrupp. 
Arbetet bakom denna rapport kommer att bestå i att ta fram en grund till den grafiska profilen.  

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att ge företaget Bestic AB en bas att bygga upp sitt varumärke 
på. Uppdraget är slutfört då företaget vid tre mässor hösten 2006 kan visa upp sig själva och 
sin produkt med ett enat grafiskt utseende. 
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1.3 Bakgrund  
Att äta är en av de mest centrala funktionerna för varje individ och att själv kunna genomföra 
processen – med eller utan hjälpmedel – upplevs av alla vara av största vikt för den personliga 
integriteten. För de allra flesta räcker det med kniv, gaffel och sked som hjälpmedel. En liten 
grupp behöver ytterligare hjälpmedel för att föra maten till munnen. Syftet med Bestic är att 
användaren ska kunna känna den frihet som ligger i att kunna äta själv. 

1.4 Bestic AB 
Företaget Bestic AB skapades runt projektet Bestic. Det hela startade då Sten Hemmingsson, 
genom Hemmingsson partners AB, gav Ann-Louise Norén uppgiften att ta fram en första 
prototyp av hjälpmedlet Bestic. En tredje prototyp skall nu utvecklas och företaget kommer 
att göra detta steg tillsammans med examensarbetare från Mälardalens högskola. Företaget 
kallas normalt ”Bestic”. För att hålla isär benämningarna kommer företaget endast benämnas 
”Bestic AB” eller ”företaget” i rapporten. 

1.5 Frågeställningar 
Frågeställningar som skall besvaras i detta arbete: 

- Vad vill företaget förmedla med sin grafiska profil? 
- Vilka komponenter av en grafisk profil är mest användbara för företaget i detta läge? 
- Vilka komponenter bör ingå i arbetet? 
- Vem/vilka är målgrupp för arbetet? 
- Vilka möjligheter samt begränsningar finns vid framtagning av materialet? 

1.6 Direktiv och avgränsningar 

1.6.1 Direktiv 
• Arbetet omfattar 10 hp, vilket motsvarar 10 veckors arbete. 
• Arbetet skall sammanfattas i en rapport. 
• Material bekostas av företaget och hänsyn skall därför tas till materialkostnader. 
• Endast programvaror som finns tillgängliga på högskolans datorer kommer användas 

vid framtagning av underlag.  
• Vid arbete med interna dokument vill företaget att fokus ligger på god spårbarhet i 

dokumentationen för att uppnå normkrav för utvecklingen av produkten. 

1.6.2 Avgränsningar 
• Det skriftliga innehållet i det skriftliga material som används kommer formuleras av 

företaget själva då jag inte har lika god kännedom om produkten eller vad som skall 
förmedlas. 

• Material kommer rikta sig mot den svenska marknaden. 

1.7 Målgrupp 
Möjlig målgrupp för arbetet är användare samt köpare av produkten. Den huvudsakliga 
målgruppen är användarna själva, men då en produkt som Bestic har möjlighet att bli 
sanktionerad är även landstinget en målgrupp. I samråd med företaget beslutades att företaget 
skall vara målgrupp för detta arbete. 
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2. Metod 

2.1 Projektstruktur 
Arbetet kommer att ske som en del i ett projektarbete. Gruppen kommer sträva efter att 
arbeta på ett sådant sätt att alla har stor insyn i varandras områden. De stora besluten 
kommer att diskuteras inom gruppen och densamme kommer sedan tillsammans överens 
om ett beslut. Då en helhet i företagets utgående design eftersträvas kommer vissa delar av 
arbetet att ske i samverkan med ansvarig för framtagningen av den fysiska produkten, 
Kim Törmänen. 

 
Figur II Projektstruktur 

Sten Hemmingsson 
Initiativtagare, ägare, ekonomiskt ansvarig och drivare av Bestic AB. Sten arbetar 
praktiskt med företagets ekonomi och strategi men har stort engagemang i projektets alla 
frågor.  
 
Ann-Louise Norén 
Tekniskt ansvarig, projektledare och handledare för examensarbetena. Ingår i 
mekanikgruppen. 
 
Karin Hemmingsson 
Delägare och har ansvar för företagets administrativa delar. 
 
Jenny Norrby 
Examensarbetare ansvarig för att ta fram grunden till en grafisk profil för Bestic. Ingår i 
designgruppen. 
 
Kim Törmänen 
Examensarbetare och senare projektanställning för att utveckla design och mekanik till 
Bestic. Ingår i designgruppen samt mekanikgruppen. 
 
Mikko Pikkarainen 
Examensarbetare med uppgift att förbättra Bestics elektronik, med avseende på EMC-
krav. Ingår i mekanikgruppen. 

Sten Hemmingsson 
Initiativtagare/Ägare 

Ann-Louise Norén 
Projektledare 
/Tekniskt ansvarig 

Jenny Norrby 
Grafisk profil 

Kim Törmänen 
Design 

Marko Pikkarainen 
El 

Mekanikgruppen 

Karin Hemmingsson 
Delägare/ 
Administrativt ansvarig 

Designgruppen 
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2.2 Projektplan 
På inrådan av företaget skall en projektplan (se Bilaga 12 – Projektplan) tas fram. 
Detta för att ge klarhet i projektets omfattning. 

2.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen reviderades under arbetets gång. Målet var att få fram grafiskt 
material att använda till höstens mässor. Delmoment för den grafiska profilen togs fram 
och listades i två grupper med olika prioriteringsordningar. Företaget önskar främst 
framställning av ett produktblad och en hemsida. För att skapa dessa kommer en 
förundersökning/omvärdsanalys utföras där den grafiska profilens utformning tas fram. 
Detta sammanställs i en design brief. En logotyp skall därefter tas fram som kommer bli 
en central del i produktblad och på hemsidan. Övriga och mer specificerade krav 
diskuteras i gruppen och utarbetas efter arbetets gång. Se Slutgiltig kravspecifikation. 

2.4 Begränsning 
Arbetet skall utföras under 10 veckor och måste anpassas därefter. Inga tidigare underlag 
eller riktlinjer för en grafisk profil finns hos företaget. En stor del av arbetet kommer 
handla om att ta fram en grund för de grafiska produkterna. Programvara som används är 
begränsad till de program som kan förses av högskolan. Hänsyn skall även tas till 
framtagningskostnader av material. 
 
Den egentliga målgruppen för produkten, och därför även för det grafiska arbetet, var de 
potentiella köparna - brukare av produkten och landsting. På grund av det korta 
tidsspannet för uppdraget fanns inte tid för att involvera eller utföra en omfattande 
undersökning hos denna målgrupp. Tidigt i projektet beslutade gruppen därför att 
företaget skall agera målgrupp för arbetet.  

2.5 Tidsplan 
Målet är att underlaget skall bli färdigställt i tid för att kunna användas på mässorna till 
hösten. Arbetet omfattar 10 veckors arbete. Kravspecifikationen utgör grunden för 
tidsplanen. Deadlines för de olika delmomenten planeras. Tidsplanen följs upp vid varje 
möte och eventuella revideringar skall då införas. Se Bilaga 13 – Tidsplan. 

2.6 Kommunikation 
Projektgruppen kommer att ha sin centrala punkt på sitt kontor i Eskilstuna. Möten 
anordnas minst en gång per vecka. Vid dessa möten skall genomfört arbete redovisas 
och diskuteras. En beskrivning av vad som skall vara klart till nästa veckas möte 
kommer att bestämmas vid varje mötes slut. Mötet sammanfattas i ett mötesprotokoll 
som sedan skickas ut till samtliga gruppmedlemmar via mail. Träffarna kommer att ske 
mer kontinuerligt vid arbetets inlednings- och slutfas. 
 
Gruppmöten säkerställer att arbetet följer planering samt ger möjlighet till revidering av 
tidsplan. En positiv konsekvens av detta är att samtliga gruppmedlemmar får en inblick i 
resterande gruppmedlemmars arbete. Denna metod motverkar även att gruppens 
medlemmar arbetar i olika riktningar. Resultatet blir en gemensam riktning på det 
separata arbetet. En stor del av kommunikationen kommer att ske via mail då gruppens 
medlemmar bor och arbetar på olika orter.  
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Kontakt med handledare från högskolan kommer att ske, vid behov, via mail samt vid 
handledningsmöten under arbetets gång. Handledaren kommer vid dessa samtal att 
besvara eventuella frågor samt diskutera uppdraget och rapporten.  

2.7 Arbetsprocess 
Vid varje delmoment kommer följande arbetsprocess (se Figur 2) användas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeställningar 
Frågeställningarna kommer att grunda sig i tre huvudfrågor (se s14, Lichty, T. 1989): 
1. Vad? – Vad består uppdraget av? Vad innebär det? 
2. Vem? – Vem har ett problem eller behöver en lösning? 
3. Hur? – Hur nås målet? Med vilken metod/programvara? 
 
Undersökning 
Frågeställningarna utreds och besvaras. 
 
Brainstorming 
Verktyget används för att komma fram till flertalet lösningsförslag. 
 
Utvärdering 
Resultaten sållas och eventuella brister listas. 
 
Förslag och godkännande 
Resultat redovisas för företaget/gruppen som diskuterar om förslaget är godkänt eller om 
revidering behöver utföras. 
 
Efter att varje punkt är slutförd beslutas om en återgång till någon av de tidigare punkterna 
är nödvändig. Exempelvis att gå från punkt 3 till punkt 1 när nya frågeställningar 
uppkommer vid brainstormingssteget. För att undvika tröttsam upprepning kommer inte 
samtliga punkter redovisas vid varje delmoment i rapporten. 

2.8 Säkerställande 
Framtagningsprocessen beräknas ta en stor del av projekttiden. Arbetet kommer att 
genomföras nära företaget för att säkerställa att rätt inriktning följs. Kontroller kommer att 
ske i form av träffar med företaget och projektgruppen där arbetet stäms av och eventuell 
ny inriktning slås fast. 

Arbetsprocess 
1. Frågeställningar 
2. Undersökning 
3. Brainstorming 
4. Utvärdering 
5. Förslag 

Godkännande => Resultat 
 

Figur III Arbetsprocessen i fallande ordning 
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2.9 Verktyg 
Programvara: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
PDF-writer (samt programvara för informationssökning på Internet). 
Verktyg: Brainstorming, fallstudier, interna intervjuer, informationssökning på Internet 
Övrigt material: Skisspennor, ritblock  

2.10 Slutfas: Överlämnande av resultat till företag samt högskolan 
Slutfasen består i att skriva ut det grafiska materialet och publicera hemsidan på Internet. 
Det färdiga resultatet överlämnas till uppdragsgivare. Hela arbetet sammanfattas i en 
rapport för att ge spårbarhet. 
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3. Precisering av uppgiften och avgränsningar 

3.1 Kravspecifikation 
Syftet med projektet är att utforma en passande grafisk profil för Bestic. Målet med den 
grafiska profilen är att ge Bestic ett enhetligt intryck både internt och externt. Företaget 
tillsammans med skolans handledare utformar en kravspecifikation för arbetet. 

3.1.1 Inledande kravspecifikation 
Initiala önskemål från företaget för den grafiska profilen för Bestic: 
 

• Extern formatmall 
• Logotyp 
• Hemsida (layout) 
• Intern formatmall med fokus på god spårbarhet  
• Manual i mån av tid, fokus på användarvänlighet 

3.1.2 Revidering av kravspecifikation 
När arbetet kom igång gjordes vissa omprioriteringar och en ny kravspecifikation var 
nödvändig. Vi tog hänsyn till vad som var rimligt att hinna med inom den begränsade 
tidsramen och vilka delar som var viktigast att hinna få klart innan höstens mässor. Nu hade vi 
även diskuterat mer ingående vad de olika momenten bestod i rent konkret. Delmomenten 
delades upp i två olika prioriteringsgrupper, hög prioritet och låg prioritet.  
 
Då tidsramen för projektet är begränsad kommer tidsplanen och kravspecifikationen ses över 
inför varje nytt delmoment. I detta moment kommer omfattning och tillgänglig tid utvärderas 
för att säkerställa att delmomenten blir klara i tid. Manualen ströks helt då det skulle bli svårt 
att skriva en manual till en ofärdig produkt samt att den inte skulle behövas förens längre fram 
i projektet. 

3.1.3 Slutgiltig kravspecifikation 
Delmomenten delades in i extern formatmall (det som visas upp utanför företaget) och intern 
formatmall (dokumentation som används inom företaget). En grov prioriteringsordning togs 
fram genom att värdera momenten till hög eller låg prioritet.  
Arbetet med framtagning av en grafisk profil för produkten Bestic skall innefatta följande: 
 

Intern formatmall 
L Kodbeskrivning för hemsida 
H Dokumentmall  

Extern formatmall 
H  Logotyp  
H  Produktblad 
H  Hemsida (layout) 
L  Visitkort  
L  Design av mässmonter 

 

Mål 
Målet med arbetet är att företaget skall ha material som representerar dem på mässorna till 
hösten. Den grafiska profilen skall spegla företaget och produkten, samt kommunicera ut detta 
till målgruppen. I arbetet ingår att utföra en utredning av vad företaget vill kommunicera ut 
med sin grafiska profil och vilka som ingår i målgruppen. 

H= Hög prioritet 
L= Låg prioritet 
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3.2 Begränsningar 

3.2.1 Empiri 
Tidigare erfarenhet av att ta fram en grafisk profil saknas inom gruppen. Då företaget är 
nyuppstartat finns det inte något befintligt varumärke eller liknande att basera det nya 
arbetet på. Det nya materialet kommer därför att byggas upp från grunden. Detta innebär att 
en undersökning av företagets värderingar och mål är oumbärlig. Tyngdpunkten kommer att 
läggas på att företaget skall känna att det grafiska materialet passar företaget och dess 
produkt. Målet är att komma fram till ett hållbart resultat som företaget känner sig trygga 
med och som de kommer vilja använda sig av i framtiden. Arbetet kommer därför att rikta 
sig mot företaget. De används även som målgrupp vid framtagning av grafiskt material. Vid 
utvärderingstester kommer företaget samt resterande gruppmedlemmar vara beslutstagare.  

3.2.2 Programvara 
Endast de program som skolan har licens till kommer att användas i framställning av 
material. Detta kan resultera i att vissa moment hade kunnat utföras snabbare om tillgång till 
annan programvara funnits tillgänglig. 

3.2.3 Arbetsmetod och verktyg 
Arbetet har avgränsats till att fokusera på den inledande fasen av framtagandet av ett 
varumärke. Fallstudier kommer att genomföras men då endast ytliga sådana i 
undersökningsfasen. Dessa kommer att visas i form av korta utvärderingar av andra företags 
grafiska material för gruppen. Inga formella intervjuer kommer att utföras under 
datainsamlingen. Andra informationskällor som kommer användas är litteratur i ämnet samt 
informationssamling genom Internet och empiri inom gruppen. 

3.2.4 Tid  
Arbetet motsvarar tio veckors heltidsarbete. Företaget har efterfrågat en grund till en grafisk 
profil. Fokus i projektet ligger på att komma fram till resultat och arbetet kommer därför inte 
gå in så djupt på varje arbetsområde. 
 
För att se till att varje del får tillräcklig med tid kommer de högst prioriterade delarna utföras 
först. Efter varje del kommer en uppskattning av den resterande tiden göras tillsammans med 
företaget. Där beslutas vidare någon del skall strykas eller om någon annan ändring behöver 
göras i kravspecifikationen. Undersökningsfasen delas därför även den upp i mindre 
undersökningar som utförs inför respektive uppgift. Detta är en åtgärd tagen för att undvika 
halvfärdiga resultat eftersom det i projektets början var osäkert vilken tid som krävdes för de 
olika momenten. 

3.2.5 Finansiering 
Då större delen av materialet kommer att framställas i tryckform måste viss hänsyn tas till 
kostnader. Vad detta innebär för de separata delarna av projektet kommer att undersökas 
under kapitlet Idéframtagning och Utförande. Bestic AB står för utgifter i samband med 
projektet. Kostnader kan komma att bestå av såväl resor som utskrifter. 
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3.3 Problemformuleringar och frågeställningar 
Övergripande 

- Vad skall prioriteras då inget tidigare grafiskt material eller guidelinjer finns? 
- Vad är det viktigaste materialet för att kunna nå ut? Vad är det minsta som behövs? 
- Vad är företagets budskap? 
- Hur fångas målgruppens intresse? 
- Hur kan arbetet rikta sig mot en målgrupp när ingen målgrupp är fastställd? 
- Hur verifieras arbetet? 
- Hur kan den eftersträvade känslan av Bestic matchas med det grafiska resultatet? 
- Vilka begränsningar innebär budgeten? 
- Vilka möjligheter samt begränsningar finns vid framtagning av materialet? 

 
- Hur skall den grafiska profilen se ut?  

o Till vem/vilka skall den grafiska profilen vända sig till? 
o Hur ser grafiska profiler ut hos företag med samma målgrupp? 
o Vilka känslor och uppfattningar vill vi förmedla med Bestic och dess 

informationsmaterial samt logotyp? 
o Vilka färger skall ingå? 
o Vad brukar ingå i en grafisk profil? 
o Hur omfattande skall den grafiska profilen göras? 

 
- Intern och extern formatmall 

o Vad skall vara lika och olika i den interna och externa formatmallen? 
o Hur har existerande företag utformat sina formatmallar? 
o Hur uppnår jag god spårbarhet i det skrivna materialet? 
o Hur har existerande företag skapat god spårbarhet i sina dokument? 

 
- Hur skall logotypen se ut? 

o Vilka färger skall användas för att ge det uttryck vi önskar? 
o Hur ser logotyper ut hos företag med samma målgrupp och varför ser de ut så? 

 
- Hur skall hemsidan se ut? 

o Vilken målgrupp har hemsidan? 
o Hur skall hemsidan utformas för att passa sin målgrupp? 

 
- Hur skall manualen se ut? 

o Hur skrivs och utformas en manual? 

3.4 Projekt- och tidsplan 
En tidsplan lades upp för arbetet, Se Bilaga 13 – Tidsplan. Under arbetets gång ändrades 
prioriteringar och vissa punkter ströks på grund av tidsbrist. 
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4. Idéframtagning och utförande 

4.1 Intern formatmall 

4.1.1 Dokumentmall 
Gruppen sparade sina dokument på en gemensam nätverksplats. I ett projekt som detta växer 
antalet dokument för varje dag som går. För att försäkra god spårbarhet i projektets 
dokumentation behövdes en dokumentmall. Denna skulle anpassas för användning i samtliga 
interna Microsoft Word dokument. Mallen skulle vara enkel och prioringen låg på 
funktionalitet snarare än design.  
 
För att nå god spårbarhet bör följande finnas med: 

• Företagsnamn 
• Dokumentnamn 
• Datum för utfärdande 
• Skapad av 
• Version 
• Reviderad av 
• Datum för revision 

 
Företaget hade sedan tidigare använt sig av en dokumentmall. Hemmingsson Partner ABs 
logotyp var placerad längst upp till vänster på dokumentet. Den resterande informationen var 
insorterad i ett rutmönster längst ner på dokumentet. Designen var enkel och de raka linjerna 
gav en formell känsla. Microsoft Words inbyggda funktion sidhuvud och sidfot användes. 
Med denna metod är det lätt för användaren att ändra informationen i rutan med ett enkelt 
klick samtidigt som mallen följer med på samtliga sidor utan att förlora sin placering. Mallen 
uppfyllde redan de krav vi tillsammans satt upp inför uppgiften. Beslut togs därefter att inget 
behövde ändras på utan vikt låg på att gå vidare med det externa materialet. Denna 
dokumentmall har använts i Bestics Design Brief. 
  
DOKUMENTNAMN: Designbrief 
Edition 1   
Datum 2006-05-04   
Signatur Kim och Jenny   

Figur IV Del av Stens/företagets dokumentmall 

4.1.2 Mappstruktur 
En mappstruktur upprättades av företaget på den gemensamma nätverksplatsen, se Bilaga 8 
– Mappstruktur. Detta för att det skall vara enkelt att hitta det material som söks. Företaget 
rekommenderade att undermappar skulle benämnas för att passa rubrikerna i den kommande 
rapporten. 
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4.2 Extern formatmall 

4.2.1 Företagsbakgrund 
För att kunna göra en grafisk profil som passar företaget måste uppdragstagaren känna till 
företagets bakgrund och dess visioner och mål. Företaget berättade för gruppen om projektet 
samt vart de ville att samarbetet i gruppen skulle leda. För att ge mer konkret information bjöd 
de in gruppen till sin arbetsplats i Stockholm och visade upp de tidigare prototyperna av 
Bestic. 

4.2.2 Design Brief 
Innan det enskilda designarbetet startade behövdes en gemensam utgångspunkt för att 
säkerställa att hela projektets grafik och design var samriktad. Efter en diskussion mellan 
designgruppen och företaget beslutades att detta skulle göras i form av en Design Brief. 
Denna skulle sedan kunna användas som grund för allt designarbete i projektet, det vill säga 
både utformning av produkt och grafisk profil. 
 
Grundfrågan som Bestics Design Brief skulle ge svar på var: 

- Vilket intryck vill företaget att projektets samlade design skall utstråla? 
 
Designgruppen hade ett flertal möten både med och utan resterande gruppmedlemmar. 
Huvudmålet med mötena var att ta fram ledord till design brief genom att svara på 
grundfrågan. Genom att använda verktyget brainstorming togs ett flertal nyckelord fram. 
Designgruppen sållade resultaten och ordnade dem i en lista.  
 
Ledord: 

- Hemtrevligt 
- Välkomnande 
- Seriöst 
- Ej för sterilt (ej känsla av sjukhusmiljö) 
- Familjärt 
- Renlighet/fräsch (lätt att rengöra) 
- Smycke för bordet 
- Tidlös /hållbar design 

 
Passande känslobilder söktes fram med hjälp av Internet. Bilder på olika familjer i 
måltidsmiljöer samt bilder på olika slags bestick och porslin valdes ut. En sammanställning av 
bilder och ledord redovisas för företaget i form av en visuell och en verbal brief. Företaget 
godkänner dokumentet. Design Brief har nu skapat en gemensam utgångspunkt som kommer 
användas som en grund i det separata arbetet.  

4.2.3 Logotyp 
Allt material i en grafisk profil har en sammanbindande länk i form av en huvudkomponent. 
Den röda tråden i detta arbete är logotypen som följer med i allt material som framställs. Det 
var därför mest logiskt att börja det grafiska arbetet med den.  
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Frågeställningar 
Övergripande: 

• Hur har andra företag gjort och varför? 
• Vilket intryck ger logotyperna och varför? 

 
Utseende: 

• Skall logotypen bestå av enbart företagsnamnet? 
• Skall logotypen innehålla någon färg? 
• Gemener, versaler eller en kombination? 

 
Målgrupp: 

• Vilken är målgruppen? 
• Hur skall den formas för att bli förtroendeingivande för målgruppen? 

 
Framställning: 

• Vilken metod skall används? 
• Vilken programvara kan användas? 
• Vilka format skall den skapas i? 

Förundersökning 
Målet var att ta fram en logotyp som representerar företaget och produkten enligt gruppen. 
Till att börja med studerades andra företags logotyper. Ett diskussionsmaterial 
sammanställdes med ett flertal kända företags logotyper som presenterades för gruppen. Det 
här steget gjordes tillsammans med gruppen av två anledningar. Den första var för att 
säkerställa att arbetet var på rätt väg. Den andra var att ge gruppen en inblick i sambandet 
mellan en logotyps färg och formspråk med intrycket de ger. Företaget skulle också få en 
bättre grund att basera nya riktlinjer för logotypens form på. 
 
Materialet visade även hur storföretagen utvecklat sina logotyper och varumärken efter tidens 
gång. Detta påvisades för att göra Bestic uppmärksamma på att den möjligheten alltid finns 
när profilen börjar kännas utdaterad. Samtliga gruppmedlemmar fick framföra sina tankar och 
funderingar kring logotyperna, samt välja ut sin personliga favorit och motivera varför de valt 
just den.  
 
De logotyper som föll gruppen bäst i smaken var Iittala och Rörstrand. Varumärkena kändes 
vänliga men samtidigt seriösa. Båda logotyperna har använt sig av grafisk form i samband 
med företagsnamnet i logotypen. Tanken med formerna är att de skall kunna användas utan 
delen med företagsnamnet och ändå bli igenkända. I båda fallen var det företagsnamnets 
begynnelsebokstav som användes.  
 
 

             
Figur V Två företagslogotyper som föll gruppen i smaken 
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Under mötet ombads företaget beskriva med ord hur de såg framför sig att logotypen för 
Bestic skulle se ut. Förutom de ledord som tidigare tagits fram var responsen 
sammanfattningsvis: ”Restaurangkänsla”, ”Relativt tunna linjer, inga tjocka linjer”, 
”möjligtvis kursiv text”. Nästa steg var nu att sammanställa all information från mötet och 
applicera den i de första förslagen till företagets egen logotyp. 
 
Tanken är att logotypen till Bestic skall motsvara de ledord som tidigare tagits fram. 
Företagets favoriter bland befintliga logotyper och deras vision av logotypen till Bestic var 
väldigt motsägande. Genom att applicera de olika karaktärsdragen för favoritvalen i olika 
varianter på Bestic-logotypen, och därmed införa stora kontraster i de första skisserna, 
kommer företaget förhoppningsvis få det enklare att göra en första gallring. Detta kommer att 
hjälpa att komma vidare i beslutsprocessen för vilken inriktning de vill gå. 

Utförande 

Penna och papper 
Den första skissfasen utförs för hand med penna och papper. Eftersom projektet har en 
tidsram användes denna metod för att spara tid. Tidigt i processen tog det betydligt kortare tid 
att få fram snabbskisser med hjälp av papper och penna än jämfört med datormus. Inga idéer 
kastades i den här fasen. Det är bra att få med ett så stort spektra som möjligt på tolkningen av 
vad företaget kan tänkas vilja ha.  
 
Efter att ha fyllt några sidor med snabbskisser1 var det dags för den första utvärderingen. 
Skisserna presenterades vid ett möte. Samtliga gruppmedlemmar ombads berätta vilka deras 
favoriter var och försöka motivera sina val. Eftersom det är lika viktigt att veta vilka 
logotyper som kändes fel uppmanades de även till att berätta vilka logotyper de inte tyckte om 
och motivera det valet. Detta skulle underlätta beslut av inriktning mot den slutgiltiga 
utformningen. 
 
Idén med att använda sig av en grafisk form i samband med logotypen ströks. Detta på grund 
av att företaget inte tror sig bli så känt att den grafiska formen skulle bli igenkänd och kopplas 
till produkten. 
 
Efter den första utvärderingen varvades skissomgångar med utvärderingsmöten. 
Gruppmedlemmarna fick varje gång välja sina favoriter och motivera sitt val. Nya förslag 
skissades sedan fram utifrån de val gruppen gjort. I denna fas var det väldigt behändigt att 
använda penna och papper för att skissa nya former. Metoden användes därför rätt långt fram 
i framtagningsprocessen. Till slut hade gruppen en tillräckligt bra uppfattning om hur de ville 
att resultatet skulle se. Tre skisser valdes ut som skulle ritas upp i dator.  

Skissande på dator 
Efter att ha undersökt vilka program som fanns att tillgå genom institutionens datorer valdes 
programmet Adobe Illustrator för framställning av datorskisserna. Den största anledningen till 
att det valdes var att det är vektorbaserat samt att tidigare erfarenhet av programmet fanns hos 
den som skall använda sig av det. Eftersom materialet kommer att användas i många olika 
varianter måste grafiken vara flexibel. Vektorgrafik gör det möjligt att förstora och förminska 
illustrationerna utan att bildkvalitén blir påverkad. 
 

1 Se bilaga 6, Logotyper skissade för hand 
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Figur VI  b och c är delförstorningar från a. Bild b använder vektorgrafik; c använder ej vektorgrafik 

 
De tre valda skisserna scannades in i programmet. Att överföra skisser till datorn var svårare 
än väntat. Små ändringar i det stora antalet val i programmet gav ett stort spektra av resultat. 
Exempelvis kunde linjerna avslutas på olika sätt, bland annat med en spets, en halvcirkel eller 
en rektangel. Det finns också en stor variation av penslar.  
 

 
Figur VII Sex likadana linjer ritade med olika penslar i Adobe Illustrator 

 
Det första förslaget med logotyper skissade på dator2, hädanefter kallade datorskisser, var 
resultatet av en session där olika logotyper brainstormades fram i programmet utifrån de tre 
handskissade logotyperna. Favoriterna blev förslagen 7 och 9. Begynnelsebokstaven på 
förslag 9 sågs som ”trevlig” medan resterande delar kändes ostyriga och behövde en 
uppstramning. Hos förslag 7 skulle mellanrummet mellan de två halvcirklarna på bokstaven B 
bort. Övriga delar sågs som bra uppstramade men behövde eventuellt stå lite glesare. 
 

 
Figur VIII Två utvalda logotyper vid utvärdering med företaget 

 
En fördel med att använda datorskisser var möjligheten att snabbt få ut förslagen till gruppen 
via mail. Detta möjliggjorde att alla kunde ge sin åsikt även om de befann sig på olika orter. 
Förslagen skickades ut i pdf-format. På samma sätt som när förslagen skissades för hand 
varvades här skissomgångarna med utvärderingsmöten tills ett slutgiltigt resultat klubbades 
igenom. 

 
 

Figur IX Den färdiga logotypen till företaget Bestic AB 

2 Se bilaga 7, Logotyper skissade på dator 
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Varumärkesregistrering 
Frågan om varumärkesregistrering togs upp. En del eller hela företagets ”kännetecken” kan 
eventuellt erhållas ensamrätt till vid registrering hos Patent- och registreringsverket, PRV. Det 
finns två alternativ till att erhålla ensamrätt av ett så kallat ”kännetecken”. Det ena är att 
registrera sig hos PRV och det andra är genom ”inarbetning”. Ordet eller symbolen har då 
blivit allmänt känt bland dem som varan eller tjänsten riktar sig till3. Även möjlighet till 
patent kommer att undersökas av företaget. Då Bestic är ett litet företag räknar de inte med att 
kunna processa mot de företag som eventuellt kommer att försöka ”stjäla” någon del av Bestic 
eller dess varumärke. Priset är för dyrt för Bestic i den fasen de vid tillfället befinner sig.  

4.2.4 Färg 
Några av skisserna skapades med färginslag4 för att visa företaget hur det skulle kunna vara 
med färg. När andra företags val av logotyper studerades tidigare i projektet betraktades även 
deras färgval. Färgen verkar ha ett stort samband med vilken känsla man får av företaget. En 
färg som följt med länge är till exempel mörkblå. Gruppmedlemmarna tyckte att den färgen 
gav dem intrycket av att företaget var stabilt. Då gruppen ser denna färg som ganska 
förtroendeingivande men ändå tråkig bestämde vi oss för att inte använda oss av den färgen. 
Värt att notera var att de flesta företag valt att använda sig av en klar och stark färg. 
 
Varumärket Bestic är tänkt att framställas på ett sätt som gör det så underhållsfritt som det 
bara är möjligt. Det är därför dumt att ”chansa” på en färg företaget inte känner sig hundra 
procent säkra på. Det finns heller inte tid att gå ut med en omfattande undersökning som 
vänder sig till tänkt målgrupp vilket skulle behövas för att säkerställa val av en ”säker” färg. 
 
Projektgruppen har ett relativt brett åldersspektrum. Gruppen diskuterade modetrender i 
färger. Färger som de yngre tyckte såg väldigt fräscha och nya ut kunde de äldre 
gruppmedlemmarna tycka var skrikiga och vulgära. En färg som kan kännas väldigt aktuell nu 
kanske bara är en modefärg som kommer att kännas gammal och utdaterad om några år.  
 
En av fördelarna med att använda färg är att det kan bli enklare för allmänheten att känna igen 
logotypen. Finansiellt sett är det billigare att trycka material i gråskala framför att trycka i 
färg. För ett nystartat företag kan det därför vara mer praktiskt och ekonomiskt att använda 
gråskala vid framställning av tryckt material. Nackdelen med färg är att det kan se ”billigt” ut 
när företaget alternerar mellan färg och gråskala beroende på framställningsmetod. 
 
Bestic skall ha en enhetlig design. I teamet bestämdes att Bestic skall ha en matt vit färg med 
blank toppyta i likhet med porslin. Accentfärgen på produkten kommer att vara mörkgrå5 för 
att möjliggöra det för användaren att själv välja tema för sin dukning.  
 
Gruppen beslutade att logotypen skulle ha samma mörkgråa färg som produktens accentfärg 
då flertalet faktorer pekade mot detta. Logotypen är främst tänkt att placeras på en vit eller 
ljus yta men kan i extrema fall även ligga mot en mörk bakgrund och ändå synas, detta 
rekommenderas dock ej. 
Logotypen och dess färg var nu fastställd. Tanken med den grafiska profilen är att företaget 
skall kunna nå ut till allmänheten. Företaget ville ha en egen hemsida för att kunna exponera 
produkten och annonsera om de kommande mässutställningarna. 

3 http://www.prv.se/varumarke/vilka.html 
4 Se bilaga 7 Logotyper skissade på dator 
5 Färgkod webbsäker kod: # 48 48 48, RGB-kod: R:72 G72 B72 
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4.2.5 Hemsida 
Det nyuppstartade företaget hade tidigare tagit fram skriftligt informationsmaterial men hade 
inte haft någon större publicering för allmänheten tidigare. Nu när Bestic skulle ställas ut på 
ett antal mässor behövdes en sådan informationsplats. 
 
I dagens samhälle är Internet en av de mest betydelsefulla informationsportalerna. Det är av 
högsta vikt för ett nyuppstartat företag att visa upp sig i så många olika forum som möjligt 
och Internet är en bra startpunkt.  
 
Hemsidan var högt prioriterad eftersom företaget ville nå ut med kontaktinformation innan 
mässorna.  

Frågeställningar 

Innehåll 
• Budskap? 
• Målgrupp? 
• Vilka texter behövs? 
• Finns färdiga texter inom företaget? 
• Hur många sidor? 
• Speciella skrivregler för hemsidor? 

Layout 
• Hur anpassas en layout utefter det tänkta innehållet? 
• Hur anpassas layouten att passa den grafiska profilen? 
• Hur anpassas layouten för tänkt målgrupp? 
• Skall accentfärger användas? 
• Hur skall länkarna se ut? 
• Vilken bakgrund skall användas? 

Kod 
• Vilken metod är smartast för att lösa layouten?  
• Vilka webbläsare skall sidan anpassas till? 
• Vilken programvara kan användas vid framtagning? 
• Vart finns kunskap om det blir problem med koden? 
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Förundersökning 
Ett dokument med frågeställningar6 gällande hemsidan skickades till företaget. Gruppen 
svarade tillsammans på frågorna och utifrån det skapades en kravspecifikation. 

Kravspecifikation hemsida 
• Information om Bestic 
• Kontaktinfo 
• Mässinfo 
• Ändringsbar textstorlek 
• Tydlig och lättläst 
• Stöd för flertalet webbläsare 
• Möjlighet att läsa sidan på engelska 
• Dragspelslänkar (lista rullas ned när du klickar på länken) 
• Tydlig design 

 
I dokumentet togs frågan med en nyhetsdel upp. Vissa företag lägger upp nyheter på sin 
hemsida. Fördelen med detta är att läsarna kan se att hemsidan är dynamisk och känner att det 
finns ett värde i att frekvent besöka sidan för att se om något nytt har lagts till. En nackdel 
med detta är då företag inte uppdaterar tillräckligt frekvent. Detta ger istället intrycket av en 
stagnerad och ointressant hemsida. Företaget valde att inte ha någon nyhetsdel.  
 
Ett förslag lades fram om en grov tidslinje som visar vart företaget befinner sig just nu och 
vad nästa steg i utvecklingen ligger. Detta kan vara intressant då Bestic AB är ett nyuppstartat 
företag. För användare som vill kunna använda produkten när den kommer ut är det också en 
bra informationskälla. Gruppen tyckte idéen lät intressant men beslutade att ett avgörande 
beslut fick avvaktas till längre fram i processen och slopades sedan för detta arbete.  
 
De viktigaste delarna på en hemsida bör placeras i det övre vänstra hörnet. Detta för att så 
många användare som möjligt skall ha möjlighet att läsa informationen. Det finns en stor 
variation av kombinationer mellan storlek på skärmar och olika upplösningar. När en låg 
upplösning används expanderar sidan och risken finns att delar av hemsidan hamnar utanför 
det synliga området på skärmen. De flesta sidor som använder sig av många interna länkar, 
exempelvis nyhetssidor, har valt att lägga den längs med sidans vänsterkant. Ögat letar sig 
normalt till toppen av sidan för att lokalisera någon sorts rubrik. Logotypen skall därför 
placeras i det övre vänstra hörnet och menyn kommer att placeras längs sidans vänsterkant. 
 
Inspiration till olika lösningsförslag på layout och kodning hämtades genom undersökning av 
flertalet hemsidor7. För att ta reda på grundläggande skrivregler och kodningar för hemsidor 
är häftet Klarspråk på nätet8 och Annica Tigers9 HTML-guide väldigt bra. På Annica Tigers 
hemsida kan, bland mycket annat, information hittas om hur kod för att få dragspelslänkar ser 
ut och hur en knapp kan tas fram som justerar textstorleken.  
 
Klarspråk på nätet ger tydliga anvisningar om all viktiga regler för hemsidebygge. 
Exempelvis skall en textrad inte vara längre än 160 tecken. Internetanvändare är inte lika 

6 Se bilaga 1, Beslutsunderlag hemsida 
7 Se källförteckning 
8 Se källförteckning 
9 Se källförteckning 
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tålmodiga när det gäller att läsa texter som de är när de läser en bok eller en dagstidning. 
Därför behövs informerande rubriker, som gärna får vara ganska långa. De tillhörande 
styckena skall heller inte vara för långa eftersom det tråkar ut läsaren. Länkar skall fortfarande 
helst markeras med blå text och vara understrukna. På vissa sidor är denna metod på väg att 
försvinna i och med att det inte passar in på hemsidorna som blir mer och mer designade. 
Denna hemsida riktar sig däremot snarare mot funktion än design. För att underlätta för 
besökarna på sidan kommer därför denna metod att användas.  
 
Det är även viktigt att hemsidan inte stänger några användare ute. Ett steg i rätt är att använda 
ett enkelt och smart gränssnitt. Målet är en lättnavigerad sida med tydlig text som även en 
oerfaren datoranvändare kan ändra storlek på. 

Utförande 
Då fokus låg på funktion gavs relativt fria tyglar för designen. Ett flertal skisser på tänkta 
layouter med olika länkalternativ gjordes och visades upp för företaget. De olika förslagen 
diskuterades. Det finns en oskriven regel för hemsidor som säger att användaren skall kunna 
ta sig till valfri sida på bara tre klick med startsidan som utgångspunkt. Gruppen bestämde att 
det skulle finnas max tre nivåer på sidan. När användaren klickat på en huvudlänk skall dess 
underrubriker fällas ut under den, en så kallad dragspelslänk. 
 
Huvudsidorna skulle bestå av följande sidor: 

• Startsida, kort välkomnande information. 
• Infosida, produktinformation mm. 
• Multimediasida/Mässida, information om aktuella mässor + allt publicerat 

material från media mm. Detta skulle eventuellt delas upp i två sidor. 
• Kontaktsida 

 
Utöver detta skulle två funktioner finnas, en som ändrade textstorleken och en annan som 
växlade språk mellan svenska och engelska. 
 
Det visade sig vara tidskrävande att få en dragspelsmeny att fungera. För att inte förlora tid 
diskuterades om kravspecifikationen för hemsidan skulle ändras. Gruppen beslutade att det 
var viktigare att få ut en enkel tillfällig hemsida så att mer tid kunde läggas på att få fram 
övrigt grafiskt material i projektet istället. En ny kravspecifikation togs fram. 
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Reviderad kravspecifikation hemsida 
• Information om Bestic (endast en kort sida) 
• Kontaktinfo 
• Mässinfo 
• Tydlig och lättläst 
• Tydlig design 

 
Strukna delar med motivering: 

• Tre nivåer: Endast den viktigaste informationen/sidorna kommer att finnas med. 
• Dragspelslänkar: Tekniken var för tidskrävande och är dessutom överflödig utan de 3 

nivåerna 
• Stöd för flertalet webbläsare. Att testa och ändra koden mot olika webbläsare är ett 

tidskrävande arbete, vi valde att inrikta oss mot Internet Explorer. 
• Möjlighet att läsa sidan på engelska. Texterna var inte klara än och tiden skulle inte 

räcka till att få ut texten innan mässorna. 
• Ändringsbar textstorlek. I majoriteten av webbläsarna finns redan denna funktion i 

menyerna. Vi hoppas att de som behöver använda större text redan är vana vid att 
ändra den genom webbläsarens menyer. 

 
Den nya hemsidan skulle bestå av fyra sidor med kort information på. Nya skisser togs fram 
med fokus på enkelhet och ett av förslagen valdes av gruppen. 

Ny layout 
Sidan består i stort sett av en ljusgrå skuggad rektangulär ram som innesluter de olika sidorna. 
Logotypen placerades till vänster ovanpå ramen. Då den nya sidan bestod av betydligt färre 
länkar kunde de placeras horisontellt bredvid varandra utan att riskera att hamna utanför 
majoriteten av användarnas synliga område på skärmen. Länkarna till de övriga sidorna 
skrevs ut med enkel text till höger om logotypen. En liten rad med ”Bestic | info@bestic.se” 
lades till höger under ramen. På några av sidorna texten bli så lång att en scroll-list skulle 
behöva användas. Denna kan se olika ut i sitt standardutförande beroende på vilken 
webbläsare som används. För att få kontroll över utseendet på listen färgades den ljusgrå. 
 
Text som Sten skrivit formaterades om för att passa denna hemsida.  
Texten delades in i korta stycken med långa förklarande rubriker. På första sidan introduceras 
besökaren för projektet Bestic. På nästa sida, ”Om Bestic” beskrevs Bestics process. Sidan 
”Se Bestic” radade upp de tre mässorna Bestic skulle besöka till hösten. På den sista sidan 
”Kontakt” lades kontaktinformation ut till Sten och Ann-Louise. 

Kodning 
Eftersom tidsramen för hemsidan var relativt stram skulle hemsidan byggas på enklast 
möjliga vis. Det största problemet visade sig vara att få den gråa ramen att ligga still på sidan. 
Lösningen som användes var att rita och dela upp ramen i Adobe Photoshop. De nya bilderna 
placerades därefter i varsin cell i en tabell. Tabellen centrerades horisontellt på sidan. 
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Figur X Hemsida upplägg 

 
För att framtagningsprocessen skulle gå så snabbt som möjligt skrevs koden på ett väldigt 
enkelt sätt. Det som skulle hända varje gång en länk på sidan klickas på är att informationen i 
mittencellen (den i mitten med de olika sidornas text) byts ut. Detta kan göra på flertalet mer 
eller mindre smidiga sätt. Det smartaste sättet är att hämta information till den cell vars 
innehåll byts ut. Då tid var en av de viktigaste faktorerna i projektet samt att hemsidan var 
relativt liten användes en annan metod istället. Varje gång en länk klickas på kommer 
användaren att tas till en helt ny sida, det vill säga att hela sidan laddas om istället för en 
enstaka cell. När sidorna är stora kan detta bli en belastning för datorn vilket gör att den nya 
sidan laddas upp långsamt. Detta kommer ej att bli ett problem för denna sida. När svenska 
texter läggs ut på Internet bör vissa tecken ersättas med speciella små html-koder. Detta gäller 
till exempel bokstäverna å,ä,ö. Dessa bokstäver kan endast läsas av användare med en annan 
teckenuppsättning om de har blivit ersatta med koden. 
 
å - &aring;  
Å - &Aring;  

ä - &auml;  
Ä - &Auml;  

ö - &ouml;  
Ö - &Ouml;  

& - &amp;  
"  - &quot; 

Figur XI Teckenersättning 
 
Ett stylesheet är en formatmall för hemsidor. I den kan du fastställa en mängd egenskaper, 
exempelvis bestämma att alla rubriker skall vara i en viss storlek och färg. Ett stylesheet togs 
fram till hemsidan för Bestic. Där definierades egenskaper för texten, scrollen och tabellen 
bland annat.  
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Teckensnitt 
För ett enhetligt intryck i den grafiska profilen behövdes en font fastslås. Företaget ville 
fokusera på att vårt informationsmaterial skulle ge ett vänligt intryck. Valet av teckensnitt är 
då av stor betydelse. Teckensnitt med seriffer underlättar läsningen när raderna är långa eller 
om man ska läsa långa stycken med text10. Då en rad är ungefär åtta ord per rad eller färre är 
dock text utan seriffer, non-serif, lika läsbart. Typsnitt som är runda och utan seriffer ger ett 
vänligt och mindre strängt intryck. Tahoma regular stämde in på våra krav och fungerade 
dessutom att använda tillsammans med vår befintliga logotyp. Detta teckensnitt kom sedan att 
bli standard i den grafiska profilen. 
 

 
Figur XII11 Serif och Sans-serif teckensnitt 

Kodbeskrivning 
Företaget ville ha möjligheten att kunna ändra enkla detaljer eller texter i hemsidan. En 
kodbeskrivning12 i form av ett Word-dokument med anvisningar om hur hemsidan fungerade 
i stort överlämnades till företaget. Beskrivningen var tänkt som ett komplement till den 
muntliga information företaget givits under projektets gång.  
 
Eftersom ingen inom företaget är vana vid kodning av hemsidor skapades ett blad där de 
grafiska elementen gavs en kort förklaring. Här förklarades även hur hemsidan var uppbyggd 
och att den använde sig av stylesheet. Nästföljande blad beskriver den generella koden. Det 
sista bladet visade ett exempel på stylesheet för bestic.se. Detta dokument var även en 
redovisning av den kod som använts för att skapa hemsidan. 
 
För att mässbesökarna skall hitta till hemsidan efter att ha besökt oss på mässan måste de ha 
någon sorts referens. Det behövdes därför informationsmaterial. 

4.2.6 Informationsmaterial 
Informationsmaterial i pappersform är ett snabbt sätt att nå ut till personer vid fysiska möten, 
så som på mässor. Företagets önskemål var att kunna dela ut visitkort och produktblad. Även 
en kort animation av Bestic skulle rulla på en dator. Produktbladet prioriterades högst och 
togs därför fram först. 
 

10 White, s. 71 
11 Bild hämtad från  http://sv.wikipedia.org/wiki/Serif juli 06 
12 Se bilaga 5, Kodbeskrivning 
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4.2.7 Produktblad 

Frågeställningar 
- Målgrupp? 
- Format? 
- Kvalitet? 

Förundersökning 
På mässor överöses besökarna av produktblad från alla möjliga håll. Produktbladet för Bestic 
skulle därför ge ett luftigt och lättläst intryck. Företaget hade sedan tidigare texter som kunde 
bearbetas om. Fokus lades på att understryka produktlogotypen och att utforma produktbladet 
på ett sätt som väckte besökarnas intresse. 

Utförande 
Ett antal skisser på olika sorters layouter togs fram. Med hänsyn till att få en billig 
framställningskostnad beslutades att ett vanligt format skulle användas. Det fick bli ett 
stående A4. För att ge intryck av att vara lättläst delades det tänkta textblocket in i korta 
stycken med korta radlängder. Ett stående format passar denna uppdelning av text bäst och 
valdes därför till produktbladet. Sten skrev ett utkast till texten som sedan omarbetades för att 
passa på sidan. Med tanke på innehållsuppdelningen i texten användes tre spalter till texten. I 
den första spalten placerades en introduktion till produkten, i den andra en beskrivning av hur 
Bestic arbetar samt en sista spalt som listade några av de tekniska detaljerna. Eftersom de 
flesta läser ett papper uppifrån och ner placerades logotypen uppe i det vänstra hörnet. Den 
gavs ett förhållandevis stort utrymme. 
Logotypen består av för få bokstäver för att kunna täcka upp en hela bredden av ett A4 utan 
att ta upp för stor plats på höjden. En kort version skapades av hemsideadressen med 
teckensnittet Tahoma regular. Det placerades uppe i högra hörnet med sin underkant i linje 
med underkanten på logotypen. Detta gav bladet ett mer harmoniskt intryck. Längst ner 
placerades kontaktinformation till företaget i form av namn och emailadresser. 

Bild för att ge liv 
För att väcka uppmärksamhet och få in mer liv i materialet behövdes ett grafiskt element – 
bilder på Bestic. Designgruppen hade en diskussion om vilka delar av Bestic som var mest 
intressanta både grafiskt och tekniskt sett. Ett antal närbilder på CAD-modellen togs fram. 
Bilderna beskars sedan i rektangulära former och placerades mellan logotypen och de tre 
spalterna. Produktbladets första version såg väldigt slarvig ut. För någon som aldrig sett 
Bestic tidigare skulle bilderna bara vara förvirrande och inte alls tjäna sitt syfte. 

Utökning av det grafiska utrymmet 
Idén med närbilder på Bestic slopades. Istället skulle bilder där hela Bestic syntes användas. 
Siluetten av Bestic formar en pyramid. Placering av den nya bilden mellan logotypen och 
spalterna gav ett väldigt oharmoniskt intryck. Bilden flyttades ner under texten och resultatet 
blev genast bättre. 
 
Hur stor del av utrymmet en bild tar är direkt kopplat till hur betydande läsaren tror att den är 
för din text13. Bildens första uppgift är i det här fallet att dra besökarnas ögon till sig. Att 
förstora den befintliga bilden skulle bara se absurt ut. Lösningen blev att en bild lades till på 
vardera sida om den befintliga för att bredda det grafiska området. 

13 White, s. 110 
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Skapandet av en ram 
Marginalen på vänster sida av papperet kunde utnyttjas till att skapa en ram. Logotypens 
vänsterkant justerades så att den låg i linje med textrens vänsterkant. Detta gjorde att det 
”tomma” utrymmet fick en uppgift och kändes inte längre så slumpartat14. De olika elementen 
gav fortfarande intrycket av att vara lite ”flytande”. Lösningen var att lägga in två horisontella 
linjer. Den ena linjen lades under logotypen och den andra ovanför kontaktinformationen. 
Logotypens form bryter mot harmonin vilket ger den mer uppmärksamhet/fokus. 

Framställning 
Vi ville att besökarna skulle tycka att det var skönt att hålla i produktbladet. Vi ville inte att 
det skulle ge intryck av att vara ”hemmakopierat”. Ett lite kraftigare papper med en glansig 
yta valdes därför. 

4.2.8 Visitkort 
Under mässorna kommer företaget att träffa många nya personer. Genom att lämna ett 
visitkort ökar chansen till att skapa nya affärskontakter.  

Frågeställningar 

Layout 
• Hur stort är ett visitkort?  
• Vad ska vara med? 
• Vad skall fokuseras på? 
• Produktblad och visitkort i samma stil? 
• Kommer layouten på visitkorten se likadana ut även då namnen (Sten och Ann-

Louise) kommer att variera? 
• Liggande eller stående format? 

Framställning 
• Vilka möjligheter/begränsningar finns vid framställning? 
• Papperskvalitet? 

Förundersökning 
Ett antal visitkort studerades. Ett visitkort är vanligtvis 90x55 eller 90x50 mm. Fokus på ett 
visitkort skall självklart ligga på företagsnamnet samt kontaktinformation till, och namn på, 
den anställde. Övrig information som skall finnas med på kortet är hemsideadressen, titel på 
personen, telefonnummer och emailadress. 
 
Företaget vill att de som fått visitkortet skall bli påminda om vilka de är. Ett kort med en 
logotyp och ett namn är lätt att glömma när visitkorten samlat sig på en hög efter en mässa. 
Beslut togs därför för att visa Bestic på visitkortet. Problemet var att ingen färdig bild fanns. 
Då det inte var klart hur alla detaljer på modellen skulle se ut när den väl var klar kunde ingen 
renderad bild tas fram i detta stadie. Lösningen och resultatet blev att visa en enkel siluett av 
Bestic. 

14 White, s. 21 
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Utförande 

Layout 
Tanken är att produktblad och visitkort skall ha samma grafiska profil och således liknande 
grafik. En stor del av layouten från produktbladet bör därför gå igen i layouten på visitkortet. 
Det stående formatet samt placering av logotypen och kontaktinformationen bevarades. Även 
här placerades en horisontell linje ut ovanför kontaktinformationen. Den övre linjen skulle 
emellertid inte tjäna något syfte och ströks därför helt. Hemsideadressen fann sin plats under 
logotypen istället för till höger om den. 
 
Logotypen och kontaktinfons vänsterkanter skapade en rak linje. Eftersom visitkortet bestod 
av färre element än produktbladet var det svårt att ge intryck av en rak linje längs med 
högersidan. Formatet är litet hos ett visitkort och att då ändra storleken på texten så att en rät 
linje formades även på högra sidan skulle bara se absurt ut. För att styra upp någon sorts ram 
även på visitkortet justerades istället högerkanten på hemsideadressen bestic.se mot 
logotypens högerkant. 
 
Högerkanten av bilden på Bestic var tänkt att hamna i linje med logotypen och 
hemsideadressen. Bilden togs därför fram så att Bestic ”tittar” ut ur papperet och lite åt 
vänster sett ur åskådarens synvinkel. Ett problem vid framtagning av visitkort till flera 
personer på samma företag är att hänsyn måste tas till att varje persons visitkort är individuellt 
i och med att personens kontaktinformation ändras. I detta fall fick Stens mailadress en 
mindre textstorlek jämfört med Ann-Louise för att få plats. 

Framställning  
De små marginalerna gör att varje millimeter som korten klipps fel vid framtagning kommer 
att synas. Den valda lösningen var att dra ut den horisontella linjen hela vägen ut i kanten för 
att undvika att kortet såg ojämnt ut vid eventuell felkapning. Ett strävt papper valdes för att 
undvika ett plastigt intryck som glansiga papper ibland kan ge.  

4.3 Utställningar 
Bestic skulle under hösten ställas ut på tre mässor varav två inom tiden för detta arbete. De tre 
mässorna var Robotdalens dag i Västerås (5 september 2006), Tekniska mässan i Älvsjö (23-
27 oktober 2006) och ID-dagarna i Nacka (11-13 oktober 2006). Mässorna var företagets 
chans att nå ut till den breda allmänheten för första gången.  
 
Företaget och designgruppen hjälptes åt vid arbetet med utställningsmontrarna. I denna 
rapport redovisas de delar som endast rörde detta arbete.  

4.3.1 Frågeställningar 
• Vilket informationsmaterial skall vara med? 
• Vilka förutsättningar finns? 
• Är prototypen färdig att användas i utställningen? 

4.3.2 Förundersökning 
Gruppen ville visa upp Bestic i sin naturliga miljö, ett dukat bord. Bestics Design Brief 
användes som utgångspunkt för design av respektive mässmonter. Fokus på att montern skall 
uppfattas som inbjudande och elegant. Hållare för produktblad skall vara enkel. Företaget och 
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designgruppen diskuterade fram vilket mässmaterial som önskades. Detta sammanfattades i 
en sammanställning av mässmaterial15 . 

Kravspecifikation för utställningar 
Kravspecifikationen för mässmontrarna är mer omfattande och kan läsas i bilaga 
Mässmaterial16. Nedan listas de punkter som ingår i detta arbete. 

Informationsmaterial 
• Visitkort med bild på Bestic 
• Foldrar/informationsblad 

4.3.3 Utförande 
En genomskinlig dokumenthållare köptes in till produktbladen. Denna tillsammans med 
visitkorten skulle ställdas upp bredvid prototypen av Bestic på ett dukat bord. Den 
genomskinliga plasten på dokumenthållaren valdes för att ge ett rent intryck. Bordet skulle 
dukas med vitt porslin som matchade den tallrik i vitt porslin med petemotkant som fanns 
inom företaget till Bestic. En enkel duk i vitt och ljusgrönt till bordet och glas med sugrör till 
sittplatsen med Bestic placerades ut. För att få in lite mer liv i dukningen placerades en vas 
med Gladiolus, vita blommor med långa limegröna stjälkar, på bordet.  
 
Det var tänkt att Bestic skulle vara rörlig på mässan. Det visade sig att gruppen inte skulle 
hinna med den deadlinen. Tanken var att besökarna skulle få se hur Bestic rörde sig och 
företaget behövde nu en alternativ lösning. Vi beslutade oss för att ta fram en animation 
utifrån CAD-modellen som kunde visas upp från en bärbar dator. Då Kim ansvarade för 
modellen hade han även ansvaret för animationen. Innan animationen renderades ut 
diskuterades formatet inom designgruppen. 
  

15 Se bilaga 10, Mässmaterial 
16 Se bilaga 10, Mässmaterial 
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5 Resultat 
Frågeställningar som skall besvaras i detta arbete: 

- Vad vill företaget förmedla med sin grafiska profil? 
- Vilka komponenter av en grafisk profil är mest användbara för företaget i detta läge? 
- Vilka komponenter bör ingå i arbetet? 
- Vem/vilka är målgrupp för arbetet? 
- Vilka möjligheter samt begränsningar finns vid framtagning av materialet? 

 
Under förstudien och framtagningen av Bestics Design Brief sammanställdes vad företaget 
ville förmedla. Kortfattat skall Bestic förmedla restaurangkänsla och undvika sjukhuskänsla. I 
det stadie företaget befann sig bedömdes det viktigast att få fram en logotyp, grafiskt 
mässmaterial och en hemsida. Målgrupp för arbetet är köpare och brukare av produkten. För 
detta arbete agerade företaget själva målgrupp vid frågeställningar och 
utveckling/framtagning och var de som styrde inriktning på material. 
 
Det uppsatta målet i kravspecifikationen uppnåddes. Nedan redovisas resultaten av 
delmomenten kortfattat. Resultaten finns även med i bilagorna i full version, se Bilaga 11 – 
Produktblad, Bilaga 16 – Visitkort samt Bilaga 15 – Uppsamlingsdokument, grafiskt material. 

5.1 Intern formatmall 

5.1.1 Dokumentmall 
Befintlig dokumentmall utvärderades tillsammans med företaget. Beslut togs att ingen ny 
formatmall skulle tas fram för interna dokument. 

5.1.2 Kodbeskrivning 
En överskådlig kodbeskrivning togs fram för att guida företaget rätt om de vill göra 
justeringar i textinnehållet på hemsidan. Se Bilaga 5 – Kodbeskrivning. 
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Figur XIII Kodbeskrivning utdrag 
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5.2 Extern formatmall 

5.2.1 Design Brief 
Designgruppen tog gemensamt fram Bestics Design Brief efter intervjuer med företaget. Se 
Bilaga 2 – Design Brief. 
 

          
Figur XIV Design Brief utdrag 

5.2.2 Logotyp 
Den slutgiltiga logotypen sparades ner i flertalet olika format och lämnades över till företaget. 
Från orginalfilen, som är baserad på vektorgrafik, kan företaget ta fram de format som önskas 
i hög kvalitet. 

 
Figur XV Logotyp - slutgiltig version 
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Hemsidelogotyp 
Hemsidesadressen i samma färgsättning som logotypen. Dessa kombinationer användes på 
produktblad och visitkort. 
 
 
 

 
 

Figur XVI Hemsideslogotyp enkel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur XVII Hemsideslogotyp kombinerad 
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5.2.3 Färg 
Produkten kommer ha en högblank vit yta. Informationsmaterial kommer även det använda en 
vit basfärg/bakgrund. Komplementfärgen som används till den grafiska profilen för Bestic 
blev en grå nyans. 
 
Med RGB-kod definieras färgen enligt: R72 G72 B72 
 

       
Figur XVIII Färgkod 

 
För användning på hemsidor kan webbsäkra färgkoder användas då det är det säkraste sättet 
för att färgen skall återges likvärdigt oavsett vilken dator mottagaren använder. 
Hexadecimalt definieras färgen enligt: #484848 

5.2.4 Hemsida 
Logotypen implementerades i hemsideslayouten. En enkel hemsida i vitt och grått. Det 
skrivna textinnehållet är komponerat av Sten och Ann-Louise. Länkarna är understrukna i 
blått. 
 
Hemsidan består av fyra sidor. 
-Startsida 
-Om Bestic 
-Se Bestic 
-Kontakt 
 
Se även Bilaga 3 – Hemsideslayout 

36 (48) 



Examensarbete i innovation och produktdesign  Stockholm den 5 Augusti 2007 
Jenny Norrby   

 
Figur XIX Hemsidan 
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5.2.5 Produktblad 
Produktbladen blev klara i tid till mässorna och kunde användas som presentationsmaterial. 
Logotypen och bilder på produkten tilläts ta plats på materialet. Vi ville hålla kostnaderna 
nere och prioriterade en högre papperskvalitet istället för färgbilder. Produktbladet besvarade 
de vanligaste frågorna och erbjöd tre kontaktalternativ för den som ville veta mer: 
hemsideadress, mailadress och telefonnummer. 
 
 

 

 
Figur XX Produktblad 
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5.2.6 Visitkort 
Visitkort togs fram till Ann-Louise och Sten som kunde användas på mässorna. Även här får 
logotypen och en illustration av Bestic ta stor plats. Förutom namnet förmedlar visitkorten tre 
kontaktalternativ för den som ville veta mer: hemsideadress, mailadress och telefonnummer. 
 

   
Figur XXI Visitkort till Ann-Louise och Sten 
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5.3 Utställningar 
Mässorna var uppsatta som ett mål där det grafiska arbetet skulle användas för första gången. 
Resultatet från vår Design Brief gav oss stor hjälp vid planering av Bestics område på 
mässorna. Visitkorten och produktbladen var klara i tid och gick snabbt åt. Montrarna på de 
tre mässorna designades enligt plan med olika varianter på ett uppdukat bord. Bestics Design 
Brief följdes och även kravspecifikationen uppfylldes. Prototypen var ej rörlig till den första 
mässan som planerat, men då detta upptäcktes med god framförhållning kunde en animation 
tas fram i dess ställe. 

5.3.1 Robotdalens dag 
På Robotdalens dag fick företaget ett eget rum. Rummet hade en projektor, whiteboardtavla 
och en glasvägg ut mot en korridor. Designgruppen valde att använda sig av dessa tillgångar 
genom att köra en enkel animation mot whiteboardtavlan där det även gjordes reklam för 
nästkommande mässor. På glasväggen sattes några produktblad upp för att dra 
uppmärksamhet till rummet. Gruppen hjälpte till att duka bordet. 

5.3.2 Tekniska mässan 
På den Tekniska mässan är det till största del tunga industrimaskiner som visas upp. En liten 
robot med ett humanistiskt syfte fungerade som en skön omväxling för trötta besökare. Vi 
ville att utställningsområdet skulle kännas som en liten oas där besökare kunde sätta sig ner 
och prata med företaget. Denna metod fångade förbigåendes intresse. Då företaget hade varit 
med i flertalet medier17 i samband med mässorna var det många besökare som kände igen 
Bestic och stannade för att titta även av den anledningen. På ett högt bord bredvid det dukade 
bordet ställde vi upp en bärbar dator med en rullande animation.  

17 Se bilaga 9, Mediebevakning 
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6 Analys 
Målgruppen för arbetet var företaget. En uppföljningsenkät18 sammanställdes och skickades 
ut till handledare på Bestic, Ann- Louise Norén, efter att arbetet avslutats. I enkäten framgår 
det att företaget är nöjda med resultatet och att målet med arbetet är nått. 
 
Nedan följer analyser av de olika delmomenten i projektet. 

6.1 Intern formatmall 
Det företaget ville uppnå med detta arbete var att få en ny grafisk profil som visade upp en 
enhetlig front mot kunderna. Den interna formatmallen var därför ej lika högt prioriterad som 
den externa formatmallen i detta skede.  

6.1.1 Dokumentmall 
Beslutet att använda företagets befintliga formatmall ses som lyckat. Den befintliga mallen 
uppfyllde samtliga krav som företaget ställt. 

6.1.2 Kodbeskrivning för hemsidan 
Kodbeskrivningen gör kontrollen över innehållet på hemsidan tillgänglig för företaget på ett 
enkelt sätt.  

6.2 Extern formatmall 

6.2.1 Design Brief 
Att ta fram en Design Brief visade sig vara vitalt för att ta fram värdegrunder och preferenser 
för den grafiska profilen. Verktyget ger en enkel presentation som visualiserar vad 
designgruppen skall sträva efter. Det är viktigt att få fram hur företaget vill att produkten skall 
representeras.  
 

o ”Hur ser grafiska profiler ut hos företag med samma målgrupp?” 
 

Frågan ovan var mycket enklare att besvara efter vår Design Brief tagits fram. Vi fick då reda 
på att vi skulle sträva efter en restaurangkänsla och undvika sjukhuskänsla. Företag med 
samma målgrupp blev då exempelvis just Iittala och Rörstrand. 

6.2.2 Logotyp och färg 
Kvantitativ framtagning av förslag för logotyperna visade sig vara ett givande och ”enkelt” 
sätt att få fram tankar och riktningar. Det är inte enkelt att visualisera en passande logotyp 
utan att först se olika alternativ och därifrån kunna ringa in både preferenser och uttryck som 
skall undvikas. 
 
Den röda tråden i det framtagna materialet blev företagslogotypen och dess valda gråa nyans. 
När den initiala förundersökningen var färdig och logotypen var framtagen var det lättare att 
ta fram resterande material. 
 
En fördel när arbete sker under en pressad tidplan är kontinuerliga avstämningar. Företaget 
såg till att hålla sig tillgängliga både via möten och via mail. Detta säkerställde att arbetet var 
på väg i rätt riktning. 

18 Se Bilaga 14 – Uppföljningsenkät 
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6.2.3 Hemsida 
Hemsidan fyllde sin funktion genom att vara informativ och hålla platsen tills en mer 
genomarbetad hemsida skulle ersätta den. Hemsidan är inte tilltalande i designen och koden är 
väldigt simpelt uppbyggd. Hemsidan gör inte logotypen rättvisa. Den är dock framtagen inom 
en smal tidsram och håller sig till den grafiska profilen. 

Kodbeskrivning 
Kodbeskrivningen tjänar sitt syfte genom att enkelt förklara vad koden har för funktion och 
var företaget ändrar om de vill editera innehållet på hemsidan. Beskrivningen som togs fram 
är endast användbar fram tills att en ny hemsida tas fram. 

6.2.4 Informationsmaterial 

Produktblad och visitkort 
Produktbladet och visitkorten togs väl emot både av företaget och mässbesökarna. Vi vill att 
nya personer skall få upp ögonen för produkten och där skall informationsmaterialet hjälpa 
till. Det var då bra att logotypen och bild på produkten tilläts ta plats på materialet. 
Papperskvaliteten gav ett proffsigt intryck. Logotypen löper även här som en röd tråd och 
håller ihop det grafiska uttrycket på produktbladen och visitkorten. 
De 150 utskrivna produktbladen försvann snabbt på mässorna.  

6.3 Utställningar 

6.3.1 Design av mässmonter 
Bestics hemtrevliga monter stod ut bland resterande utställare på Tekniska mässan, vilket vi 
såg som en fördel. Mässor är ett bra forum för att lyssna av åsikter från besökarna som även är 
potentiella kunder. Det var ett flertal som frågade om produkten skulle automatisera 
äldrevården och ersätta den personliga kontakt de äldre får med personalen. Detta är inte 
syftet. 
 
Mässorna var uppsatta som ett mål där det grafiska arbetet skulle användas för första gången. 
Resultatet från vår Design Brief gav oss stor hjälp vid planering av Bestics område på 
mässorna. Vi ville förmedla en hemtrevlig och inbjudande miljö som skulle upplevas som en 
motpol till sjukhusmiljö. Resultatet blev lyckat med de medel som fanns tillgängliga. 
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7. Slutsatser och rekommendationer
Målet för arbetet uppnåddes då företaget/målgruppen blev nöjda med resultatet. Det svåra i
projektet var att uppskatta hur lång tid moment, som vi inte hade tidigare erfarenhet av, skulle
ta. Att låta förundersökningen få ta en stor del av tiden och därigenom komma fram till hur
företaget ville att produkten skulle presenteras var en framgångsfaktor. För personer vars
arbetsområden normalt sett inte har med grafisk design att göra, kan det vara svårt att uttrycka
vad som eftersträvas med en grafisk profil. Att använda andra företags logotyper som
underlag för att undersöka vad gruppmedlemmarna hade för preferenser hos olika logotyper,
vad de tyckte om och inte, visade sig vara lyckat och en bra väg framåt.

En bas för den grafiska profilen är nu framtagen. Bestic kommer förhoppningsvis frodas och 
växa. Det grafiska materialet behöver då utvecklas tillsammans med företaget. När marknaden 
för Bestic växer, växer även kraven på underlaget. För en marknad utanför Sverige krävs till 
exempel underlag på engelska. Med jämna mellanrum bör en ny omvärldsanalys utföras. 

Då uppdraget var tidsbegränsat finns det några delmoment som inte hanns med eller som har 
potential att vidareutvecklas.  

7.1 Rekommendationer 

• Det är viktigt att logotypen och formspråket implementeras i allt material där 
Bestic är avsändare, såväl tryckt som digitalt, både inom och utanför företaget.

• Framtagning av en grafisk manual (intern anvisning om hur logotyp/grafisk profil 
skall användas).

• En komplettering till den interna dokumentmallen i form av en mappstruktur på 
ett intranät rekommenderas.

• Företaget bör skapa en extern dokumentmall som skall användas i samtliga 
dokument som lämnar företaget.

• En rekommendation är att ta fram en strategi för att, ännu bättre, motverka 
missförstånd gällande funktionen av Bestic.  

• För både de interna och extern dokumentmallarna rekommenderas att den nya 
logotypen implementeras och att formspråket i sidfoten i interna mallen ses över.

• När företaget växer och förändras rekommenderas att en ny design brief tas fram 
för att se om inriktningen behöver förändras.

• När företaget använt sig av logotypen ett tag rekommenderas en utvärdering om 
huruvida logotypen fortfarande känns passande för företaget.

• En stark rekommendation är att företaget tar hjälp av externt företag för 
framtagning av en ny hemsida. Företaget uttryckte önskemål om att skapa en 
tillgänglighetsanpassad hemsida, detta är en bra idé som bör implementeras vid 
framtagning av en ny sida. Rekommendation att ha fler bilder generellt. Specifikt 
en bild på förstasidan för att läsaren direkt skall se att de hittat rätt.

• Rekommenderas att ta fram hemsida och eventuellt annat material på engelska.
• Informationen på hemsidan bör uppdateras kontinuerligt.
• För produktblad/informationsblad är rekommendationen att behålla övre delen 

med logotyp och hemsideadress samt sidfoten med kontaktinformation och endast 
byta ut mittendelen. 
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7.2 Intern formatmall 

7.2.1 Dokumentmall 
En komplettering till den interna dokumentmallen i form av en mappstruktur på ett intranät 
rekommenderas. Företaget bör även skapa en extern dokumentmall som skall användas i 
samtliga dokument som lämnar företaget. För både de interna och extern dokumentmallarna 
rekommenderas att den nya logotypen implementeras och att formspråket i sidfoten ses över. 

7.3 Extern formatmall 
Målgruppen för arbetet (företaget) var nöjda med det grafiska materialet och målet med 
uppdraget är uppfyllt. Inget av det framtagna materialet har utvärderats av köpare/brukare. 
 
Vid arbete i ett projekt över en längre tid blir mål och syfte självklara för de som arbetar med 
det. Det är viktigt att dessa punkter även förmedlas till kunder. På mässorna kunde vi lyssna 
på vad personer utifrån fått för uppfattning av produkten utifrån tv-inslag och av att se 
produkten på mässan. Det var ett antal personer vars första tanke var att Bestic skulle ta jobb 
från skötare och på så sätt missunna patienter den lilla personliga kontakt de får. Bestic måste 
därför se till att ordentligt understryka att produkten är till för att hjälpa personer som vill ha 
den hjälpen och friheten det innebär att använda Bestic. En rekommendation är att ta fram en 
strategi för att motverka missförstånd gällande funktionen av Bestic.  

7.3.1 Design Brief 
Bestics Design Brief var ett viktigt första steg för att lyfta frågan om vad företaget vill uppnå 
med sin grafiska profil och vilka värderingar de vill förmedla. Bestic är en ny produkt från ett 
nystartat företag. När företaget växer och förändras rekommenderas att en ny design brief tas 
fram för att se om inriktningen behöver förändras. 

7.3.2 Logotyp 
Företaget var nöjda med logotypen och inga rekommendationer finns för logotypen i närtid. 
När företaget använt sig av logotypen ett tag rekommenderas en utvärdering om huruvida 
logotypen fortfarande känns passande för företaget. Möjligheten finns att uppdatera hela den 
grafiska profilen och samtidigt förändra logotypen. 

7.3.3 Färg 
Valet av en grå nyans fungerade bra och företaget var nöjda. Inga rekommendationer för 
förändring i närtid för färgvalet. 

7.3.4 Hemsida och kodbeskrivning 
Målet med hemsidan var att få ut en infosite snabbt vilket uppfylldes. Teknik blir dock snabbt 
utdaterad. Hemsidan är enkelt uppbyggd och ej anpassad till alla användare.  
 
En stark rekommendation är att företaget tar hjälp av externt företag för framtagning av en ny 
hemsida. Företaget uttryckte önskemål om att skapa en tillgänglighetsanpassad hemsida, detta 
är en bra idé som bör implementeras vid framtagning av en ny sida. Rekommendation att ha 
fler bilder generellt. Specifikt en bild på förstasidan för att läsaren direkt skall se att de hittat 
rätt. Rekommenderas att ta fram hemsida och eventuellt annat material på engelska vid behov.  
Informationen på hemsidan bör uppdateras kontinuerligt. Om det står allt för gamla datum på 
sidan ”Om Bestic”, som listar datum för framtida tillfällen att träffa företaget och se 
produkten, är risken stor att hemsidan upplevas som utdaterad.  
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Kodbeskrivning för hemsida 
Kodbeskrivningen tjänar sitt syfte genom att enkelt förklara vad koden har för funktion och 
var företaget ändrar om de vill editera innehållet på hemsidan. Beskrivningen som togs fram 
är endast användbar fram tills att en ny hemsida tas fram. 

7.3.5 Informationsmaterial 
Informationsmaterialet togs fram och levererades i tid till mässorna. 

Produktblad 
Att produktbladen gick åt snabbt ses som ett bra betyg.  
Informationsmaterial kräver ständig uppdatering. Mallen för produktbladet kan med fördel 
användas för framtida varianter. Rekommendationen är att behålla övre delen med logotyp 
och hemsideadress samt sidfoten med kontaktinformation och endast byta ut mittendelen. 
Skilj de olika informationsbladen åt genom anpassade bildval. 

Visitkort 
Företaget var väldigt nöjda med sina visitkort. Inga rekommendationer i dagsläget. 

7.3.6 Utställningar 
Mässorna var uppsatta som ett mål där det grafiska arbetet skulle användas för första gången. 
Resultatet från vår Design Brief gav oss stor hjälp vid planering av Bestics område på 
mässorna. Vi ville förmedla en hemtrevlig och inbjudande miljö som skulle upplevas som en 
motpol till sjukhusmiljö. Resultatet blev lyckat med de medel som fanns tillgängliga. 
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Internet 
Nedan sidor har besökts i juni 2006. 
http://www.rentachef.nu  
http://www.prv.se/varumarke/vilka.html (Vad är ett varumärke?)  
http://www.wikipedia.org  
http://www.atiger.pp.se/sida.html Annica Tigers HTML-guide  
http://www.dn.se 
http://www.vlt.se  
http://www.vistaprint.se 
http://www.visitkort.se/ 
http://medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-profil/grafisk-
profil-och-logotyp (sida besökt juni 2015) 
 
Bilder 
Design Brief: 
http://scandinaviandesign.com/signePerssonMelin/gallery.htm 
http://scandinaviandesign.com/signePerssonMelin/gallery.htm 
http://husmusen.blogg.se/m_122005.html Foto: Georg Jensen 
http://www.dalaross.se/ 
Övrigt material 
Broschyrer till bilmodellerna Volvo V 50, Toyota Yaris och Prius Hybrid, sommaren 2006. 
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Bilaga 1 – Beslutsunderlag hemsida 
 

Synpunkter på hemsidan från Jenny 
Här är vad jag tänkt om hemsidan: 

Den preliminära hemsidan: 

Frågeställningar: 

- Vilka kommer besöka sidan i dagsläget? (De som hittat länken på 

mässsidan) 

- Vad vill de besökarna veta när de tar sig till hemsidan? 

(·Bli klarare över vad Bestic är) 

(·Få reda på vilka som står bakom produkten/projektet) 

(·Vilka är användare av Bestic?) 

(· ev. Hur drivs den? (batteri?)) 

(· ev. Hur styr användaren den? (användaranpassat, huvudmus mm.) 

- Hur får besökarna reda på ännu mer? 

(·Kontaktinfo till Sten & Anlo) 

(·Mässor mm. där Bestic kommer ställas ut) 

- Vilket intryck vill vi ge besökarna? 

Övrigt: 

Nyhetsdel 

Eventuellt kan en liten "nyhetsdel" finnas på sidan där den senaste nyheten 

ang. Bestic läggs ut. Fördelen är att besökarna ser att hemsidan uppdateras 

ofta och att de samtidigt kan följa utvecklingen. Nackdelen kan vara att ny 

information inte läggs ut tillräckligt frekvent och därigenom gör att 

hemsidan känns inaktuell och gammal, dessutom kanske vi inte vill berätta 

så mycket om vad som händer "innanför murarna". 

Bild på P2 

Som vi sagt tidigare är det lite riskabelt att lägga upp en bild på en 

tidigare version eftersom det påverkar hur besökarna kommer att se på 

Bestic. 

Om vi lägger ut en bild tycker jag att det ska framgå väldigt tydligt att 

det är en tidigare version av Bestic. 
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DOKUMENTNAMN: Designbrief 

Edition 1   

Datum 2015-06-15   

Signatur Kim och Jenny   

 

Designbrief 
Syftet med denna designbrief är att presentera en sammanställning av de grundformer, 
känslor och material som bör användas och förevisas genom produkten Bestic. 
Observera att bilderna är kopierade från Internet och användning för slutrapport eller 
presentation bör därför inte ske utan tillstånd från upphovsmakarna. 

Nyckelord 

Nyckelord som Bestic bör förevisa: 
 

 Enkel 

 Diskret 

 Tyst 

 Säker 

Material 

Plast är ett vanligt material vid framtagning av komplicerade former och bör därför 
användas till Bestic. Andra tänkbara tillverkningsmetoder är formpressning av plåt eller 
aluminium vilket skulle ge en liknande form som den som kan skapas i plast. Plast är 
ofta behagligare att hantera och utöver detta även lättare än aluminium eller stål vilket 
ytterligare motiverar valet av plast. Valet av plastmaterial beror på tillverkningssättet 
men ytan bör vara blank och hård för att underlätta rengöring och skydda mot 
stötskador. 

Färger 

Eftersom vi jobbar med en så spridd målgrupp måste vårt färgval tilltala så många som 
möjligt. Färgerna skall utstråla trygghet, lugn och seriositet. Ett exempel på en miljö där 
man idag använder sig av dessa nyckelord är inom vården. De har tagit till vara på den 
gröna färgen som symboliserar bland annat naturen. Eftersom vi inte vill att Bestic skall 
förknippas med sjukhusmiljöer förhåller vi oss tveksamma till just grönt. Svaga nyanser 
är mer avslappnande att titta på än starka nyanser och reflekterar renhet tydligare än de 
mörka. Matta färger upplevs ofta som mer seriösa än blanka och klara färger. Vitt 
utstrålar renhet och enkelhet och just på ett matbord används vitt ofta på matporslin. 
Förslag på färgval lutar därför mot en vit blank grund med en accentfärg i en ljus matt 
nyans av exempelvis grönt eller blått.  

 
Typmiljöer 

Exempel på miljöer Bestic skall konstrueras för att användas i: 

 



HEMMINGSSON PARTNERS AB Bilaga 2 – Design Brief 
 

DOKUMENTNAMN: Designbrief 

Edition 1   

Datum 2015-06-15   

Signatur Kim och Jenny   

 

Formstudie 

Exempel på former som används vid dessa miljöer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tallrik som förmodligen medföljer Bestic 

 



Bilaga 3 – Hemsideslayout (2 sidor) 
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Bilaga 4 – Hemsidestexter (2 sidor) 

Index.htm (startsida) 

 

-Ett hjälpmedel för dig vid din måltid 
Att äta själv - viktigt för den personliga integriteten 
Att äta är en av de mest centrala funktionerna för varje individ och att själv kunna genomföra processen 
upplevs av alla vara av största vikt för den personliga integriteten. 
 
Vissa behöver mer hjälp än en kniv och gaffel 
För de allra flesta räcker det med kniv, gaffel och sked som hjälpmedel. En liten grupp behöver ytterligare 
hjälpmedel för att föra maten till munnen. Det är personer som kan positionera huvudet men som har obefintlig 
eller kraftigt nedsatt funktion i armar och händer till följd av sjukdom eller skada. 
 
Individanpassade knappar 
Samspelet mellan användare och hjälpmedel ska vara på användarens villkor. Därför kommer vi att 
tillhandahålla Bestic med manöverdon anpassade till den enskilde användarens förutsättningar. 
 
Användarens frihet i centrum 
Syftet med Bestic är att användaren ska kunna känna den frihet som ligger i att kunna äta själv. Den som 
använder Bestic ska kunna sitta med sina vänner och äta en måltid utan att behöva bli matad. Ätandet har 
också en viktig social funktion, alltifrån att dela en bit bröd till att delta i en Nobelbankett. 
 
Samarbete med Promobilia, Hjälpmedelsinstitutet och Robotdalen 
Det tredje steget i Bestics utveckling, som nu pågår, bedrivs med stöd av Promobilia (F.d. Stiftelsen Teknisk 
Hjälp åt Handikappade), Robotdalen (Mälardalens högskola) och Hjälpmedelsinstitutet. I detta steg 
vidareutvecklar vi funktionssättet och designen hos Bestic. Bestic anpassas också till gällande normer. 
 
Se Bestic på mässa 
Vi kommer att presentera projektet Bestic vid Robotdalens dag 5 september och demonstrera resultatet av vårt 
arbete vid Tekniska Mässan 5-6 oktober och ID-dagarna 11-13 oktober. Läs mer om mässorna. 
 
Varunamnet ”Bestic” är skyddat. 

Läs mer 

Ombestic.htm (Om Bestic) 
 
Bestic är ett äthjälpmedel som: 

• kan föra skuren mat från någon typ av tallrik till munnen för en person med obefintlig eller kraftigt 

nedsatt funktion i armar och händer. 

• är säkert att använda. 

• är så tyst som möjligt. 

• kan hantera olika sorters mat. 

• stör bordsmiljön så lite som möjligt. 

• är portabel. 

 
Initiativ och de första utvecklingsstegen har tagits helt inom Hemmingsson Partners AB och har resulterat i två 
prototyper. Dessa har använts för att i laboratorieskala testa olika mekaniska lösningar och funktionssätt. 
 
Det tredje utvecklingssteget, som nu pågår, bedrivs med stöd av Promobilia (Stiftelsen för teknisk hjälp åt 
handikappade), Robotdalen (Mälardalens högskola) och Hjälpmedelsinstitutet. Bestic anpassas till gällande 
normer samt vidareutvecklas vad gäller funktionssätt och design. 
 
I produktutvecklingen planeras vidare användartester och slutligen kommersialisering av Bestic. 
 
Bestic går i förprogrammerade banor 
När Bestic arbetar går den ner till tallriken och samlar upp en tugga. Användaren ger ett kommando som gör 
att ätverktyget går upp till munhöjd och stannar. Användaren får luta sig fram och ta tuggan och ger ett 
kommando igen för att ätverktyget skall gå ner till tallriken och hämta en ny tugga. 
 
Bestic arbetar i förprogrammerade banor och brukaren styr själv både inställningar och själva arbetsförloppet. 

Samspelet mellan användare och hjälpmedel ska vara på användarens villkor. Därför kommer vi att 
tillhandahålla Bestic med manöverdon anpassade till den enskilde användarens förutsättningar. 
Bestic är förberedd för att kunna styras med hjälp av ett flertal olika manöverdon. 
För mer information, kontakta oss gärna. 
Denna hemsida förnyas efter den 5 september. 
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Robotdalens Dag 
Datum: 5 september 
2006 
Plats: Mälardalens 
högskola, Västerås 
Robotdalens hemsida 
Robotdalens dag är en 
återkommande 
mötesplats för alla som 
intresserar sig för 
teknikens möjligheter 
inom industri, hälsa, 
vård och omsorg. I år 
lägger vi fokus på 
Hälsorobotik och vill 
genom programinslagen 
visa på de 
marknadsmöjligheter 
som finns inom 
området samt skapa 
debatt och idéer för en 
framtida utveckling. 
 
 

Tekniska mässan 
Datum: 3-6 oktober 
2006 
Plats: Älvsjömässan, 
Stockholm 
Tekniska mässans 
hemsida 
Tekniska Mässan är 
Norra Europas största 
industrimässa och hålls 
årligen i oktober på 
Stockholmsmässan i 
Älvsjö. Mässan besöks 
av cirka 35 000 
personer under de fyra 
dagarna den 
genomförs. Tekniska 
Mässan 2006 har tema 
Verktygsmaskiner och 
Robot. 
Bestic hittar du i 
Robotdalens monter på 
plats A21:40. 
 

ID-dagarna 
Datum: 11-13 oktober 
-06 
Plats: Factory Nacka 
Strand, Stockholm 
ID-dagarnas hemsida 
Hjälpmedelsinstitutets 
Informations- och 
Demonstrationsdagar, 
ID-dagarna, är ett 
arrangemang som blir 
allt mer uppskattat för 
varje år. Under 
mässan samlas alla 
som är intresserade av 
området 
informationsteknik och 
hjälpmedel för att få 
ny kunskap, informera 
sig om produktnyheter 
och byta erfarenheter 

 

Kontakt.htm (kontaktinfo) 

 
Kontakta oss: 
Hemmingsson Partners AB 
Breda vägen 58, 182 49 Enebyberg 
Sten Hemmingsson 
Telefon: 08-511 732 92 
Mail: sten.hemminsson@bestic.se 
Ann-Louise Norén 
Telefon: 070-775 33 62 
Mail: annlouise.noren@bestic.se 

 

mailto:annlouise.noren@bestic.se


bestic.se

Kodbeskrivning till bestic.se

- grafisk förklaring
- generell kod
- index.htm
- ombestic.htm
- sebestic.htm
- kontaktabestic.htm
- bestic.css

Jenny Norrby, 9 september 2006



Grafi sk förklaring
Såhär är hemsidan uppbyggd:

Den här hemsidan skulle vara så enkelt uppbyggd som möjligt. Mitt val var 
därför att skapa varje sida för sig istället för att ladda in det specifi ka innehållet 
för varje sida in i ramen.

Hemsidan är uppbyggd som en tabell med fl era olika småsidor i sig som kallas 
för celler. Till exempel är varje sida av ”ramen” en bild som ligger i en egen 
cell. Bestic-loggan ligger i samma cell som länkarna.

För att underlätta snabba ändringar vad gäller till exempel färger och typsnitt 
kan man använda sig av stylesheet, css. Skulle du till exempel vilja ändra 
textfärgen på precis alla bokstäver på hela hemsidan behöver du bara ändra 
på ett ställe istället för på varje sida.

För att våra svenska tecken skall kunna läsas överallt på internet ersätts de 
med en liten minikod. Det samma gäller även för vissa andra tecken också.

På nästa sida kan du se hur koden som hemsidan byggts upp med ser ut och 
på de efterföljande sidorna kommer jag beskriva varje enskild sidas kod.

en cell med en bild

Området 
innanför ramen 
är det enda vi 
ändrar på mellan 
de olika sidorna

title (hamnar till vänster i 
Internet explorer)

å blir &aring;          ä blir &auml;       ö blir &ouml;         & blir &amp; 
Å blir &Aring;         Ä blir &Auml;      Ö blir &Ouml;          ” blir &#34; 



Generell kod
Följande kod finns med på alla sidor som grund:

<html>
<head>
<title>Bestic</title>
<meta http-equiv=”Content-Type” CONTENT=”text/html; charset=iso-8859-1”>
<meta name=”Author” content=”Bestic”>
<meta name=”Description” content=””>
<meta name=”KeyWords” content=”Bestic, Bestic AB, Hemmingsson, Hemmingsson partners, äthjälpmedel, måltidshjälp, 
matningshjälp, matning”>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”bestic.css”>
</head>

<body>
<!-- Bestic.se -->
<table align=center width=650 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
 <tr>
  <td colspan=3 height=30px>
   <div style=”margin:10px” >
<a href=”index.htm”>
<img src=”bilder/bestic.gif” alt=”” border=0 width=”228” height=”102”></a>&nbsp&nbsp
<a href=”index.htm” title=”Gå till startsida”>Startsidan</a>&nbsp&nbsp
<a href=”ombestic.htm” title=”Här kan du läsa mer om Bestic”>Om Bestic</a>&nbsp&nbsp
<a href=”sebestic.htm” title=”Bestic kommer besöka ett antal mässor, här kan du se vilka”>Se Bestic</a>&nbsp&nbsp
<a href=”kontaktabestic.htm” title=”Här finner du kontaktuppgifter till personerna bakom Bestic”>Kontakt</a>
   </div>
  </td>
 </tr>
</table>
<table align=center width=650 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
 <tr>
  <td rowspan=3>
   <img src=”bilder/1.gif” width=30 height=450 alt=””></td>
  <td>
   <img src=”bilder/2.gif” width=590 height=16 alt=””></td>
  <td rowspan=3 >
   <img src=”bilder/5.gif” width=30 height=450 alt=””></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
   <div style=”overflow:scroll; width:590; height:410px”>
<table cellpadding=”20” width=”450” align=”center” >
<td>
<!-- Individuell kod för sidan -->

<!-- Slut på individuell kod för sidan -->
</td>
</table>
   </div>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
   <img src=”bilder/4.gif” width=590 height=24 alt=””></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan=3>
 <p align=”right”>Bestic | <a href=”mailto:info@bestic.se”>info@bestic.se</a></p>
  </td>
 </tr>
</table>
</div>
</body>

</html>

Länkar till din stylesheet

När någon söker på dessa ord på 
tex. googles hemsida kommer 
bestic.se vara en av träffarna

detta är ”rubriken” på 
hemsidan

såhär ser en kommentar ut, den kan avläsas i koden men blir inte synlig på hemsidan

en table är en tabell, i tabellen lägger vi sedan in 
rader, tr, och kolumner, td.



index.htm
Denna kod styr vad som hamnar innanför ramarna på denna sida:

<h3>-Ett hjälpmedel f&ouml;r dig vid din m&aring;ltid</h3>

<b>Att kunna äta själv är viktigt f&ouml;r den personliga integriteten</b><br>
Att äta är en av de mest centrala funktionerna f&ouml;r varje individ och att själv kunna genomf&ouml;ra processen upp-
levs av alla vara av st&ouml;rsta vikt f&ouml;r den personliga integriteten.
<br><br>
<b>Vissa beh&ouml;ver mer hjälp än en kniv och gaffel</b><br>
F&ouml;r de allra flesta räcker det med kniv, gaffel och sked som hjälpmedel. En liten grupp beh&ouml;ver ytterligare 
hjälpmedel f&ouml;r att f&ouml;ra maten till munnen. Det är personer som kan positionera huvudet men som har obefint-
lig eller kraftigt nedsatt funktion i armar och händer till f&ouml;ljd av sjukdom eller skada.

<br><br>
<b> Individanpassade knappar</b><br>
Samspelet mellan användare och hjälpmedel ska vara p&aring; användarens villkor. Därf&ouml;r kommer vi att 
tillhandah&aring;lla Bestic med man&ouml;verdon anpassade till den enskilde användarens f&ouml;rutsättningar.
<br><br>
<b> Användarens frihet i centrum</b><br>
Syftet med Bestic är att användaren ska kunna känna den frihet som ligger i att kunna äta själv. Den som använder Bestic 
skall kunna sitta med sina vänner och äta en m&aring;ltid utan att beh&ouml;va bli matad. Ätandet har ocks&aring; en 
viktig social funktion alltifr&aring;n att dela en bit br&ouml;d till att delta i en Nobelbankett.
 <br><br>

<b> Samarbete med Promobilia, Hjälpmedelsinstitutet och Robotdalen</b><br>
Det tredje utvecklingssteget, som nu p&aring;g&aring;r, bedrivs med st&ouml;d av <a href=”http://www.promobilia.
org/index.php?se_home” target=”_blank”>Promobilia</a> (F.d. Stiftelsen Teknisk Hjälp &aring;t Handikappade), <a 
href=”http://www.robotdalen.org” target=”blank” alt=”Robotdalens hemsida”>Robotdalen</a> och <a href=”http://
www.hi.se” target=”_blank”>Hjälpmedelsinstitutet</a>. Det innebär att vi vidareutvecklar funktionssätt och design. Bes-
tic anpassas ocks&aring; till gällande normer.
 <br><br>

<b> Se Bestic p&aring; mässa</b><br>
Vi kommer att presentera projektet vid Robotdalens dag 5 september och demonstrera resultatet av v&aring;rt arbete vid 
Tekniska Mässan 5-6 oktober och ID-dagarna 11-13 oktober. Läs mer om <a href=”sebestic.htm”>mässorna</a>.
 <br><br>
<i>Varunamnet ”Bestic” är skyddat. </i>
<br><br>
</p>
<a href=”ombestic.htm” title=”G&aring; till sidan ’Om Bestic’”><p align=”right”>Läs mer</p></a>



ombestic.htm
Denna kod styr vad som hamnar innanför ramarna på denna sida:

<p>
<b>Bestic &auml;r ett &auml;thj&auml;lpmedel som:</b><br><br>

<ul>
<li>kan f&ouml;ra skuren mat fr&aring;n n&aring;gon typ av tallrik till munnen f&ouml;r en person med obefintlig eller 
kraftigt nedsatt funktion i armar och h&auml;nder.
<li>&auml;r s&auml;kert att anv&auml;nda.
<li>&auml;r s&aring; tyst som m&ouml;jligt.
<li>kan hantera olika sorters mat.
<li>st&ouml;r bordsmilj&ouml;n s&aring; lite som m&ouml;jligt.

<li>&auml;r portabel.
</ul>

Initiativ och de f&ouml;rsta utvecklingsstegen har tagits helt inom Hemmingsson Partners AB och har resulterat i 
tv&aring; prototyper. Dessa har anv&auml;nts f&ouml;r att i laboratorieskala testa olika mekaniska l&ouml;sningar och 
funktionss&auml;tt.
<br><br>
Det tredje utvecklingssteget, som nu p&aring;g&aring;r,  bedrivs med st&ouml;d av Promobilia (Stiftelsen f&ouml;r teknisk 
hj&auml;lp &aring;t handikappade), Robotdalen och Hj&auml;lpmedelsinstitutet. Bestic anpassas till g&auml;llande nor-
mer samt vidareutvecklas vad g&auml;ller funktionss&auml;tt och design.

<br><br>
I produktutvecklingen planeras vidare anv&auml;ndartester och slutligen kommersialisering av Bestic.
<br><br>
<b>Bestic g&aring;r i f&ouml;rprogrammerade banor </b>
<br>
N&auml;r Bestic arbetar g&aring;r den ner till tallriken och samlar upp en tugga. Ett kommando ges av anv&auml;ndaren 
som g&ouml;r att &auml;tverktyget g&aring;r upp till munh&ouml;jd och stannar. Anv&auml;ndaren f&aring;r luta 
sig fram och ta tuggan och ger ett kommando igen f&ouml;r att &auml;tverktyget skall g&aring; ner till tallriken och 
h&auml;mta en ny tugga.

<br><br>
Bestic arbetar i f&ouml;rprogrammerade banor och brukaren styr sj&auml;lv b&aring;de inst&auml;llningar och 
sj&auml;lva arbetsf&ouml;rloppet.
<br><br>
Samspelet mellan anv&auml;ndare och hj&auml;lpmedel ska vara p&aring; anv&auml;ndarens villkor. D&auml;rf&ouml;r 
kommer vi att tillhandah&aring;lla Bestic med man&ouml;verdon anpassade till den enskilde anv&auml;ndarens f&ouml;ru
ts&auml;ttningar. 

<br><br>



sebestic.htm
Denna kod styr vad som hamnar innanför ramarna på denna sida:

<table cellpadding=”4” height=”250” width=”559”>

 <tr>
 <td width=”33%”>

<a href=”http://robotdalen.se” target=”blank”><font size=”2”><img src=bilder/robotdalenLogga.jpg alt=”Robotdalen” 
border=0 height=50><br>
 </font>
 </td>
 <td width=”33%”>

<a href=”http://www.tekniskamassan.se” target=”blank”><font size=”2”><img src=bilder/tekniskamassanlogga.gif 
alt=”Tekniska m&auml;ssan” border=0 height=50><br>
 </font>
 </td>
 <td width=”33%”>
<a href=”http://www.hi.se/templates/Page____1425.aspx” target=”blank”>
<font size=”2”><img src=bilder/idlogga.gif alt=”ID-dagarna” border=0 height=50><br>
 </font>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td valign=”top”>
<b><font size=”2”>Robotdalens Dag</font></b><font size=”2”> <br>
Datum:<i> 5 september 2006 </i><br>

Plats:<i> M&auml;lardalens h&ouml;gskola, V&auml;ster&aring;s</i><br>
<a target=”_blank” href=”http://www.robotdalen.se”>Robotdalens hemsida </a> <br><br>
Robotdalens dag &auml;r en &aring;terkommande m&ouml;tesplats f&ouml;r alla som intresserar sig f&ouml;r tek-
nikens m&ouml;jligheter inom industri, h&auml;lsa, v&aring;rd och omsorg. I &aring;r l&auml;gger vi fokus p&aring; 
H&auml;lsorobotik och vill genom program-inslagen visa p&aring; de marknadsm&ouml;jligheter som finns inom 
omr&aring;det samt skapa debatt och idéer f&ouml;r en framtida utveckling.
</font>
 </td>
 <td valign=”top”>
<b><font size=”2”>Tekniska m&auml;ssan</font></b><font size=”2”> <br>
Datum:<i> 3-6 oktober 2006 </i><br>
Plats: <i>&Auml;lvsj&ouml;m&auml;ssan, Stockholm </i><br>

<a target=”_blank” href=”http://www.tekniskamassan.se”>Tekniska m&auml;ssans hemsida
</a> <br><br>
Tekniska M&auml;ssan &auml;r Norra Europas st&ouml;rsta industrim&auml;ssa och h&aring;lls &aring;rligen i oktober 
p&aring; Stockholmsm&auml;ssan i &Auml;lvsj&ouml;. M&auml;ssan bes&ouml;ks av cirka 35 000 personer under de 
fyra dagarna den genomf&ouml;rs. Tekniska M&auml;ssan 2006 har tema Verktygsmaskiner och Robot. Bestic hittar du i 
Robotdalens monter p&aring; plats A21:40.
</font>
 </td>
 <td valign=”top”>
<b><font size=”2”>ID-dagarna</font></b><font size=”2”> <br>
Datum:<i>11-13 oktober 2006</i><br>
Plats: <i>Factory Nacka Strand, Stockholm</i><br>
<a target=”_blank” href=”http://www.hi.se/templates/Page____1425.aspx”>ID-dagarnas hemsida
</a> <br><br>
Hj&auml;lpmedelsinstitutets Informations- och Demonstrationsdagar, ID-dagarna, &auml;r ett arrangemang d&auml;r 
&ouml;ver 50 svenska f&ouml;retag och organisationer visar upp sina produkter och tj&auml;nster. Ett flertal seminarier 
med drygt 80 f&ouml;rel&auml;sningar tar upp aktuella &auml;mnen och nya projekt.
H&auml;r samlas alla som &auml;r intresserade av omr&aring;det informationsteknik och hj&auml;lpmedel f&ouml;r att 
f&aring; ny kunskap, informera sig om produktnyheter och byta erfarenheter.
</font> 
 </td>
 </tr>
</table>



kontaktabestic.htm
Denna kod styr vad som hamnar innanför ramarna på denna sida:

<b>Kontakta oss: </b><br>
<br>
Hemmingsson Partners AB<br>

Breda v&auml;gen 58, 182 49 Enebyberg<br>
<br>

<b>Sten Hemmingsson</b> <br>
Telefon: 08-511 732 92<br>
Mail: <a href= mailto:sten.hemmingsson@bestic.se> sten.hemmingsson@bestic.se</a><br>
<br>
<b>Ann-Louise Norén</b><br>

Telefon: 070-775 33 62<br>
Mail: <a href= mailto:annlouise.noren@bestic.se>annlouise.noren@bestic.se</a><br>
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Bilaga 6 � Loggor skissade för hand (4 sidor) 
Detta är ett urval av det skissade materialet. Loggorna har skissats på A3ark som sedan 
scannats in. Skisserna har ordnats upp i någorlunda raka led för att underlätta för läsaren. 
Kvalitén är väldigt varierande. 
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Logotypförslag till Bestic, 21/6-06
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1

7

23

Förslag på hur loggan kan bli mer karakteristisk:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

Logotypförslag till Bestic, 27/06-06

Vid förra mötet bestämdes att loggan skulle bygga 
på nr 1 (se ovan) med vissa inslag från logga 7 och 
23.  Nedan finner ni de nya logotypförslagen (a-j).

(Efter det följer några enkla förslag på hur loggan skulle 
kunna få lite mer karaktär.)



e (e.0)

g (g.0)

“Jag föredrar varianterna e och g och skulle gärna se en 
utdragen och smal variant.” - Ann-Louise

e.0

g.0

g.1

g.2

Logotypförslag till Bestic, 28/6-06

b.0

b (b.0)

“Nu har vi tittat på förslagen och kommit fram till att 
b. nog känns som en favorit.” - Sten

Kommentar: b och e  är “samma” logga med 
skillnaden att e är tunnare än b.

Efter att ha fått respons från Ann-Louise och Sten på mitt 
förra utskick (27/7-06) har jag gjort vissa modifikationer.

e.1

e.2

e.3



Bilaga 8 – Mappstruktur (2 sidor) 
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Bilaga 9 – Mediebevakning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 10 – Mässmaterial 
 

HEMMINGSSON PARTNERS AB 

Mässmaterial 
 

Informationsmaterial 
- Visitkort med bild på Bestic 
- Foldrar/informationsblad 
- Bakgrundsbilder/”Rullar” 
- Dator med rullande ”Bestic-film” (med mått och funktion) 

 

Övrig utrustning 
- Enad klädsel, helst med logotyp på 
- Reservdelar till Bestic 
- Skedar (+ ev. diskmaterial) 
- ”Mat” till Bestic, t ex non-stop 
- Ställning till Bestic i form av ett bord i stå- eller sitthöjd 

 
Eventuellt: 
- Stolar 
- Tävling 

 

Mässpecifikt 
Robotdalen, 5 september 
Plats: Idélab, Västerås 
 
Här ligger vikten på personlig kontakt med de andra mässdeltagarna. Även visitkort 
och eventuellt en liten folder med information är av betydelse. Bestic skall vara 
fungerande. 

 
ID-dagarna, 11-13 oktober 
Plats: Factory Nacka Strand, Stockholm 
 
En fungerande Bestic kommer finnas på plats. Bestic skall även gå att användas av 
besökare. 
En dator visar en film med Bestics funktioner och mått. Foldrar med information om 
Bestic 
måste finnas då mässan eventuellt kommer att få besök av regionala TV-stationer. 

 
Tekniska mässan, 23-27 oktober (?) 
Plats: Älvsjö, Stockholm 
 
Här kommer samma mässmaterial användas som på ID-dagarna. 

DOKUMENTNAMN: Mässmaterial 

Edition 1   

Datum 060622   

Signatur Jenny Norrby   



Produktbeskrivning

Bestic är ett äthjälpmedel för 
personer med nedsatt eller 
obefi ntlig rörelseförmåga i armar 
eller händer. Den kan beskrivas 
som en robotarm med en sked 
eller tång i yttre änden styrd av 
användaren. 

Att kunna äta själv är viktigt 
för integriteten. Personen som 
använder Bestic kommer att 
kunna sitta med sina vänner och 
äta en måltid utan att behöva 
bli matad. Bestic är utformad för 
att passa in i en måltidsmiljö och 
vara så diskret som möjligt. 

Den kan även drivas med batteri 
vilket gör att den är lätt att bära 
med sig. Detta gör det möjligt för 
användaren att ta med sig Bestic 
till en restaurang, en vän eller till 
platser som saknar el.

Arbetssätt

När Bestic arbetar går den ned 
till tallriken och hämtar upp en 
tugga. Den lyfter sedan upp 
maten till munnen och stannar 
där. Användaren lutar sig fram 
och tar tuggan, sedan ger han/
hon en ny signal som gör att 
Bestic går ner till tallriken och 
hämtar en ny tugga.

Olika hämtningstekniker:

• Skeden fl yttas över tallriken i 
linjer och väntar på signal från 
användaren för att börja ta mat 
från aktuell position.

• Skeden styrs fritt över 
tallriken med knappar eller 
joystick för att sedan vid signal 
hämta mat från tallriken.

Teknisk info

Bestic är förberedd för att kunna 
styras med olika manöverdon, till 
exempel knappar och joystick. 
Bestic anpassas till användaren 
och till de fl esta styrdon som 
användaren behöver eller kanske 
redan har hemma. 

Ingångar:
• 7 st 3,5mm teleplugg (2-poliga) 
för slutande tryckknappar.
• 2 st 3,5mm teleplugg (3-poliga) 
för analog joystick.
• 1 st D-sub (9-pin) för 
kombinerade manöverdon
• 1 st DIN-kontakt (9-polig) för 
kombinerade manöverdon

Inställningsmöjligheter (ett urval):
• Lyfthöjd till munnen
• Tallriksstorlek
• Val av redskap (sked eller tång)
• Lyfthastighet till munnen

bestic.se

sten.hemmingsson@bestic.se   +46 (0) 8 - 511 73 292 
annlouise.noren@bestic.se       +46 (0) 70 - 775 33 62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestics grafiska profil 
- en projektplan av Jenny Norrby 
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Bakgrund/Inledning 
Bestic är ett äthjälpmedel för personer med nedsatt eller obefintlig förmåga att röra sina 

armar. För närvarande har två prototypversioner framställts och en tredje är i 

utvecklingsfasen. 

 

Syfte/Mål 
Syftet med projektet är att utforma en passande grafisk profil för Bestic. Målet med den 

grafiska profilen är att ge Bestic ett enhetligt intryck såväl utåt som inåt. För att lyckas med 

det kommer en logotyp och en intern samt en extern formatmall att skapas. I den interna 

formatmallen ligger fokus på god spårbarhet. Även ett grafiskt förslag på en hemsida samt, i 

mån av tid, en användarvänlig manual, kommer att arbetas fram. En projektrapport kommer 

att skapas i början av projektet för att sedan kontinuerligt uppdateras under projektets gång. 

 

Frågeställningar 
- Hur skall den grafiska profilen se ut? 

o Till vem/vilka skall den grafiska profilen vända sig till 

o Hur ser grafiska profiler ut hos företag med samma målgrupp? 

o Vilka känslor och uppfattningar vill vi förmedla med Bestic och dess 

informationsmaterial samt logga? 

o Vilka färger skall ingå? 

o Vad brukar ingå i en grafisk profil? 

o Hur omfattande skall jag göra den grafiska profilen? 

- Intern och extern formatmall 

o Vad skall vara lika och olika i den interna och externa formatmallen? 

o Hur har existerande företag utformat sina formatmallar? 

o Hur uppnår jag god spårbarhet i det skrivna materialet? 

o Hur har existerande företag skapat god spårbarhet i sina dokument? 

- Hur skall loggan se ut? 

o Vilka färger skall användas för att ge det uttryck vi önskar? 

o Hur ser loggor ut hos företag med samma målgrupp och varför ser de ut så? 

- Hur skall hemsidan se ut? 

o Vilken målgrupp har hemsidan? 

o Hur skall hemsidan utformas för att passa sin målgrupp? 

- Hur skall manualen se ut? 

o Hur skrivs och utformas en manual? 

 

Omfattning/Avgränsning 
Projektet innefattar tio högskolepoäng vilket motsvarar tio veckors arbete. 

För utförlig tidplan Se Bilaga 1, Tidplan. 

 

Tidplan 
Arbetet kommer att utföras i varierande takt. De första nio veckorna ligger arbetet på 20 

timmar/vecka för att sedan ökas till 40 timmar/vecka de resterande fem och en halv veckorna. 

 

Kostnader 
Finansiär av projektet är Hemmingsson Partners AB. 
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Projektorganisation 
Uppdragsgivare är Sten Hemmingsson, Hemmingsson Partners AB. 

Projektledningsgrupp- Ann-Louise Norén är handledare på plats. 

Styrgruppen består av Sten, Ann-Louise, Leif, Ragnar och någon från informationsdesign. 

 

 
 

Styrgrupp 

 

Uppdragsgivare 

Sten Hemmingsson 

Uppdragsgivare 

Ann-Louise Norén 

Examinator och Handledare 

 Leif Grönwall 

Handledare, Industridesign 

Ragnar Tengstrand 

Handledare, 

Informationsdesign 

N N 

Examensarbetare, 

Utformning 

Kim Törmänen 

Examensarbetare, 

Programmering 

N N 

Examensarbetare, 

Marknadsföring 

N N 

Examensarbetare, 

Grafisk profil 

Jenny Norrby 
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Underskrifter 
 
 
 
 
 
 
 
Ort och datum 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Uppdragsgivare Sten Hemmingsson  Uppdragsgivare Ann-Louise Norén 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdragstagare Jenny Norrby  Examinator Leif Grönwall  

 
   

 

 



Bilaga 13 – Tidplan 
 

 



Bilaga 14 - Uppföljningsenkät 

En kort uppföljningsenkät skickades ut till handledare Ann- Louise Norén efter att arbetet 

avslutats. Jag uppmanade henne att endast svara på frågor hon kände var relevanta. 

Obesvarade punkter har tagits bort ur dokumentet 

Allmänt: 
1. Tyckte du att den grafiska profilen var 
enhetlig? 
Produktbaladet och visitkorten är mycket enhetliga 
och fungerar ihop. De känns eleganta och 
relevanta. Hemsidan passar inte helt ihop med de 
andra den känns mindre elegant. 
2. Vilket material fattas? 
Jag svarar vad som fattas i projektet idag, inte vad 
som fattas i ditt uppdrag för jag mins inte målen 
och jag vet att du gjorde så mycket du kunde på 
utsatt tid. 
Jag skulle vilja ha en bättre dokumentmall som är 
integrerad i word så att den finns att välja mellan 
och det automatiskt blir rätt typsnitt, radavstånd, 
sidhuvod och sidfotfot o.s.v.. 
En mall för broschyrer som bruksanvisning och 
information till de som skall anpassa Bestic till olika 
personer. 
Regler för hur Bestic skall användas, både ordet 
och loggan. 
Produktbladet i ett format som går att uppdatera. 
3. Motsvarade resultatet dina förväntningar? 
Resultaten är över förväntan. Jag är mycket nöjd 
med loggan, produktbladet visitkorten och hur vi 
presenterades på mässorna. 
4. Vad tog längre/kortare tid än väntat? 
Att göra loggan tog mycket mer tid än väntat och 
att göra produktbllad, visitkort, och hemsidan tog 
mindre tid än väntat. 

Design brief 
A. Jag tyckte om: 
Vi hade mycket bra, öppna och givande 
diskussioner så att vi tillsammans jobbade fram en 
gemensam bild av vilket intryck vi ville förmedla 
med Bestic och informationsmaterialet. Det kändes 
som att alla gillade det vi kom fram till. 
D. Motsvarade förväntningarna: 
Över förväntningarna 
Övrigt: 
Jag har aldrig varit med om det förut och det 
öppnade tankarna på ett mycket bra sätt om vilka 
känslor vi ville förmedla med Bestic. Det var ett 
praktiskt och handgripligt arbetssätt för en mjuk 
och svårformulerad fråga. 

Logotyp 
A. Jag tyckte om: 
Att den är elegant och tydlig, lite vuxen men ändå 
modern. Den är super. 
D. Motsvarade förväntningarna: 
Över förväntningarna. 
Övrigt: 
Det var värt att lägga så mycket tid på att ta fram 
loggan för resultatet blev så bra. Dessutom 
utvecklades personerna i gruppen och vår bild av 
Bestic under arbetets gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färg 
A. Jag tyckte om: 
Den grå, den är neutral men ändå elegant och det 
visar att vi tänkt på färgen och medvetet valt grå 
till skillnad om vi hade haft svart. 
D. Motsvarade förväntningarna: 
Jag hade inga förväntningar på färg för jag hade 
inte ens tänkt på det. Så att bara diskussionen kom 
upp var jättebra. Dessutom gillade jag resultatet, 
så det motsvarade verkligen förväntningarna. 
Övrigt: 
Även här hade vi en givande diskussion. 
Jenny nog hade valt en annan färg om hon hade 
fått välja fritt, trots det så arbetade hon på ett 
utmärkt sätt med färgen som gruppen valde. Detta 
är en viktig egenskap hos Jenny som vi uppskattar. 

Hemsida 
A. Jag tyckte om: 
Att vi fick upp en hemsida som var tydlig, strikt 
men ändå vänlig på kort tid innan mässorna. 
D. Motsvarade förväntningarna: 
Ja. 
Övrigt: 
Jenny kan göra finare hemsidor men vi prioriterade 
så att hon inte fick tid till detta. Jag är dock nöjd 
med prioriteringen eftersom det gjorde att vi fick 
infoblad och visitkort. 

Produktblad 
A. Jag tyckte om: 
Att det är elegant och informativt utan att vara 
jobbigt att läsa. Både layouten och texten är bra. 
D. Motsvarade förväntningarna: 
Över förväntningarna. Det är superproffsigt. 

Övrigt: 
Produktbladet kändes som ett lyft för mig. Efter en 
rätt lång period av utveckling och tester så kände 
jag när jag såg produktbladet att ”jäklar det är en 
riktig produkt”. 

Visitkort 
A. Jag tyckte om: 
Att det är på höjden och i grått det sticker ut på ett 
milt sätt. 
C. Skulle kunnat bli/kan bli bättre: 
Den kan ha en engelsk variant på baksidan. 
D. Motsvarade förväntningarna: 
Ja mycket, jag känner mig stolt att ge bort ett 
visitkort. 

Utställningar 
A. Jag tyckte om: 
Att miljön blev så hemtrevlig och att resultatet blev 
så gott trots att Bestic inte fungerade. 
B. Jag tyckte inte om: 
Att Bestic inte fungerade. 
Missuppfattningen att vi skall automatisera 
äldreomsorgen. 
C. Skulle kunnat bli/kan bli bättre: 
Att Bestic fungerar så att besökare kan testa Bestic 
själva. 
D. Motsvarade förväntningarna: 
Över förväntningarn 
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Ann-Louise Norén
Tekniskt ansvarig 

+46 (0) 70 - 775 33 62
annlouise.noren@bestic.se

Sten Hemmingsson
Projektchef / Användarkontakt 

+46 (0) 8 - 511 73 292
sten.hemmingsson@bestic.se

bestic.se

bestic.se

Produktbeskrivning

Bestic är ett äthjälpmedel för 
personer med nedsatt eller 
obefi ntlig rörelseförmåga i armar 
eller händer. Den kan beskrivas 
som en robotarm med en sked 
eller tång i yttre änden styrd av 
användaren. 

Att kunna äta själv är viktigt 
för integriteten. Personen som 
använder Bestic kommer att 
kunna sitta med sina vänner och 
äta en måltid utan att behöva 
bli matad. Bestic är utformad för 
att passa in i en måltidsmiljö och 
vara så diskret som möjligt. 

Den kan även drivas med batteri 
vilket gör att den är lätt att bära 
med sig. Detta gör det möjligt för 
användaren att ta med sig Bestic 
till en restaurang, en vän eller till 
platser som saknar el.

Arbetssätt

När Bestic arbetar går den ned 
till tallriken och hämtar upp en 
tugga. Den lyfter sedan upp 
maten till munnen och stannar 
där. Användaren lutar sig fram 
och tar tuggan, sedan ger han/
hon en ny signal som gör att 
Bestic går ner till tallriken och 
hämtar en ny tugga.

Olika hämtningstekniker:

• Skeden fl yttas över tallriken i 
linjer och väntar på signal från 
användaren för att börja ta mat 
från aktuell position.

• Skeden styrs fritt över 
tallriken med knappar eller 
joystick för att sedan vid signal 
hämta mat från tallriken.

Teknisk info

Bestic är förberedd för att kunna 
styras med olika manöverdon, till 
exempel knappar och joystick. 
Bestic anpassas till användaren 
och till de fl esta styrdon som 
användaren behöver eller kanske 
redan har hemma. 

Ingångar:
• 7 st 3,5mm teleplugg (2-poliga) 
för slutande tryckknappar.
• 2 st 3,5mm teleplugg (3-poliga) 
för analog joystick.
• 1 st D-sub (9-pin) för 
kombinerade manöverdon
• 1 st DIN-kontakt (9-polig) för 
kombinerade manöverdon

Inställningsmöjligheter (ett urval):
• Lyfthöjd till munnen
• Tallriksstorlek
• Val av redskap (sked eller tång)
• Lyfthastighet till munnen

bestic.se

sten.hemmingsson@bestic.se   +46 (0) 8 - 511 73 292 
annlouise.noren@bestic.se       +46 (0) 70 - 775 33 62
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