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Abstract 
The application c3n play can be used on tablets and mobile phones that have capacitive multi 

touchscreens. The application can only be controlled by using the finger input. Tangible user 

interface was developed so the target group can use something physically “checkers” in a 

combination with the finger input. A product development process comprising phases and 

activities was implemented. Initially a detailed information collection were conducted and 

used as underlying to the continued work. Competitors’ products were analyzed and a 

benchmarking was implemented to identify user needs and to be able to make a target 

specification. Checkers was divided in three parts, shape of the whole checker, pattern so 

users can identify every checker and a pattern on the bottom so the software can identify the 

checkers on the screen. After that ideas were generated and the shape of the checker was 

evaluated. Ideas that was considered to meet the user needs went on to concept generation 

phase, where five different proposals was visualized in sketches and CAD (Computer Aided 

Design) - models. Concepts was evaluated and improved to satisfy customer needs and 

expectations. Final concept of the shape was developed into four different variants that was 

prepared as prototypes for further testing by target group. Concept solutions on identification 

pattern was analyzed to fit c3n play user interface. Technology to identify the checker against 

capacitive screen was developed by tests. Where distance and angles of contact points was 

determined. Important product development tools was implemented to ensure the checkers 

sustainability. With respect to the product life cycle, environment, manufacturing, assembly, 

reliability and cost consciousness. Suitable materials and manufacturing method was then 

chosen. Resulted in a product family consisted of eight different checkers. Each checker can 

change a different function in the c3n play-application. Amplitude, Resonance, High-

passfilter, Low-passfilter, Delay, Zoom + Pan, Compression and Feedback.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Musik-applikationen c3n play används på surfplattor och mobiltelefoner som har den 

kapacitiva pekskärmstypen. I dagsläget kan musik-applikationen enbart styras med fingrarna. 

Spelpjäser, utvecklades för att målgruppen skulle kunna kombinera fingerinmatning med 

något fysiskt och för att underlätta spelandet. En konvergerande produktutvecklingsprocess 

innefattande faser och aktiviteter tillämpades. Inledningsvis genomfördes en detaljerad 

informationsinsamling som grund för det fortsatta arbetet. Analys av konkurrenternas 

produkter och en benchmarking implementerades, för att både identifiera kraven som ställts 

på produkten och upprätta en kravspecifikation. Spelpjäsen delades in i tre delar: formen på 

hela spelpjäsen, mönster som gör att användarna kan identifiera varje spelpjäs och mönster på 

undersidan som programvaran kunde identifiera. Därefter genererades flera idéer på formen 

av spelpjäsen, vilka utvärderades med hänsyn till de uppsatta kraven. Idéer som ansågs 

uppfylla kraven bäst gick vidare till konceptgenereringsfasen, där fem olika förslag kunde 

visualiseras i skisser och CAD-modeller (Computer Aidid Design). Koncepten utvärderades 

och förbättrades för att tillfredsställa användarnas behov och förväntningar. Det slutliga 

konceptet på formen gjordes i fyra olika varianter, vilka framställdes som prototyper för 

vidare test av målgruppen. Konceptlösningar på spelpjäsens identifieringsmönster av 

användaren analyserades för att passa in i c3n play-användargränssnitten. Tekniken för att 

identifiera spelpjäsen mot den kapacitiva pekskärmstypen utvecklades via tester, där avstånd 

och vinklar på kontaktpunkterna bestämdes. Viktiga produktutvecklingsverktyg 

implementerades för att säkerställa såväl spelpjäsernas hållbarhet som miljövänlighet, med 

hänsyn till produktlivscykel, tillverkning, montering och tillförlitlighet samt 

kostnadsmedvetenhet. Därefter valdes lämpliga material samt en lämplig tillverkningsmetod. 

Detta resulterade i en produktfamilj bestående av åtta stycken spelpjäser som ändrar på var sin 

funktion i c3n play-applikationen. En spelpjäs som förändrar amplitud, resonans, högt-

passfilter, lågt-passfilter, delay, zoom + pan, kompression och feedback.  
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1. Inledning 
Rapporten är en examinationsdel i examensarbetet på avanceradnivå. Arbetet har handletts 

av Rikard Lindell, doktorand och egen företagare vid MDH (Mälardalens högskola) i 

Västerås. Detta kapitel omfattar fakta som ligger till grund för examensarbetets samtliga 

delar: bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar och projektdirektiv. 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 c3n Performance AB 

c3n Performance är ett svenskt företag som utvecklar musik och media applikationer för bland 

annat livespelning. Verksamheten grundades 2014 i Västerås, Sverige. Målgruppen är 

musiker och bildkonstnärer med betydande intresse av att gestalta professionell påtaglig 

musik och grafik inom Electronica, Techno, House och Dance. Applikationen hanteras och 

styrs med påtagliga användargränssnitt. Applikationen är anpassad för surfplattor och 

mobiltelefoner. 2015 lanserade c3n Performance en loopspelande applikation under namnet 

c3n play. I denna kan användarna synkronisera och spela upp musikloopar på en oändligt stor 

yta. Applikationen laddas ned från Appstore till Apples surfplattor och Iphones. Användarna 

kan starta och spela loopar samt gruppera flera med varandra på en scen för att kunna erhålla 

en tillfredställande musikkombination. Verksamheten har på väldigt kort tid lyckats med att 

nå ut till många användare och på så vis skapat ett identifierbart varumärke.  

 

1.1.2 Interaktion mellan människa och dator 

Innan datorerna började att användas för att beräkna fysiska och matematiska beräkningar 

användes föremål för att räkna, det var trä och ved som användes. Med tiden utvecklades det 

tekniska apparater med elektronik. Ishii & Ullmer (1997) Författaren nämner vidare om 

datortillverkningen, för att hantera datorerna krävdes mer språklig än fysisk erfarenhet. 

Datorerna har ett datorprogram som gör det lättare att använda dem. Informationen som 

datorn förmedlar användaren består av siffror och kallas för ett grafiskt användargränssnitt 

(GUI).  

 

Ett användargränssnitt är förbindelsen mellan användaren och datorns fysiska delar eller dator 

programmet som användaren arbetar med. Det ger möjlighet till inmatning som kan påverka 

systemet och utdata som presenterar resultatet av användarens påverkan.1 

1997 utvecklades fysiska föremål som användes till datorerna. Upplevelsen kunde förbättras 

ännu mer genom att kombinera detta med omgivande media som ljud och ljus. I en miljö av 

interaktiva ytor som väggar, skrivbord, dörrar, fönster och tak. Datavetarna var de första som 

myntade begreppet påtagliga användargränssnitt(TUI). Ishii & Ullmer (1997)  

 

Informationen kan således visas i siffror på exempelvis en pekskärm. Mobiltelefoner och 

surfplattor, såsom Iphones och Ipads har tryck känsliga ytor som innehar kapacitiv teknik. 

Vilket gör att skärmen kan känna av beröring som sker på ytan. Hung et al. (2011) Tekniken 

delas in i två kategorier, yt kapacitiv teknik(SCT) och projektiv kapacitiv teknik(PCT). Bhalla 

& Bhalla (2010) Projektiv kapacitiv teknik(PCT) kan vara, själv kapacitans och ömsesidig 

kapacitans. Barett & Omote (2010) Påtagliga användargränssnitt gör att användaren inte 

enbart använder fingrarna som input, utan även fysiska spelpjäser inbäddade med kretsar 

ovanpå skärmen. Kretsarna genererar ett elektriskt fält som uppfattas som fingeravtryck mot 

skärmen istället. Yu et al. (2011) Detta kräver dock att elektronik och komponenter finns inuti 

                                                 
1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndargr%C3%A4nssnitt 
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föremålen och därigenom blir tillverkningen besvärligare. Därför finns anledning att söka 

alternativa lösningar. Påtagliga användargränssnitt på en slät yta är att föredra framför grafiskt 

användargränssnitt, när det gäller samverkan av musik eftersom det stödjer utbyte av 

information. Ett påtagligt användargränssnitt är lättare att förstå eftersom det anses vara mer 

synligt än ett grafiskt användargränssnitt.     

 

1.1.3 Problemformulering  

Påtagliga användaranvändargränssnitt gör det möjligt för brukaren att använda kroppsliga 

åtgärder och välja mellan flera objekt samtidigt eller utföra flera gester. I kontrast till det 

vanliga grafiska användargränssnittet. Shaer & Hornecker (2010) I dagsläget kan c3n play-

applikationen bara kontrolleras med fingrarna på en rak yta, vilket då medför att den verkliga 

musikkänslan förloras, förutom att applikationen blir svårare att hantera eftersom användaren 

måste beröra en viss yta. Storleken på knapparna i gränssnittet är små, vilket försvårar 

fingerinmatningen som därmed kan leda till att användaren av misstag råkar justera fel 

funktion i applikationen. I figur 1 visas c3n play-applikationen på Ipad-skärmen. 

 

                             

 

 

 

 

 
             

 

 

                            
Figur 1 c3n play, en applikation utvecklad av c3n Performance 

På en rak yta tappar användaren den verklighetstrogna känslan. Flera funktioner gör det 

dessutom svårare att hantera applikationen med fingrarna. En spelpjäs är ett litet föremål som 

används till spel. I det här projektet ska de utvecklas för musik applikationen c3n play. De 

används för att styra applikationen. 

 

 
Figur 1. Påtagligt användaranvändargränssnitt, användare med en spelpjäs i handen 

 

Problematiken är fingerinmatningen, när mindre knappar i applikationen ska styras. Genom 

att utveckla spelpjäser blir det lättare att styra applikationen.    
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Forskningsfrågorna som ska besvaras i denna rapport är följande: 

 

Hur kan spelpjäser skapas så att de tillhör en del av företagets identitet och kombineras med 

fingerinmatningen? 

 

Hur ska spelpjäser för påtagliga användargränssnitt till Ipads skapas utan fysisk modifiering 

av enhet och utan aktiv elektronik? 

 

En fallstudie ska göras på företaget c3n performance AB. Spelpjäser ska utvecklas till Ipads 

som har kapacitiva pekskärmar. Resultatet ska leda till avtagbara spelpjäser som ska användas 

tillsammans med fingerinmatningen. 

 

En produktutvecklingsprocess omfattande tillämpning av design- och 

produktutvecklingsverktyg kommer att genomföras för att säkerställa att viktiga aspekter 

beaktas.  

 

För att komma ett steg närmare problemet bryts det ned i ett par frågor som tillhör 

kravspecifikationen. Under varje fråga står mätetalet som ska uppfyllas.  

 

a. Hur många delar ska spelpjäserna bestå av för att det ska vara enkla att 

tillverka och sätta ihop?                        2-3 stycken 

      

b. Vilken storlek ska åtta stycken spelpjäser ha för att passa en 9,7” skärm 

tillsammans?               35 x 20 x 35 millimeter 

     

c. Vilken form ska spelpjäserna ha för att vara ergonomiska? 

                                     Oval 

          
d. Vad ska spelpjäsen ha för densitet för att klara av trycket mot skärmen och för 

att klara av rörelser?                                 0-2 gram per kubikcentimeter 

  

e. Hur många steg under spelningstillfället behöver tas för att spelpjäserna ska bli 

lätta att hantera?                       1-2 stycken

      

f. Vad ska spelpjäserna inneha för att passa användargränssnittet i c3n play? 

   Mönster 

    

g. Vilken form ska mönstret på ovansidan ha för att spelpjäserna ska passa 

företagets identitet?        Cirkulärt

                            

        
h. Vilka material ska spelpjäserna bestå av för att leda laddningen från handen till 

pekskärmen?                      Elektriskt ledande plast 

 

 

i. Hur ska undersidan vara formad för att åstadkomma en prototyp med 

touchpunkter på skärmen?                   Lämplig identifieringsteknik  
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1.3 Avgränsningar  
Produktutvecklingsprocessens senare faser test och förbättring samt produktion och lansering 

kommer inte att genomföras i projektet. Programmering av programvara för att spelpjäsernas 

undersida ska identifieras mot skärmen sköts av företaget.   

 

  

1.4 Projektdirektiv  
Direktiven från högskolan är den schemalagda tiden för projektet som ska genomföras från 

och med slutet på januari till och med början av juni 2016. Projektet ger 30hp vilket motsvarar 

20 veckors heltidsarbete med 40 timmars arbete per vecka. Projektet avslutas med en muntlig 

presentation och opponering. 

 

Under det inledande mötet med handledaren på företaget framlades ett antal direktiv. 

Dessa finns till för att inte avvika från de uppsatta projektmålen och ska följas under hela 

projektet. 

 

Spelpjäser 

 8 stycken 

 Minst två ska framställas som prototyper. 

 Konfigurerbart eller mappning av spelpjäs till en funktion. Varje spelpjäs kan sköta en 

funktion i applikationen som exempelvis höjning av volymen, eller sköta många 

funktioner, som exempelvis höjning av volym och in zoomning av skärm. 

 

Målgrupp 

 Musiker inom Electronica, House, Techno, Dance och Klubbscenmusik. 

 

Material 

 Ska vara genomskinlig för att kunna se på skärmen vad som händer. 
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2. Metod 
I det här kapitlet beskrivs forskningsmetoden och tillvägagångssättet som grund för 

informationsinsamlingen. En redogörelse av forskningsmetoder och vilka teoretiska 

arbetsprocesser som tillämpas i det här projektet. Vidare beskrivs olika 

produktutvecklingsmetoder och verktyg som tillämpas. 

 
För att skapa förståelse av projektets övergripande delar genomfördes en projektplan.( Se 

bilaga 1) Planen har använts som utgångspunkt till arbetet. Projektet har delats in i olika 

faser/etapper som beskrivs mer i detalj under 2.6 Omarbetad produktutvecklingsprocess. 

Detta projekt är en förstudie som behandlar utvecklingen av åtta stycken spelpjäser till en 

Ipad. 

 

2.1 Forskningsmetod 
 

2.1.1 Datainsamlingsmetod 

Data har insamlats för att skapa djupare förståelse av spelpjäserna, datainsamlingen delades 

upp i två stycken delar. Den första omfattade informationssökning i fasen uppstartning om 

tidigare studier och forskning som genomförts. Den andra omfattade informationen om de 

teoretiska metoderna i produktutvecklingsprocessen från böcker.   

 

Under projektet har olika parter knutits an till projektet, företag har varit involverade i 

produktutvecklingen och bidragit med information om bland annat tillverkningsprocess, 

materialval och prototypframtagning.  

 

Företag som varit involverade:  

AB Carlsson och Möller (Helsingborg) 

Prototech (Helsingborg) 

PTA Plastic (Nyköping) 

 

2.1.2 Litteraturstudie 

Primär data har inhämtats från uppdragsgivare, tester med målgruppen, bloggar och 

Communitys samt företag.   

 

Sekundärdata har inhämtats från olika internet källor och vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

redogör för påtagliga användaranvändargränssnitt, pekskärm, c3n play-applikation och 

materialval. Databaserna som använts är ACM Digital Library, Scopus och Google Scholar. 

Sökord som använts är tangible user interface, capacitive multitouch, capacitive, påtagliga 

användargränssnitt, graphical user interface, styluspen och capacitve screen.    

 

ACM tillhandhåller publicerade forskningsartiklar som omfattar datoranvändning. ACM 

(2016) Scopus är den största citeringsdatabasen av granskad litteratur. Scopus (2016)  Google 

Scholar är en databas som tillhandhåller skol litteratur, allt ifrån böcker till artiklar och 

examensarbeten. 

 

2.1.3 Produktutveckling  

Sekundär data har insamlats från böckerna Product design and development, av författarna 

Ulrich & Eppinger (2012), Design i fokus för produktutveckling skriven av författaren 

Österlin (2007). Böckerna har varit till nytta och använts för att forma 

produktutvecklingsprocessen och de teoretiska metoderna i projektet. 
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2.3 Planering 

Genom att upprätthålla en planering skapas struktur i arbetet Österlin (2007) Författaren 

menar att planeringen är viktig för att uppnå framgång i ett projekt. Planeringen är således 

starkt kopplad till projektets måluppfyllelse. En väl 

genomförd planering kännetecknas av en tydlig målsättning 

med definierade faser/etapper, medan en bristfällig sådan kan 

i slutskedet resultera till ett ineffektivt arbete, dålig ekonomi 

och tidsbrist. Planeringen görs oftast i form av ett Gantt-

schema med faser, aktiviteter och milstolpar.  

Ett Gantt-schema är ett stolpdiagram som är horisontellt och 

som löper på en tidsaxel.2  En uppgift som tar allt för långt 

tid i anspråk kan påverka projektets övriga delar. 

Förskjutning av en del kan påverka andra delar, vilka i sin tur 

kan påverka genomförbarheten i sin helhet. I större projekt 

framkommer det vanligtvis att aktiviteterna är beroende av 

varandra och pågår med största sannolikhet därför sekventiellt. Nätverksplanering används då 

för att hålla projektet under kontroll. Österlin (2007) I detta projekt har ett Gantt-schema 

upprättats i datorprogrammet Microsoft Project. Aktiviteterna åskådliggörs i ett diagram med 

väntetider. Vissa aktiviteter brukar gå hand i hand med varandra och kan pågå parallellt för att 

spara tid.   

 
.     

2.4 Produktutvecklingsprocessen  

 
Figur 3 Produktutvecklingsprocessen, Ulrich och Eppinger (2012), lösgjord, Product design and development. 

Produktutvecklingsprocessen består av ett konvergerande flöde med information och 

aktiviteter. Varje fas/etapp har en gate i slutet, där produktutvecklaren tillsammans med 

uppdragsgivaren bekräftar om fasen är slutförd och om projektet kan fortsätta. I planeringens 

början samlas det in tillräckligt med information, där flera potentiella produktmöjligheter 

utvärderas och väljs. Det är under den fasen utvecklaren skapar grunden för det fortsatta 

produktutvecklingsarbetet. Förutsättningarna för planering av projektets samtliga delar såsom 

användarbehov, konceptval, konceptgenerering, produktspecifikationer och testning 

identifieras. Efter att ha genomfört detta steg har utvecklaren införskaffat information som 

grund för uppdragsbeskrivningen. Under konceptutvecklingen identifieras målgruppen då 

eventuella förslag till lösningarna genereras samt utvärderas. Det som kvarstår efter 

utvärderingen måste motsvara användarbehovet. Därför kan ett eller flera koncept 

vidareutvecklas och testas. Koncepten är beskrivningar av produktfunktioner och 

produktegenskaper, med hänsyn till konkurrenternas produkter. Det kan vara en eller flera 

koncept som testas och vidareutvecklas till en slutlig lösning. Under konceptutvecklingsfasen 

                                                 
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Gantt-schema 

Figur 2 Tid, Österlin (2007), 

lösgjord, Design i fokus för 

produktutveckling 
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används olika metoder/verktyg för att ta fram produkter som tillfredsställer användarnas 

behov och förväntningar. Design på systemnivå är en konstruktionsfas som syftar på att dela 

produkten i mindre delsystem och komponenter. I den här etappen tas delar som berör 

produktionen fram, såsom tillverkningsmetod och montering. Detta resulterar i en geometrisk 

layout av produkten, med ett processflödesdiagram av den slutliga monteringsprocessen. 

Design på detaljnivå innebär att materialval, geometri och toleranser för produkten definieras 

i en specifikation. Standarddelar som beställs från leverantörer identifieras. Verktyg designas 

för varje del som ska tillverkas i produktionssystemet. Resultatet av fasen är en fullständig 

dokumentation av produkten, med ritningar som beskriver vilka mått varje del i produkten 

har. Under fasen görs materialval och produktionskostnad klart. Test och förbättring är då 

flera enkla modeller framtas och utvärderas. Det nämns att mindre småskaliga prototyper 

framställs. Mockup är en fullskalig modell som byggs upp för att få reda på hur produkten kan 

komma att se ut. Alfa-prototyper tas fram för att målgruppen ska kunna testa hanterbarheten 

av produkten. Därefter tar utvecklarna fram Beta-prototyper för att testa produkten i den 

tänkta miljön. Det görs i samma produktionsprocess men är däremot inte monterad i den 

slutliga monteringsprocessen. Produktens prestanda och pålitlighet testas, för att identifiera 

om något bör åtgärdas. Produkter som tillverkas under produktionsfasen levereras till 

målgruppen och utvärderas. De utvärderas för att identifiera eventuella kvarvarande brister 

När bristerna har identifierats åtgärdas detta och lösningar som undviker att detta ska ske 

framtas. Ulrich & Eppinger (2012)  

  

 

2.5 Designprocessen 

 
Figur 4 Designprocessen med fem etapper, Österlin (2007), lösgjord, Design i fokus för produktutveckling. 

Designprocessen består av totalt fem stycken etapper/steg. Uppstartning omfattar 

informationsmöte, offert, beslut, planering och program. Formgivaren kommer då i närmare 

kontakt med uppdragsgivaren, för att förstå målet med utvecklingsarbetet, vilket problem som 

ska lösas, för vilken marknad och hur, vilken tidsaspekt det gäller och vilka resurser som 

utnyttjas. Informationsinsamlingen leder till framtagandet av en designbrief/kravspecifikation. 

Därefter planeras den optimala tiden för projektet. Formgivaren tar reda på så mycket 

information som möjligt, för att undvika missförstånd. Analys består av 

informationsinsamling, designspecifikation och beslut. Produktens resultatinriktade 

funktioner, ergonomi och krav på utseende, marknad, passande tillverkningsmetoder samt 

material undersöks. Skissning är då idéerna beskrivs visuellt, skisserna diskuteras och 

utvärderas. Lösningar på de uppsatta kraven i specifikationen och alternativa 3D-modeller på 

lösningarna tas fram. Bearbetning består av utveckling, detaljarbete, beslut och presentation. 

Val av lämpliga konceptlösningar som överensstämmer med designbriefen/kravspecifikation 

görs. Utformning anpassas till konstruktions krav och tillverkning.  Uppföljning innefattar 

tillverkningsunderlag, kontroll av att allt fungerar som det ska och beslut tas. Österlin (2007) 

Figuren nedan beskriver en omarbetad produktutvecklings - och designprocess som tillämpats 

i detta examensarbete 



8 

 

 

2.6 Omarbetad produktutvecklingsprocess 
 

 
Figur 5 Omarbetad produktutvecklingsprocess 

 

 

2.7 Produktutvecklingsmetoder 

2.7.1 Litteraturstudie                       

Bell & Nilsson (2006) citerar Hart (1998) som tycker att litteraturgenomgången är viktig för 

att gå djupare in i ämnet, med syfte att införskaffa sig kunskap om vad som redan forskats 

kring ämnet. Den tidigare genomförda forskningen måste således beskrivas i litteraturstudien.   

2.7.2 Benchmarking                                   

Benchmarking är ett sätt att skapa förståelse för konkurrenternas produkter för att 

differentiera sig från dem. Det är ett sätt att identifiera användarbehovet och få inspiration av 

andra, via att analysera liknande produkter Ulrich & Eppinger (2012) 

2.7.3 Konkurrent analys 

En konkurrentanalys är en noggrann undersökning av konkurrenternas produkter, en 

nulägesbeskrivning av funktioner, produkter, förpackning, service och sortiment de erbjuder. 

Österlin (2007) Författaren nämner även om att företagens strategier kan analyseras på lång 

sikt.  
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2.7.4 Quality function deployment (QFD) 

 

 
Figur 6 QFD metod, Österlin (2007), lösgjord, Design i fokus för produktutveckling. 

 

Kundorienterad produktutveckling är en metod som påvisar ett samband mellan användarkrav 

och produktkrav. Först listas användarkraven vertikalt. Dessa kan exempelvis gälla att en 

produkt ska kunna uppfylla en viss funktion. Användarkravet definieras med en eller flera 

produktegenskaper (produktkrav). Det kan förekomma att produktkravet inte har något 

mätvärde och då bör en mer noggrann specifikation utföras. Målvärden, är målen av 

produktkraven som utvecklarna strävar efter att uppnå. Kraven måste vara mätbara. Det som 

gör att produkten uppfyller funktionen måste mätas och inneha ett värde. Därefter anges 

sambandet, hur detta ska åstadkommas. Styrkan på dessa anges därefter i siffrorna 1,2 eller 3. 

Österlin (2007) 

 

2.7.5 Funktionsanalys 

 
Figur 7 Funktionsanalys, Österlin (2007), lösgjord, Design i fokus för produktutveckling 

I funktionsanalysen undersöks syftet med produkten. Produkten delas upp i huvudfunktion, 

delfunktion och stödfunktion. Produktens huvudfunktion är en sådan funktion som produkten 

skall ha för att fungera. För att produkten skall fungera finns det andra funktioner som måste 

uppfyllas. De tillhör därmed en del av huvudfunktionen. Om en delfunktion tas bort uppfylls 
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inte den högre funktionen. En funktion som påverkar varken huvudfunktionen eller 

delfunktionen är en stödfunktion. Österlin (2007)   

2.7.6 Kravspecifikation                            

Kravspecifikationen ska ge utvecklaren en uppfattning av hur resultatet kommer att vara, i 

form av tekniska mätbara storheter. Detta innebär dock inte att specifikationen påvisar hur 

produktutvecklarna ska hantera användarbehovet, utan innehåller endast värde och verktyg att 

mäta med. Det nämns om att värdet är en storhet som uttrycks med en enhet. Ulrich & 

Eppinger (2012) Storhet innebär att utvecklaren kan mäta och ta reda på storleken3 

Framtagandet av kravspecifikationen sker i fyra stycken steg. Först förbereds en lista med 

mätvärden. Ulrich & Eppinger (2012) Författaren nämner vidare om att en 

informationsinsamling görs från konkurrenterna och mål värden som utvecklaren senare vill 

uppnå införs i specifikationen. En reflektion över resultatet och processen görs.      

Nedan beskrivs varje steg detaljerat. 

1. Användarkraven som uppdragsgivaren eller målgruppen vill att den slutliga produkten ska 

uppfylla sammanställs i en lista. Det omvandlas till tekniska mätbara storheter som de nämnts 

tidigare.   

2. Konkurrenternas produkter analyseras och användbar information förs in i listan. Det kan 

vara sådant som kunderna tycker saknas i produkterna.  

3. Acceptabla värden bestäms med hänsyn till benchmarking-resultatet.  

4. Här följs kravspecifikationen upp och en reflektion över resultatet och processen görs.   

Enligt Österlin handlar inledningsfasens informationssamling och analysfas om att undersöka 

målsättning och eventuella förutsättningar för den tänkta produkten.   

Produktutvecklaren måste således ta reda på kundbehovet för att skilja sig från 

konkurrenterna med formspråk, funktioner och ergonomi. Vidare nämner författaren att 

utvecklarna går igenom faserna/etapperna i produktens livscykel, såsom tillverkning, 

konstruktion, marknadsföring, distribution, montage, användning, service, kassering och 

återvinning. Här nämns även vilken miljö produkten ska användas i, vad den ska klara av, hur 

den används och om det finns några speciella krav som produkten måste uppfylla. 

Funktionerna som listats används som riktning och mål under hela designarbetet. Det är ett 

facit i konceptutvärderingen. Kravspecifikationen kan justeras och göras mer noggrann allt 

eftersom idéer gallras bort och lösningarna framstår tydligare. Österlin (2007)  

 

2.7.7 Konceptgenerering och Konceptutvärdering 

Under konceptgenereringen och konceptutvärderingsfasen används olika kreativitetsmetoder. 

Kreativitet är förmågan att hitta nya kombinationer eller lösningar på problem. Idéskapandets 

faser är förberedelse, då uppgiften formuleras och bakgrundsinformation samt inspiration 

samlas. Idegenerering är då personen tar fram lösningar till problemen. Det kan exempelvis 

                                                 
3 https://sv.wikipedia.org/wiki/Storhet 
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vara genom inkubation, när personen omedvetet få en tanke om en idé. Insikt är då personen 

upplever en tydlig lösning men som inte blir intressant för en den har blivit dokumenterad.   

Det som är mest effektivt vid idéframtagandet är att ta fram många idéer och utvärdera alla 

tänkbara förslag och därefter välja de som är lämpligast. Efter att ha bearbetat och utvärderat 

idéerna kommer till slut en av dem att lanseras på marknaden. Österlin (2007) Författaren 

nämner att antalet idéer som genereras bör vara många och att sena ändringar som sker på 

slutet kan leda till förluster och en helt annan produkt som inte var tänkt från början. 

Brainstorming används också som en effektiv metod, vilken anses fungera bäst med 3-6 

personer. Det som kännetecknar metoden är reglerna, ingen kritik får göras varken vad gäller 

andras eller egna idéer.  stort antal idéer, att tänka ”outside the box” som innebär att tänka 

annorlunda. De bästa idéerna kommer alltid i slutet. Stop and go är en brainstorming metod, 

där idéer tas fram under en kort tid och sedan tas paus i några minuter. Det hela upprepas 

några gånger för att undvika idéutmattning. Moodboard är ett bildcollage som visar attribut 

och miljöer. Dessa representerar målgruppens värderingar. Bilderna används som 

inspirationskälla, som stöd för idéskapandet. Det är viktigt att skapa struktur för att kunna 

hitta rätt och få en övergripande helhetssyn över problemet. Storyboard är ett sätt att visa 

samband mellan olika delar av ett problem, exempelvis att anteckna aktiviteter, funktioner 

och rubriker på post-it lappar tills ett lämpligt mönster skapas. Skissning är en metod där 

utvecklaren tar fram tredimensionella och två dimensionella figurer och bilder. Metoden 

kompletterar en text med figurer och bilder. Idén kan vidareutvecklas visuellt och bearbetas 

mer i detalj när det gäller rörelser, utseende, funktioner och mått.  Österlin (2007) Författaren 

förklarar att det är ett sätt att få flera sinnen att engagera sig i idéprocessen. Nya intryck 

handlar om att få inspiration, genom att använda sig av sökmotorer för att hitta bilder på 

internet. Österlin (2007)    

 

2.7.8 SWOT- analys  

 

 
. 

Figur 8 SWOT-analys, Österlin (2007), lösgjord, Design i fokus för produktutveckling. 

Denna analys görs för att företaget ska ta reda på potentiella möjligheter, svagheter, hot samt 

styrkor som koncepten har gentemot konkurrenternas eller de egna produkterna. Det är detta 

som skiljer företaget från konkurrenterna, ur kundernas synvinkel. Ledningens målsättning 

och de olika steg som tas för att uppnå detta styr produktutvecklingen. Detta leder i sin tur till 

produktens utseende. Österlin (2007)   
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2.7.9 Pughs matris 

 
Figur 9 Pughs matris, Ulrich & Eppinger (2012), lösgjord, Product design and development 

Pughs matris används under konceptutvecklingsfasen. Implementeringen av denna matris 

resulterar till en minskning av antalet utvärderade koncept. Detta sker effektivt och kan 

förbättra koncepten. För att upprätthålla en sådan matris tillämpas sex olika steg. Först 

förbereds matrisen och ett fysiskt medium väljs för problemet. Matrisen kan göras för hand 

med en kort lista kriterier på ett papper. Koncepten listas efter varandra och ställs mot ett 

referenskoncept. Sedan tas den viktade summan av varje koncept fram. För att få 

fram summan anges antal + och – eller 0. + anges om detta kriterium uppfylls bättre, – för 

sämre och 0 för samma. Syftet är att identifiera konceptet för vidare utvärdering.   

Koncept och kriterier förs in i diagrammet. Ulrich & Eppinger (2012) författaren nämner att 

det är bättre med en kombination av skriftlig beskrivning och en visuell bild av koncepten. En 

enkel skiss av varje koncept underlättar kommunikationen av viktiga funktioner. Koncepten 

förs sedan in längst upp i matrisens horisontella led. Faller antalet koncept utanför det 

rekommenderade antalet koncept används multiröstteknik. Detta innebär att 

gruppmedlemmarna röstar fram 3-5 koncept och som är de koncept som föredras.   

Urvalskriterier anges längs den vänstra sidan. Kriterierna är baserade på de kundbehov som 

gruppen identifierat. För att erhålla bättre resultat bör gruppen inte lista upp sådant som inte 

medför något till koncepten. I nästa steg betygssätts koncepten, +, - och 0. Dessa förs in i 

varje cell av matrisen, för att ta reda på hur konceptet motsvarar referenskonceptet och i 

förhållande till kriteriet. I det tredje steget rangordnas koncepten. Efter att ha betygssatt 

koncepten summerar gruppen antalet bättre, samma som och sämre poängen. Därefter förs 

summan in för varje kategori i de nedre delarna. När +, - och 0 fördelats över koncepten 

beräknas nettopoängen. Dessa beräknas genom att subtrahera antalet sämre från antalet bättre 

När summeringen är avslutad sammanställer gruppen koncepten. De med fler plus än minus 

är rangordnade högre. I detta steg kan oftast gruppen identifiera ett eller två kriterier som 

skiljer koncepten åt. I det fjärde steget kombineras och förbättras koncepten. Gruppen måste 

kunna verifiera att resultatet är vettigt. Det ska även kunna påvisas om konceptet generellt är 

bra, men är nedbrutet i någon negativ egenskap och om denna via en enkel justering kan 

förbättras utan risk för bevarandet av skillnaden från de andra koncepten. Det ska även 

framkomma om det finns två koncept som kan kombineras för att bli bättre. De kombinerade 

koncepten placeras därefter rangordnade i matrisen. Då gruppmedlemmarna är nöjda med 
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resultatet väljs därpå i steg fem ett eller flera koncept ut och vilka som ytterligare ska 

analyseras och förbättras. Steg sex är reflektion av resultatet och processen. Alla gruppen ska 

visa sig vara nöjda med resultatet. I annat fall saknas det möjligen en eller flera viktiga 

kriterier. Ulrich & Eppinger (2012)   

2.7.10 Failure modes and effects analysis (FMEA) 

FMEA-metoden används för att söka upp potentiella problem i en produkt i ett tidigt skede. 

Därmed undviks kostnadsförluster och försenade ändringar, framförallt gällande felaktigheter 

under tillverkningsfasen. Här utvärderas produktfunktionerna noggrant och potentiella fel 

listas upp i en tabell. Med kolumnerna funktion/komponent, felsätt, felorsak, feleffekt, 

riskanalys och rekommenderad åtgärd.  

 

FMEA indelas i två olika faser, där den första är identifikation av eventuella felaktigheter och 

deras effekter. Gruppen utvärderar och rangordnar hur allvarligt varje fel är. Därefter 

genomförs detaljändringar, förutom andra nödvändiga sådana. I den andra fasen utförs en 

kritisk analys för hur allvarliga felen är. Det allvarligaste felet har ett högt siffervärde, vilket 

gör det lämpligast för revidering. Utöver detta måste produktens komponenter, under 

komponenter, slutmontering och dess tillverkningsprocesser föras in i listan under 

funktion/komponent. Processen utförs i olika steg: insamling av funktioner/komponenter, 

bestämning av feleffekt, kontroll av varje enskild felaktig effekt, fastställning av orsak till var 

och en, beräkning av RPN, rekommendation av korrekta åtgärder och därefter modifiering. 

Teng & Ho (1995)   

 

2.8 Produktutvecklingsverktyg 

2.8.1 Design for environment (DFE)                  

Varje produkt påverkar miljön. Med hjälp av detta skapas ett mer hållbart samhälle. En 

effektiv DFE kan förbättra produktkvaliteten och samtidigt reducera kostnaden. En produkts 

miljöpåverkan kan exempelvis vara energikonsumtion, uttömning av naturresurser, utsläpp 

och solid avfallsproduktion. Miljöpåverkan delas in i två breda kategorier: energi och 

material. Båda representerar kritiska samhällsproblem som behöver lösas. 

Energiproblemlösningen innebär att utveckla produkter som använder mindre energi och som 

använder förnyelsebar energi. Materialdelen innebär att välja rätt material och att säkerställa 

dess återanvändning. Livscykeltänkandet är grunden till design for environment. 

Produktlivscykeln omfattas av en process som börjar med indata och utdata. Med indata 

menas utvinning och bearbetning av råmaterial från naturliga resurser. Utdata är produkterna 

som lanseras på marknaden. Stegen som följs är produktion, distribution och användning av 

produkten. I slutet på produktens livscykel finns det flera återhämtningsalternativ: 

återtillverkning eller återanvändning av komponenter, återvinning av material och 

omhändertagande genom förbränning. Den andra livscykeln som nämns är den naturliga 

livscykeln. Denna representerar tillväxt och kontinuerligt försämring av organiska material. 

Båda livscyklerna tar del av varandra. Varje produktlivscykel konsumerar energi. Andra 

resurser kan generera avfall och utsläpp som påverkar miljön. För att uppnå miljömässig 

hållbarhet måste materialet i produkterna vara miljövänligta, vilket ger upphov till tre 

utmaningar hos produktutvecklaren. Den första innebär att försöka eliminera användningen av 

icke förnyelsebara resurser som finns naturligt (inklusive resurser av energi). Den andra är 

borttagandet av syntetisk och oorganisk material som inte går sönder snabbt och den tredje att 

eliminera skapandet av giftiga avfall som inte är en del av den naturliga livscykeln. Design for 

environment involverar aktiviteter under hela produktutvecklingsprocessen. Ulrich & 

Eppinger (2012)  
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2.8.2 Design for manufacturing (DFM)                   

DFM innehåller tre olika steg. Det första omfattar skisser, ritningar, produktspecifikationer 

och designalternativ, medan det andra omfattar en detaljerad förståelse av produktion och 

monteringsprocesserna. Steg tre, tillverkningskostnader, omfattar produktionsvolym, ramp up 

och timing. DFM genomförs under utvecklingsprocessen och genom koncept. 

Utvecklingsfasen sker när produktens funktioner och specifikationer fastställs. DFM-

processen består av totalt fem steg: uppskattning av tillverkningskostnad, reduktion av 

komponenternas kostnad, reduktion av monteringskostnaden samt produktionskostnad. Den 

första omfattar tillverkningskostnaden, vilken är summan av alla utgifter för vad som förs in i 

systemet och för omhändertagande av utfallet. Tillverkningssystemet inkluderar råmaterial, 

inköpt material, anställda, ansträngningar, energi och utrustning. Företag använder sig 

vanligtvis av en tillverkningskostnadsenhet som beräknas genom att dividera en periods totala 

tillverkningskostnad. Perioden är vanligtvis ett kvartal eller ett år. Tillverkningskostnaden av 

en produkt består av tre olika kategorier. Den första är komponentkostnaden, vilka inkluderar 

standarddelar inköpta från leverantörer. Den andra är monteringskostnaden. 

Monteringsprocessen innefattar oftast lönekostnad och utrustnings- och maskinkostnader. Den 

tredje kategorin omfattar alla övriga kostnader. Kostnader som stöds är de som är associerade 

med materialhandlingar, kvalitetsförsäkringar, köp, leveranser samt transportkostnader. 

Tillverkningen sker oftast på en plats långt ifrån användarna. Ulrich & Eppinger (2012)  

2.8.3 Design for assembly (DFA)                            

Monteringsdesign utökar lönsamheten genom förbättrad produktkvalitet, reducerade 

produktutvecklingscykler och lägre direkta och indirekta kostnader. DFA är ett 

designanalysverktyg som betonar underlättande av monteringsoperationer och reducering av 

antalet komponenter. DFA börjar med en informationsfas, för att förstå antalet delar i 

monteringen och hur de sitter ihop. Mätning av monteringstiden görs och komponentdesign- 

effektivitet erhålls. Värdena är en riktlinje mot potentiell framgång av nya koncept. Vidare 

nämns det om att analysen är användbar i konceptutvecklingssteget, då det bara består av 

skisser. DFA underlättar brainstormingen, eftersom gruppen redan har inlett med att eliminera 

antalet delar, vilket i sin tur förenklar monteringen.4 

2.8.4 Design for reliability (DFR)                               

Tillförlitlighet är något som uppmärksammas. Det är då utvecklarna undersöker hur lång tid 

produkten kommer att fungera. Produktens tillförlitlighet är hur stor sannolikheten är att den 

kan arbeta normalt under en viss tid. Detta innebär att den uppfyller sin fullständiga 

funktionalitet under den tidsperioden. Det kan exempelvis handla om en produkt som har 

tillförlitligheten 0,880 (eller 88 %) under de närmaste 100 timmarna. Den har 88 % chans att 

arbeta normalt under denna tid, vilket är detsamma som att risken för att vara felaktig är 12 

%. En tillförlitlig produkt minimerar underhåll. Mycket små ändringar i utformningen av en 

komponent kan orsaka stora förändringar i tillförlitlighet. Det är därför viktigt att bestämma 

produktens tillförlitlighet och underhåll innan designarbetet utförs. Detta kräver i sin tur tidig 

kunskap om den förväntade livslängden av produkten, och i vilken utsträckning produktdelar 

ska göras utbytbara.5 

2.8.5 Prototyp                       

En prototyp definieras som en approximation av en produkt. Det finns olika sorters 

prototyper, fysiska och analytiska. Fysiska prototyper är modeller som ser ut och känns som 

produkten. Analytiska prototyper är datorsimulationer och system av ekvationer. 

                                                 
4 http://www.value-eng.org/valueworld/older_issues/1990_April-June.pdf 
5 http://www.design1st.com/Design-Resource-Library/design_tips/Design_for_Reliability.pdf 
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Industridesigners tar fram prototyper av utvecklade koncept. Mjukvaruutvecklare skapar 

även prototyp program. Ulrich & Eppinger (2012) Författaren nämner vidare vilken funktion 

prototyper har. I produktutvecklingsprojekt används prototyper till fyra olika syften: 

inlärning, kommunikation, integration och som milstolpar. Inlärningsdelen omfattar frågor om 

produktens funktionalitet och hur bra de möter användarnas behov. Integrationsprototyper 

används för att säkerställa att produktens komponenter och underkomponenter fungerar 

tillsammans som förväntat. Milstolpar är då de i de senare stegen av produktutvecklingen görs 

prototyper, för att visa att produkten har uppnått en önskad funktionsnivå.  

 

3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Pekskärm 
Ipad-pekskärmen är 9,7 tum, med diagonalen 250 mm och med upplösningen 1024 x 768 

bildpunkter. Thompson et.al (2012) Det är en projektiv kapacitiv skärm, bestående av två 

stycken transparenta och ledande lager. Lagren är mönstrade i rumsliga separata elektroder, 

med ett isolatorlager i mitten som skiljer dem åt. Det översta skiktet är beröringsytan. 

Projektiv kapacitiv teknik delas in i självkapacitans och ömsesidig kapacitans. I den här 

typen används ömsesidig kapacitans som gör att skärmen kan känna av flera fingrar samtidigt. 

I ömsesidig kapacitans kan ett ledande material föra laddningsfältet (kapacitansen) från 

kroppen till elektroderna. Barett & Omote (2010)  
 

 
Figur 10 Kapacitiv pekskärm med fyra stycken lager, lösgjord, källa: Barrett och Omote (2010) 

Ipad-skärmen stödjer ett begränsat antal toucher: mellan 10-20 stycken och 10 stycken 

samtidiga toucher. Yu et.al (2011)    

3.2 Påtagligt användaranvändargränssnitt 
Påtagligt användargränssnitt är då data(siffror) som visas på pekskärmsytan interagerar med 

något fysiskt. Ishii & Ulmer (1997)  Författaren nämner om två olika världar: den digitala och 



16 

 

fysiska världen. Det är ett sätt att förena den digitala världen med den fysiska miljön genom 

att göra materiella bitar. Greppbara fysiska föremål kan användas som input.  

 

 

                       

 
Figur 11 Påtagliga användaranvändargränssnitt 

 

 

3.2.1 Diffus belysning 

För att skärmen ska känna av föremålen som placeras ovanpå finns olika teknologier. SLAP 

Widget och Lumino är föremål som kan placeras ovanpå bordsytor med diffus belysning (DI). 

Bordsytorna består av visionsbaserade system som använder infraröd teknik (IR). Under 

bordsytan finns infraröda kameror och ljuskällor som upptäcker fysiska objektmarkörer samt 

fingerrörelser. Chan et.al (2012)    

 
Figur 12 Diffus belysning med IR kameror på vardera sidan, lösgjord, Schöning et.al (2010) 
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Diffus belysning kan spåra fysiska objekt. Objekten kan identifieras antingen genom markörer 

eller formen på undersidan av objekten. Schöning et.al (2010) Skillnaden mellan diffusa 

bordsytor och kapacitiva multitouch-skärmar är framförallt att de är tunnare och lättare. 

Kapacitiva pekskärmar är anpassade till att enbart känna av fingeravtryck. För att de ska 

fungera på samma sätt som visionsbaserade system krävs ytterligare kameror och sensorer 

under pekskärmen. Detta kräver dock att enheten modifieras. TUIC-2D har samma 

uppbyggnad som visionsbaserade system.  

3.2.2  Kontaktpunkter                                                                         

Visionsbaserade system med 2D-markörer använder sig av QR-kod för identifikation av 

föremål, i motsats till TUIC-2D som bara använder tre kontaktpunkter som identifiering. Yu 

et.al (2011)    

 
Figur 13 QR-kod med tre stycken registreringspunkter, lösgjord, Liu och Liu (2006) 

Kontaktpunkterna formar en triangel med varje hörn som kontaktpunkt. Dessa används för att 

bestämma föremålets placering. Med hjälp av cosinussatsen kan den största vinkeln punkt 0 

beräknas. Denna punkt sitter i det övre vänstra hörnet. Om punkten 0 som origa kan de övriga 

punkterna från 1 – 2 bestämmas. Liu & Liu (2006)   

På den kapacitiva måste kontaktpunkterna sitta på ett definierat avstånd ifrån varandra. VEM? 

författaren nämner ett avstånd med en 90 graders vinkel. Anledningen till detta är att skärmen 

kan ha svårt för att skilja på fingrar och föremål. Som nämnts tidigare är Ipad-skärmen 

uppdelad i olika lager. Beröringspunkterna som finns i de transparenta ledarna är 

bitar(värden). En beröringspunkt i skärmen är en bit. Föremålet kan koda 512 olika objekt-ID 

eller 9 stycken databitar.   

 
Figur 14 4-bitars och 9-bitars föremål, lösgjord, Yu et.al (2011) 

Materialet som används för att konstruera föremålen måste vara elektriskt 

ledande. Beröringspunkterna måste sitta på 5 – 10 mm avstånd från varandra. I artikeln 

innehåller föremålet ett 5 x 5 rutnät av beröringspunkter på ett fyrkantigt block. Figur 15 visar 

registreringspunkterna C0, C1 och C2 som finns placerade i hörnen av gallret och används för 

att bestämma läge och placering av föremålet. I mitten finns det ett 3 x 3 rutnät med 

beröringspunkterna B0 – B8 som kan koda 9 bitar av binära värden. Ipad har ett minimi-

avstånd mellan varje föremål för att kunna kännas av. Avståndet påverkar hur nära varandra 

beröringspunkterna kan placeras och storleken på föremålen. Det kortaste avståndet mellan 

två beröringspunkter på Ipaden är 5 mm.   
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Figur 15 9-bitars föremål med 5 mm avstånd mellan varje kontaktpunkt, lösgjord, Yu et.al (2011) 

För att pekskärmen ska känna av föremålet modifieras en multitouch-gest i öppen källkod. 

Modifieringen sker i gestbiblioteket GestureWorks. För att inte förväxla fingrarna med 

kontaktpunkterna måste de således vara placerade på 5-10 mm avstånd ifrån varandra. Detta 

är det kortaste avståndet, men de kan även vara placerade på ett längre avstånd ifrån varandra. 

Yu et.al (2011)  Rekommenderad storlek på användargränssnittet i en Ipad är ett  

fingeravtryck som motsvarar fingerstorleken 44 x 44pt. 1 Skärmen kan känna av en 

touchpunkt med diametern 3 mm. Yu et.al. (2011)    

Vanliga styluspennor kan ha en spets med diametermåtten 2 – 6 mm. 2 En spets med 

storleken 1,6 mm gör färre fel jämfört med en spets som är 4,4 mm och 1,6 mm gör färre fel 

än 5,6 mm. Diametern på spetsen påverkar alltså noggrannheten. Anette & Bischof 

(2015)  Varje kontaktpunkt måste inneha ett isolatorskikt runt spetsen, för att laddningen ska 

nå ut till skärmen.   

 

3.3 c3n play applikation 
Användargränssnittet i applikationen har inspirerats från universum och de ska föreställa 

galaxer på en oändlig yta. För att användarna av spelpjäserna ska kunna identifiera varje 

spelpjäs i applikationen och för att förstå symbolspråket analyserades användargränssnittet. 

Symbolspråket kan kopplas till spelpjäsernas design för att identifiera vilken funktion varje 

pjäs har vid användning. Applikationens startsida illustreras i bild 1 nedan, med musikloopar 

utspridda på en svart, oändlig yta. För att förstora ytan och komma närmare varje loop kan 

användaren zooma in skärmen med pekfingret och tummen. För att starta loopen trycks den 

gröna kontrollpunkten i mitten ned med pekfingret (bild 2). För att förändra volym (amplitud) 

justeras den blåa kontrollpunkten, resonans den rosa kontrollpunkten, och hög- låg passfiltren 

den orange kontrollpunkten. För att gruppera loopar trycker användaren på ett cirkulärt tecken 

som visas längst upp till höger på skärmen i bild 2, vilken leder till bild 3.  
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Figur 16 c3n play applikation på en Ipad skärm. 

När flera musikloopar är grupperade kan användaren se dem i mitten. De gröna 

scenknapparna (runt om) kan justeras bild 4. Användaren kan göra flera scener och gruppera 

hur många loopar som helst (bild 5). Tecknen som används är inspirerade från 

sädesfältscirklar. Varje symbol representerar en viss funktion i applikationen. Formen på 

looparna är inspirerade från astrologin.  

 

 
Figur 17 Inspirationskällor till looparna tagna från astrologin. 

 

3.3.1 Sädesfältcirklar 

Sädesfältcirklar förekommer i olika länder runt om i världen. Detta har skett under de senaste 

trettio åren. Sedan 1978 har ungefär 16000 sädesfältcirklar upptäckts i hela världen. De flesta 

härstammar från forntiden. De som hittills upptäckts representerar vanliga geografiska 

centrum. 6 Symbolerna föreställer geometriska mönster som är sådda av människan. De finns 

                                                 
6 http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/CROP%20CIRCLES%20-%20the%20key.pdf 
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även på andra ställen som i vass, snö och fält av gräs. 90 % av de som upptäckts finns i 

England.  

I början av 1960-talet rapporterades att man även upptäckt sädesfält i Australien och Kanada. 

De första på dessa platser kallades för UFO-bon eller fat. Med detta menas att de bildats av 

UFO-landningar. Mönstrens innebörd kan bara specialister och experter som cerelogister 

beskriva betydelsen av. Det nämns att vissa mönster är alldeles för komplexa för människorna 

att skapa. Därför spekuleras det om utomjordingar. Eddie (2004)  

Mönstren nedan är inspirationskällor till användargränssnittet på c3n play-applikationen som 

är en blandning av olika sädesfältscirklar.  

 
Figur 18 Inspirationskällor till användargränssnitt som används i c3n applikationen. 

3.3.2 Blindskrift 

Louis Braille gjorde blindskriften. Föregångaren var Charles Barbier De La Serre som 

skapade ett språk med touch, designad för militärer och som användes för att skicka 

förborgade brev. Louise braille modifierade därefter koden och gjorde den anpassningsbar för 

synskadade. Braillealfabetet består av ut fasade punkter som är ordnade i ett speciellt mönster. 

När användaren för fingret över bokstäverna kan formen på punkterna kännas av och texten 

därmed avläsas.  Jiménez et.al. (2009)  
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Figur 19 Braille bokstäver7 

3.3.3 Morsekod             

Kodning har varit det främsta sättet att kommunicera på. Redan år 1840, då telegrafin hade 

introducerats, skapades morsekoden. Denna grundades av Samuel F.B. Morse, med syfte att 

effektivt kryptera och skicka meddelanden på engelska. Rymdforskningen har bidragit med 

utvecklingen av kanalkodning. Denna typ av kodning används i kommunikation med 

rymdsonder.  

 

                                  
Figur 20 Morsekod8 

3.4 Spelpjäser 

 

3.4.1 Semiotik 

Ett område som uppmärksammas vid utformandet av produkter är semiotik. Det handlar om 

att undersöka tecken. Begreppet delas in i tre stycken kategorier semantik, syntax och 

pragmatik. Ett tecken består av innehåll och uttryck. Tecknen delas in i tre olika typer och de 

är ikoniska, symboliska och indexala. Ikoniska tecken är realistiska samband vilket innebär att 

de kan vara en figur som hänvisar till ett tecken. Det kan t.ex. vara en skiss av produkten som 

är en klon av det som tecknet refererar till. Ett symboliskt tecken är däremot något som kräver 

inlärning för att förstå innebörden. Det är språk och bokstäver i en produkt. Indexala tecken är 

                                                 
7 http://braillebug.afb.org/braille_deciphering.asp 

8 , http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=ocharnumber=7120030 
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något som ger ett uttryck av något kartlagt. För att analysera hur användaren tolkar produkten 

måste frågor i semiotikens tre kategorier besvaras. Syntax handlar om hur tecknet står i 

relation till andra tecken. Pragmatik handlar om hur tecknet används. Semantik handlar om 

vad tecknet kommunicerar. Författaren nämner om att semantik delas upp i fyra olika 

funktioner.  Identifiera, uttrycka, beskriva och uppmana. Identifiera innebär t.ex. vilket 

företag som tillverkat produkten, vilken kultur de tillhör och om de kan berätta något om den 

som skapat produkten. Uttrycka innebär exempelvis hur de ser ut att vara. Beskriva är om 

produkten förmedlar användaren hur den ska hanteras, berättar de vad de är till för eller måste 

användarna ha förkunskaper. Uppmana är då användaren får en impuls av att känna på 

produkten, om denna vill använda den och om denna kommer att berätta om den för andra.  

Det symboliska tecknet kan vara mönstret där innebörden beskrivs med morsealfabet. 

Mönstret ska vara positionerad på ovansidan där de syns mest för användaren och är lätt att 

komma åt med fingrarna. Det indexala tecknet är belysning av spelpjäsen som är ett index på 

mörker. Spelpjäserna ska användas av personer i 25-35 års ålder som har erfarenhet av musik. 

Den passar i omgivningen och ska inneha samma kvalitetsnivå som de övriga musikredskapen 

sedd ur ett pragmatiskt perspektiv. Syntax är spelpjäsernas form gentemot andra spelpjäser, de 

skiljer sig med utseendet. Identifiera är företaget som tillverkar spelpjäserna c3n Performance, 

vilken kultur spelpjäserna tillhör och om spelpjäserna kan berätta något om ägaren. Uttrycka 

är att spelpjäserna ser ut att vara musikaliska, de känns tillförlitliga och verkar ha en 

acceptabel vikt. Beskriva innebär att spelpjäserna förmedlar användaren om hur de ska 

hanteras. De berättar vad de är till för utan att man ska ha förkunskaper. Uppmana innebär att 

användaren får en impuls av att känna på spelpjäserna. De vill använda dem och kommer att 

berätta om dem för andra. Spelpjäsens undersida består av plast som uppmanar användaren 

om att prova dem ovanpå Ipadskärmen. För att känna glidet som spelpjäsen ser ut att erbjuda. 

Spelpjäserna beskriver dessutom funktionen som musikredskap, eftersom de behåller samma 

utseende som DJ rattar. Westholm (2002) 

 

 

3.4.3 Material  

Materialet ska vara elektriskt ledande för att laddningen från fingrarna ska upptäckas av 

skärmen. Materialet bör även vara återanvändningsbart för att inte tära på miljön. De bör 

också inneha karaktäristiska egenskaper som förbättrar musikupplevelsen. Det är en fördel om 

materialet är genomskinligt för att se det som sker på skärmen. Det behöver dock inte vara 

det, eftersom syftet är att åstadkomma en fungerande prototyp. Materialets elasticitet är i det 

här fallet inte lika viktigt eftersom produkten inte kommer att utsättas för någon spänning. Det 

tas därmed mindre hänsyn till e-modulen. Brottgränsen är även den något som kan 

försummas, eftersom produkten inte kommer att utsättas för relativt höga krafter. Användaren 

kan däremot av misstag råka tappa produkten vilket kan leda till sprickbildning. Densiteten är 

beroende av volym och vikt och måste väljas med hänsyn till användarbehovet. Materialet bör 

vara enkelt och lönsamt att framställa samt tillverka i. Det ska tåla nötning och motstå 

repning. Produkten ska bestå av plast eftersom det är formbara och billiga att framställa.      

Det förekommer ungefär 100 olika grundämnen naturligt i miljön, medan endast en del består 

av plaster och elaster. 75 % av ämnena är metaller, varav nio av dessa finns i plaster och 

elaster, där de dominerande ämnena är kol och väte.  

Produktens vikt påverkas av materialets densitet och antalet delar. Med en alltför låg vikt 

tappar användaren den verklighetstrogna känslan, medan en alltför hög vikt gör det svårare att 

manövrera produkten och att förflytta den, vilket inte är ergonomiskt godtagbart. Vikten kan 

användas som ett sätt för att skilja produkten med känseln genom att göra en i lägre och en 

tyngre vikt. Vikten påverkar produktens volym som i sin tur påverkar utseendet.   
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Listan nedan omfattar plastmaterial som inspirerats från konkurrenternas produkter och 

litteraturen. Edshammar (2002) och Klason et.al (2001) 

 
Tabell 1 Plaster, Edshammar (2002) och Klason et.al (2001) 

 
Tabell 2 Termoplaster och termoelaster, Edshammar (2002) och Klason et.al (2001) 

 
Material Specifikation 

 
 

 

 
 

Polykarbonat (PC) 

Amorf termoplast 
Karbonatplast är segt, slagtåligt och starkt 

Vilket i kombination med glasklar genomskinlighet gör materialet unikt  

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): 1,209 

Tillverkningsmetod: Formblåsning, formsprutning och extrudering. 
Framställning: Polykarbonat framställs genom ”interfacial” polymerisation.  

Färg: Klar, färglös 

Fördelar: Utmärkta dielektriska egenskaper, extremt hög slagseghet, kan armeras, god utomhusbeständighet. 
Nackdelar: Dålig rep motstånd, svår att formspruta och kan inte användas i varmvatten över 60 C°. 

Användningsområden: Pumphjul, propellrar, skyddshjälmar, vandaliseringssäkra fönsterrutor och glas till 

utomhusarmaturer. 

 
 

 

 
 

 

 
Acetalplast (POM) 

Amorf termoplast 

Acetalplast har hög kristallinitet. De är styva, sega och hårda material. POM – C EL är ett elektriskt ledande 

co-polymer.  

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): 1,4 

Tillverkningsmetod: Formblåsning, formsprutning och extrudering. 

Framställning: Acetalplast framställs genom polymerisation. 

Färg: Olika färger  
Fördelar: Hög utmattningshållfasthet, hög nötningsbeständighet, hög kemikaliebeständighet, goda 

glidförhållanden och ingen spänningssprickbildning.   
Nackdelar: Dålig beständighet i klor- och bromhaltiga organiska ämnen som kloroform och metylbromid, 

nedbryts inte biologiskt. Materialet bryts snabbt ned i koncentrerad salpetersyra.  

Användningsområden: Bilindustri, elindustri, dörrlås, spärranordningar, kuggväxlar, fönsterhissar och 
vindrutetorkare. 

 
 

 
 

 

 
Polytetrafluoreten 

(PTFE) 

Kristallin termoplast 

Fluorplaster tillhör temperaturtåliga och kemikalieresistenta materialen.  

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): 2,15 

Tillverkningsmetod: Snitring, extrusion. 

Framställning: Kloroform och fluorväten ger gasen CHCIF2. Difluorklormetan sönderdelas genom pyrolys 

vid 800 – 1000° C till tetrafluoreten och HCI samt giftiga föroreningar. Tetrafluoretenet tvättas, torkas och 
destilleras till hög renhet.      

Färg: Vit 

Fördelar: Hög kemikalieresistent, seg vid låga temperaturer, lägst friktion av alla plaster, goda elektriska och 
dielektriska egenskaper, mycket låg vatten absorption, hög temperaturtålighet. 

Nackdelar: Högt pris, hög smältviskositet gör PTFE svår bearbetad, hög densitet jämfört med andra plaster, 

låg nötningsresistent.  
Användningsområden: Elektriska applikationer i flygplan, robotar eller maskiner, packningar, rör, filter, 

folie, elektrisk isoleringsmaterial 

 
 Del kristallin termoplast 

                                                 
9 http://www.christianberner.se/$-1/file/polykarbonat-pc.pdf 

Plaster   

Polyeten (PE) Polyetentereftalat (PET) Esterbaserade termoelaster (TPE-E) 

Tvär bunden polyeten (PE-X)  Polybutenteraftalat (PBT) Amidbaserade termoelaster (TPE-A) 
Polybuten (PB)  Polyfenyleneter (PPE)  Termoelastiska polymerblandningar (TPE-O, 

TPE-V) 

Polyvinylklorid (PVC)  Polyfenylensulfid (PPS)  Aminoplaster (MF, UF) 
Modifierad PVC  Sulfonplast (PSU, PSE, PPSU) Akrylpolymerer (PMMA, PAN, AMMA) 

Polypropen (PP)  Polyakryleterketon (PEEK)  Polyuretan (PUR) 

Polystyren (PS)  Termoplastiska polyamider (PAI), (PEI)  Omättade esterplaster (UP) 
Polystyren sampolymer (SAN) Självarmerade polymerer (LCP) Epoxiplast (EP)   

Syndiotaktisk polystyren (sPS) Cellulosa plaster (CA, CAP, CAP) Etersulfonplast (PES)  

Polyamider (PA) Silikoner (SI) Fluorplast 

Karbonatplast (PC) Styrenbaserade termoelaster (TPE-S) Fenolplast 

Acetalplast (POM) Uretanbaserade termoelaster (TPE-U) Glasmatteförstärkta plaster (GMT,DMC) 
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Polyeten (PE) 

Polyeten (PE) är en termoplast som kristalliserar när den kyls ned från det flytande tillståndet. Kedjesegmenten 

sätter sig i en ordnad form. Högre densitet/ kristallinitet medför högre smälttemperatur, draghållfasthet, E-

modul. Lägre slagsegheten, känsligare mot spänningssprickbildning och mindre genomskinlig. Låg densitet gör 
polyeten mjukt och töjbart. 

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑):LDP 0,910–0,940 HDPE 0,940 - 0,965 

Tillverkningsmetod: Varmformning, formsprutning, rotationsgjutning, extrudering, varmformning och 

formblåsning. 
Framställning: I autoklav med omrörare eller i tubreaktor. 

Färg: Transparent och Vit 

Fördelar: Lågt pris, goda elektriska egenskaper, låg vatten absorption, resistent mot flesta kemikalier. 
Nackdelar: Låg resistent mot krypning vid belastning, hög formkrypning, känslig för spänningskorrosion, 

dålig väderbeständighet om det inte är svart färg, svårt att ha med text utan föregående ytbehandling, låg 

reptålighet.  
Användningsområden: Hushållsartiklar, leksaker, flaskor, rör, hinkar, kabelisolering, bensintankar, 

förpackiningsfilm, behållare.   

 
 
 

 

 
 

 

Polyvinylklorid 
(PVC) 

Amorf termoplast 
PVC framställs genom additions polymerisation. 

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): 1,4710 

Tillverkningsmetod: PVC kräver vissa förändringar för bearbetning och i kontrast till andra plaster innehåller 

PVC alltid stabilisatorer, smörjmedel. Mjukgjord PVC lämpar sig för formsprutning, kalandrering, bestrykning, 

extrudering och rotationsgjutning. Styv PVC lämpar sig för varmformning, formblåsning och formpressning. 

Framställning: Polymerisation av vinylklorid  
Färg: Klar, färglös 

Fördelar:  

Blandning av gör att man kan erhålla en mjuk och styv termoplast. Styv medför bättre dimensions stabilitet. 
Hög kemikaliebeständighet och lågt pris. 

Nackdelar: Relativ låg mjukningstemperatur, styv och spröd vid låg temperatur, relativ hög densitet i 

förhållande till andra termoplast material.  
Användningsområden: Rör, byggpaneler, korrugerade skivor, fönsterbågar, dörrposter, profiler, 

isolationsmaterial, flaskor och behållare samt tapeter. 

 
 
 

 

 
 

Polystyren (PS) 

Amorf termoplast 
Polystyren är glasklar, har hög glans, styv och hård.  

Låg fuktabsorption, lätt att bearbeta och goda elektriska egenskaper samt liten formkrypning. 

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): 1,05 

Tillverkningsmetod: PS bearbetas genom formsprutning, strängsprutning, varmformning och formblåsning. 
Framställning: Polystyren erhålls genom bulk eller suspensions polymerisation av styren. 

Färg: Glas klar 

Fördelar: Goda elektriska egenskaper, liten formkrypning, låg fuktabsorption. 
Nackdelar: Spröd, låg mjukningstemperatur, tendens till spänningssprickbildning.  

Användningsområden: Förpackningar, kosmetiska och farmaceutiska preparat. Lock och engångstråg för 

livsmedel. Formsprutade solida och expanderade komponenter, som kåpor till TV- och radioapparater, i 
kontorsmaskiner. 

 
 
 

 

 
 

Polyetentereftalat 

(PET) 

Del kristallin termoplast 
PET har en glastemperatur som motsvarar ca.80 C°, temperaturen varierar och beror dels på mängden 

kvarvarande föroreningar och materialets historiska temperaturförlopp. Den kristallina smältpunkten är mellan 

250 och 270 C°.   

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): 1,38 

Tillverkningsmetod: Formsprutning 

Framställning: PET framställs i två steg, först direkt förestras etenglykol med tereftalsyra eller omförestras 

med tereftalsyrans dimetylester.   
Färg: Vit 

Fördelar: Väldigt hård och styv, god kemikalieresistent, nötningsresistent, goda dielektriska egenskaper, låg 

vatten absorption, resistent mot UV-strålning och sol. 
Nackdelar: Stor formkrypning om det inte är glasfiberfylld, låg slagseghet vid brottanvisningar.  

Användningsområden: Kugghjul, kåpor, lager, om-kopplare, kontakter och komponent behållare för 

elektronikindustrin. 

 
 

 

 
 

 

Polyfenylensulfid 
(PPS) 

Högkristallin termoplast 

Polyfenylsulfid är kemikaliebeständig upp till 200 C° som är högst bland plasterna. Polyfenylsulfid kan 

användas kontinuerligt i upp till 240 C°. Vatten absorptionen är mycket låg och materialet har mycket goda flyt 
egenskaper. 

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): 1,3511 

Tillverkningsmetod: Formsprutning  
Framställning: PPS framställs ur 1,4-diklorbensen, natriumsulfid och ett polärt organiskt lösningsmedel. 

Färg: Brun 

Fördelar: Mycket styv, låg formkrypning, bra utmattningshållfasthet, mycket god krypresistens, hårdast av 
termoplasterna, högt prestanda/prisförhållande.  

                                                 
10 http://www.tregaltd.com/img/Density%20of%20Plastics[1].pdf 
11 http://heimbach.se/downloads/Heimbach_materialguide.pdf 
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Nackdelar: Låg slagseghet, angrips långsamt av starka oxiderande syror.  

Användningsområden: Korrosion resistenta pumpdetaljer, kranar, rör, packningar, elektriska kontakter, 

bränsleceller och ventildelar. 
 

 

 
 

 

 
 

Cellulosa plaster 

(CA, CAP, CAP) 

Amorf termoplast  

Cellulosa plast är baserade på den naturliga polymeren cellulosa.  

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): 1.2812 

Tillverkningsmetod: Formsprutning, varmformning, formblåsning och extrudering. 

Framställning:  

Cellulosa är en linjär polymer som är uppbyggd av glukos rester. Uppbyggnaden medför en ovanlig hög 
kristallinitet. Varje enhet innehåller tre OH-grupper. Dessa bildar vätebindningar mellan molekylkedjorna, 

vilket leder till en hög smältpunkt. Cellulosan sönderdelas under sin smältpunkt. 

Färg: Färglös, klar  
Fördelar: Transparent, framställs av naturprodukter, egenskaperna varierar mycket genom olika tillsatser av 

mjukningsmedel och fyllmedel, ingen spännings sprickbildning, låg elektrostatisk uppladdning. 

Nackdelar: Angrips av starka syror och baser, CA spröd under 0 C° och tenderar till ganska stor 
mjukningsmedelsavgång vid förhöjd temperatur.  

Användningsområden: Maskinkåpor, pennor, verktygsskaft, glasögonbågar, lack, lampglober, skyltar, 

handtag, rör. 
 

 

 
 

 
 

 

Styrenbaserade 
termoelaster (TPE-

S) 

Gummi och termoplast 

Tillverkningsmetoden som lämpar sig bäst för TPE-material är formsprutning. TPE kan formas enkelt och 
används som ersättning för vulkat gummi i detaljer. Styrenbaserad TPE är blocksampolymerer av styren och en 

elastomer som nästan alltid brukar vara etenpropen, butadien och butyl gummi.   

Densitet (𝒌𝒈/𝒎𝟑): 930 - 1200 

Tillverkningsmetod: Formsprutning  

Framställning: Blocksampolymerisation av styva block styren och mjuka block butadien. A-blocken 

attraherar varandra om A och B blocken inte är blandbara.  

Färg: Klar 

Fördelar: 

Materialet har god flexibilitet i kyla, Enkel att forma, spill kan återanvändas och har lågt pris. 
Nackdelar: Risk för sättning efter kompression, begränsad kemikalieresistent, Eten och propenplast har bättre 

kemikalieresistens.   

Användningsområden: lim, skor och formsprutgods. 
 

 

 
 

 

 

Uretanbaserade 

termoelaster (TPE-

U) 

Gummi och termoplast 

Uretanbaserade TPE är en dyr termoplast som har goda egenskaper. De är nötningsbeständiga, flexibla vid låga 
temperaturer och har hög riv styrka. 

Densitet (𝑘𝑔/𝑚𝟑): 1050 - 1200 

Tillverkningsmetod: Formsprutning 

Framställning: Blocksampolymerer av högmolekylära dioder och diisocyanater.   
Färg: Klar 

Fördelar: Låg nötning, stötabsorberande, utmärkta tribologiska egenskaper och hög riv styrka, bättre 

egenskaper än övriga TPE material. 
Nackdelar: Högt pris 

Användningsområden: Motorindustrin, isolering av tråd och kabel, slang, tätningar, hjul, slalompjäxor, 
idrotts och fritidsskor. 

 

 
 

 

 
Esterbaserade 

termoelaster (TPE-

E) 

Gummi och termoplast 
Esterbaserade termoelaster är segmentsampolymerer av typen polyeterrester. De innehåller både mjuka och 

hårda segment. 

Densitet (𝑘𝑔/𝑚𝟑): 1170 - 1250 

Tillverkningsmetod: Extrudering, formsprutning, formblåsning, rotationsgjutning, varm formning, 
smältgjutning.  

Framställning: Genom att blanda dimetyltereftalat med ett stökiometriskt överskott av 

polyoxitetrametylenglykol.      
Färg: Klar 

Fördelar: Hård, går att infärga i klara färger, god slagseghet, hög kemikalieresistent. 

Nackdelar: Absorberar vatten, återhämtar sig inte helt efter deformation av 25 %, dyrt. 
Användningsområden: Drivremmar, skosulor, pumpmembran, plastgångjärn. 

 

 
 

 

 
 

Amidbaserade 

termoelaster (TPE-
A) 

Gummi och termoplast 
Består av en polyamid och ett polyeterblock. Där man genom ändring av blockens sammansättning kan få 

gummi-material.  

Densitet (𝒌𝒈/𝒎𝟑): 1010 - 1110 

Tillverkningsmetod: Formsprutning 

Framställning: Förtorkade och färdiga att använda, Materialet formsprutas, formtemperaturen är 30 C° och 

smältan upp till 225 C° för hårda material och 200° C för mjuka.      
Färg: Klar 

Fördelar: Tål värme, hård, goda mekaniska egenskaper, god kemikalieresistent, ozonbeständig, låg nötning, 

värmetålig och låg friktion.  
Nackdelar: Släpper igenom gaser och fukt, dyrt pris. 

                                                 
12 http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=383 
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Användningsområden: Sportartiklar, mjuka tangenter på miniräknare och datorer, sportskor och fotbollsskor 

fler komponentsprutas med material av olika färg och styvhet. 

 
 

 

 
 

 

 
Termoelastiska 

polymerblandningar  

(TPE-O, TPE-V) 

Termoplast och vulkat gummi 

Består av termoelast som innehåller oför nätade gummi och kallas för olefinbaserade termoelsaster. De kallas 
för TPE-O och består av termoelaster och plaster baserade på olefiner. Termoplaster som innehåller tvär bundet 

gummi, vulkaniserat kallas för TPE-V.   

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): TPE-O: 0,89 – 1 

TPE-V: 0,92 – 1 
Tillverkningsmetod: Formsprutning, extrudering. 

Framställning: TPE-V framställs genom dynamisk vulkanisering som innebär att en termoplast blandas med 

gummi och samtidigt tillsätts ett vulkmedel som tvär binder gummit.  
Färg: Klar 

Fördelar: Hög styvhet, goda elektriska egenskaper, God väderbeständighet, hög diemensionsstabilitet, hög 

slag seghet, hög värmebeständighet, god isolering,  
Nackdelar: Hög löslighet i kolväten 

Användningsområden: Säkringshållarlådor, kikare. 

 
 

 

 
 

Akrylpolymerer 
(PMMA, PAN, 

AMMA) 

Amorf termoplast  

Polymetylakrylat är gummiliknande, seg, styva glasklara termoplaster med hård yta. God väderbeständighet 

och optiska egenskaper.  

Densitet (𝒈/𝒄𝒎𝟑): 1,18 

Tillverkningsmetod: Den vanligaste tillverkningsmetoden är strängsprutning i en enkel- eller 

dubbelskruvmaskin. Strängen förs in mellan valsar som är högglanspolerade/ mönstrade för att erhålla 
dekorativa mönster. 

Framställning: Genom homo- och sampolymerisering av monomerer.  

Färg: Klar, färglös 

Fördelar: Goda optiska egenskaper, hög yt glans och hårdhet, mycket god beständighet utomhus, 

infärgningsmöjligheterna är obegränsade, påverkas inte av alkaliska lösningar, transparent.   

Nackdelar: Angrips av starka syror alkoholer, aceton och klorväten. 
Användningsområden: skivor, stänger och rör för vidarebearbetning, baklyktor till bilar, armaturkåpor, 

skyltar, fönsterglas, linser. 

 

 

 

Former av ljusemission kallas luminiscens. När denna ljusemission inträffar förlorar atomerna 

energi. En emission som varar under en viss tid kräver att energi tillförs någon annanstans. 

Sharma & Schulman (1999) Atomerna i självlysande material blir rörliga i en process som 

endast kräver lite eller ingen värme alls för att det ska lysa.13 

 

 
Tabell 3 Luminiscens 

 

Luminiscens  
Material Specifikation 

 
Fluorescens 

 

Fluorescens är fotonemissionsprocesser. Fotonemissionsprocesser omfattar övergångar mellan elektronisk och 
atomära tillstånd. So och Dong (2002) 

 
Termoluminiscens 

Termoluminiscens är en svag ljusemission som startar genom uppvärmning av bestrålade prover. 
Termoluminiscens finns i olika material, inklusive fasta tillstånd, mineraler, aminosyror och komplexa 

biologiska system. Ducruet och Vass (2009) 

 
 
Elektroluminiscence 

Ljusemission från ett aktivt material som uppstår genom optisk absorption och avkoppling av radioaktiva 
sönderfall i ett exciterat tillstånd. Elektroluminescens är en icke termisk generering av ljus genom att tillföra 

elektricitet till ett substrat. Mitschke och Bäuerle (2000) 

 
 
Fotoluminiscens 

Fotoluminiscens är en kontaktlös, icke förstörande metod för att sondera elektronisk struktur av material. Ljus 
riktas på ett prov, där det absorberas och ger överskottsenergi in i materialet i en process som kallas 

fotoexcitering.14 

 

                                                 
13 http://www.explainthatstuff.com/luminescence.html 
14https://www.google.se/url?sa=tochrct=jochq=ochesrc=sochsource=webochcd=1ochcad=rjaochuact=8ochved=0ahUKEwja4NG6oZbMAhX
CkywKHcXKA8UQFggcMAAochurl=http%3A%2F%2Fcnx.org%2Fexports%2F81bb0311-98ee-4cfc-b3c8-

0eab6aeace37%402.pdf%2Fphotoluminescence-spectroscopy-and-its-applications-

2.pdfochusg=AFQjCNGlBA9dvsOblBbT6oyWRn8BkBhugw 
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Bioluminescence 

 

Bioluminescens är då fotoner transporteras genom biologiska vävnader och kan externt detekteras med 

användning av en mycket känslig laddningskopplad anordning. Cong och Wang (2010) 

 

Fosforescens 

Fosforescens är en strålningsövergång, där den absorberade energin genomgår intersystemkorsning. Ye och 

Barron (2011)15 

 
 

Triboluminescence 

 

Triboluminiscens är då emission av ljus startar av mekanisk energi från friktion eller, mer vanlig fraktur. 16 

 

 

Kemoluminiscens 

 

Kemoluminiscens är då ljus avges från en kemisk reaktion. Två kemikalier reagerar med varandra och bildar en 

hög energi i fotoner av ljus.17 

 

 

 

3.4.5 Tillverkning 

Formsprutning är en lämplig tillverkningsmetod för termoplaster. Den är billig jämfört med 

andra tillverkningsmetoder och möjliggör tillverkning av komplicerade detaljer, dessutom är 

den miljövänlig. Tillverkningsprocessen liknar den vid extrudering, där materialet plasticeras 

i en upphettad cylinder med skruv, med den skillnaden att skruven förs bakåt i cylindern när 

plastsmältan matas fram. När den tänkta volymen plastsmälta har samlats in framför skruvens 

spets stannar skruvrotationen och skruven skjuts framåt i cylindern. När detta har skett sprutas 

plastsmältan in genom munstycket in i formverktyget. Plastsmältan får stanna kvar i formen 

och svalna en stund. När den blivit tillräckligt styv öppnas verktyget och den avslutade 

detaljen stöts ut. Tillverkningsprocessen sker i fyra steg, där det första innebär att smälta 

plasten. Sedan sprutas plastsmältan in i ett kallt utrymme. När den är inne i formen ska 

plastsmältan stelna under tryck för att inte deformeras över tiden. Det sista steget, kylning, 

sker för att detaljen ska kunna stötas ut.    

 

 

                                                 
15 http://cnx.org/exports/81bb0311-98ee-4cfc-b3c8-0eab6aeace37@2.pdf/photoluminescence-spectroscopy-and-its-applications-2.pdf 
16 http://www.horiba.com/fileadmin/uploads/Scientific/Documents/OSD/102_Triboluminescence.pdf 
17 http://www.scienceinschool.org/sites/default/files/teaserPdf/issue19_chemiluminescence.pdf 
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Figur 21 Formsprutningsmaskin18 

 

Formsprutningsmaskinen består av två viktiga delar, vilka är formblåsningsenheten och 

sprutenheten. Formblåsningsenheten består av en rörlig och en fast platta. På plattorna 

monteras verktygshalvorna. Under formsprutning används tryck som är ca 50 – 150 Mpa och 

kräver en väldigt hög lås kraft för att formsprutningsmaskinen ska kunna hålla fast 

verktygshalvorna. Klason et.al (2001)  

 

 

4. Tillämpad lösningsmetod 

 

4.1 Marknadsanalys 
 

4.1.1 Konkurrent analys  

Det finns många musikredskap som används till Ipads på marknaden. Det finns dock 

skillnader i funktion, utformning och identifieringsteknik. Skillnader finns också i 

värdeparametrarna volym, vikt och material. Användargränssnittet varierar mellan olika 

tillverkare. Information som erhållits från konkurrentanalysen kunde användas för att 

vidareutveckla koncepten. Förbättring av koncepten har även skett genom att återigen 

analysera konkurrenternas produkter. Identifieringstekniken på produkterna som finns att 

köpa är enkel och skiljer sig inte mycket från vanliga stylus-pennor. Tuna knobs är den enda 

som framtagits till Ipads med syfte om att justera musik-applikationer. Användaren vrider på 

spelpjäsen som en vanlig DJ ratt. Scratch 2 Go är en produkt bestående av flera spelpjäser och 

som används tillsammans för att justera användargränssnittet i musikapplikationen. Båda 

används som musikredskap och det finns minimala skillnader mellan dem vad gäller både 

identifieringsteknik och material. Tuna knobs består av ett ledande material med en 

kontaktpunkt som sitter på undersidan. När vridning sker följer punkten med och ljudet 

förändras. Identifieringstekniken liknar i stort sett spetsen på en stylus-penna.  Se bilaga 2 

 

4.1.2 Benchmarking 

Det finns både stora och små företag som utvecklat produkter till bordsytor. Produkterna 

används som tillbehör och till navigering. Flera av lösningarna ska underlätta styrningen av 

användargränssnittet i applikationerna. Benchmarking-resultatet har framhävt idéer och varit 

en god inspirationskälla under idégenereringen och konceptgenereringen. Bestämning av 

spelpjäsens utseende har med hjälp av benchmarkingen utvecklats. Information om storlek, 

vikt, kontaktpunkter och material har använts. De finns utvecklare som publicerat sina egna 

idéer i Communitys, bloggar och på Youtube. Där de även redogör för hur de ska användas 

och vilka för- och nackdelar som produkterna har. Vissa företag använder en liknande 

identifieringsteknik.      

 

TUIs är spelpjäser som identifieras med hjälp av en QR-kod med tre kontaktpunkter utfasade 

med ett visst avstånd från varandra. Identifieringstekniken liknar den som används på 

                                                 
18 http://www1.mtov.lth.se/vamp18/material/allman/formsprutning-filer/image006.gif 
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Reactable men är mycket förenklad, eftersom Reactable använder sig av kameror som 

upptäcker rörelser och mönster på varje spelpjäs. För att bestämma storlek på 

kontaktpunkterna och avståndet som varje kontaktpunkt ska sitta på, kunde information om 

identifieringstekniken användas. Capstones och PUCS widget är anpassade för Ipad skärmen. 

Capstones består av block som sätts på varandra och identifieras med kontaktpunkter som 

sitter på undersidan. Storleken medför att användaren endast kan ha ett litet antal block uppe 

på skärmen. Capstones kräver att blocken har trådar inuti för att fungera. I PUCs widget kan 

däremot flera olika former placeras på skärmen, eftersom de är mindre i storlek och fungerar 

utan beröring. PUCs widget kräver att Ipaden modifieras och är anpassade för skärmstorleken 

på Ipad-skärmen. Formen på spelpjäserna är simpel, detta kan bero på att utvecklarna endast 

vill introducera den nya tekniken. Inspiration har fåtts vid framtagandet av idéer med låg höjd. 

Droplet liknar en lysande droppe och placeras på touchskärmen för att få ut ytterligare 

information om det som visas på skärmen. Droplet har en attraktiv form som analyserats för 

att göra koncept 4 bollform med stöd. Lysande-effekten har även använts för att göra 

spelpjäserna synliga i mörker. Capwidget är en liten spelpjäs med två kontaktpunkter på 

undersidan som identifiering. När spelpjäsen vrids runt spolas antingen filmen framåt eller 

bakåt på Ipaden. Kontaktpunkterna på undersidan består av metall som leder laddningen från 

handen ned till skärmen. Audiopad är spelpjäser med låg höjd och som används för att för att 

styra musiken. De är genomskinliga vilket gör det möjligt för användaren att se igenom 

spelpjäsen. Noteput är ett musikredskap som består av musiknoter. Varje not placeras på en 

skärm, när noterna är ordnade på rätt plats spelas de upp för användaren. De korta noterna har 

lägre vikt än de som är långa. Det är ett sätt att skilja två spelpjäser från varandra som 

exempelvis högt- och lågt passfilter. Venice Unfolding är till för att navigera, användaren kan 

få information om en plats i staden Venice. Navigeringsföremålet är stort för att passa en stor 

bordsyta. Infasningarna på föremålet medför bättre grepp. Idéer och modeller i lera togs fram 

för att ta reda på om större spelpjäser skulle kunna passa en 9.7 tums pekskärm. Audiocubes 

är block som man kan förflytta mellan olika ställen på ett vanligt bord. När blocken förflyttas 

justeras olika beats och ljuset ändras i blocken. Generativ är genomskinliga och ovala 

spelpjäser som används för att skapa musikspår. Pjäsernas storlek gör att användaren kan 

flytta dem med fingrarna. Den låga höjden medför även att musikern kan se vad som händer 

på skärmen. Dropnotes består av färgade vattendroppar som placeras på bordsytor för att 

komponera musik. Dropparna läggs på en cirkulär bordsyta med lysande nät. Ett ljud för varje 

droppe spelas in av användaren innan droppen placeras på nätet. Därefter placeras dropparna 

på olika ställen på nätet och musiken spelas sedan upp. Verktyget som används för att göra 

dropparna är en pipett med färg i. Kickables är föremål som användarna kan styra på marken, 

med en projektor som belyser ytan. Kickables-föremålen är anpassade efter fotens egenskaper 

och är formade så att de kan glida på marken. Skillnaden mellan formen på spelpjäserna och 

Kickables föremålen, är kroppsdelarna som används. En bollform måste vara helt rund 

eftersom den annars inte kan rulla på marken. En boll som ska användas på en liten skärm 

måste vara rak på undersidan för att inte rulla ned från skärmen. Fingrarna gör det möjligt att 

manövrera spelpjäserna i vilken riktning som helst. En boll på marken kan inte användaren 

flytta runt med fötterna utan kontakt mot underlaget. Amusty är gjord för musiker, i en 

inomhusmiljö för flera personer samtidigt. Användaren kan välja musiken som ska spelas 

genom att placera genomskinliga föremål på en bordsyta. Amusty är en stor låda med en 

skärm på ovansidan. Inspiration om hur den fysiska formen på spelpjäserna kan se ut har 

tagits i åtanke under idégenereringen. Materiella bots är ovalformade spelpjäser som kan 

hjälpa användaren att styra musiken. Den ovala formen ger användaren känslan av cirkulära 

rörelser med hela handen. Little boxes är ovala lådor som placeras på skärmen och längst upp 

finns en spak, när användaren vrider runt spaken spelas musiken upp och olika ljuseffekter 

visas på skärmen. Little boxes har ett unikt styrsätt. Inspiration om att skapa annorlunda 
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spelpjäser som inte liknar vanliga rattar och musikinstrument har inspirerats med idéer som en 

våg- och ringformad spelpjäs samt en spelpjäs formad som en bokstav i blindskrift. 

Phonotonic omvandlar alla steg och rörelser till musik, spelpjäsen styrs med hela handen och 

har använts som inspiration för att utveckla koncept med infasade kanter. Elektriska kretsar är 

rektangulära spelpjäser som används för att experimentera värden för spänning, motstånd och 

krafter. Det är ett sätt att lösa uppgifter och ta till sig kunskap om ellära. Pjäserna har 

rektangulära former med en bild på varje motstånd som ett tecken på t.ex. kraften. Modulärt 

användargränssnitt består av en ram som är anpassad för Ipaden och i den finns det plats för 

fysiska föremål. Föremålen är ratt, reglage och knappar som är gjorda av aluminium. 

Storleken på spelpjäserna har inspirerats från rattarna i de modulära användargränssnittet. 

Magicubes är block som identifieras med hjälp av en magnetometer. Magnetometern finns 

installerad på smarta enheter. Blocken är till för att lära sig enkla matematiska beräkningar. 

Blockens storlek är anpassade för Ipadskärmens storlek. Xenakis är instrument som kan 

användas av många personer för att skapa musik.  Användaren kan styra musiken genom att 

flytta fysiska föremål på en lysande bordsyta. Det finns en text med en färgad figur på varje 

spelpjäs som gör det enkelt för användaren att identifiera vad som förändras i programvaran. 

Text eller tecken som visualiserar varje funktion i spelpjäsen har inspirerats från Xenakis. 

Mattel är en leksak som har olika former och används tillsammans med en applikation som 

laddas ned på Ipads.Varje leksak används för att styra ett visst spel. Mattel påvisar att det 

finns ett samband mellan storleken på spelpjäsen och storleken på användargränssnittet. Jag 

tycker personligen att de kan ge användaren en uppfattning om antalet funktioner som 

spelpjäsen styr. En stor spelpjäs styr ett litet antal funktioner i användargränssnittet. Gauss 

Stones används som föremål på multitouch-skärmar. Ovala med magneter på undersidan som 

kräver att Ipaden modifieras. Enkel form på varje spelpjäs och storleken indikerar också att 

flera spelpjäser kan användas samtidigt samt att en spelpjäs på skärmen inte uppfyller sin 

funktion helt. Discover är en spelpjäs som används till Spotify. Med en box som har Spotify 

web player installerad. Låtarna som spelas upp beror på vart spelpjäsen är placerad på boxen. 

Låtarna är utspridda på ytan. Discover är ett unikt sätt att spela musik, spelpjäsen är 

cylinderformad och har ett grepp på undersidan som liknar schackpjäsens undersida. 

Inspiration har använts för att generera idéer som efterliknar undersidan. MPK mini är ett 

tangentbord för musiker med många funktioner. Det är en utrustning med många rattar. För att 

behålla samma form som vanliga instrument har MPK mini använts för att generera idéer. De 

har också analyserats för att undersöka vilka knappar som finns i ett musikinstrument. Traktor 

Kontrol S8 är till för DJs och kan justera ljud med fysiska föremål som rattar och knappar och 

har även varit en god inspirationskälla för att ta fram idéer. DJ Control Wave är en fysisk 

kontroll för Ipads. Den är formad för att få plats med Ipad-enheten. Se bilaga 3   

 

 

4.2 Användarkrav 
Med hjälp av marknadsanalysen, benchmarkingen och användarbehovet kunde de allra 

viktigaste användarkraven listas upp. Avtagbara spelpjäser i kombination med ljud och 

visuella effekter på skärmen underlättar styrningen av musikapplikationen. Spelpjäsernas 

form ska tillfredsställa användaren och även tillhöra programvaran. Utseendet på spelpjäserna 

ska attrahera användaren till att ladda ner musik-applikationen. Användarna ska känna att 

spelpjäserna är till för musik och ska hanteras med ett litet antal steg. Varje spelpjäs ska 

uttrycka vilken funktion som justeras i c3n play-applikationen. Föremålens kontaktyta med 

pekskärmen ska äga ett unikt mönster för att programvaran enkelt ska känna av vilken 

spelpjäs som ska göra vad. Hänsyn måste även tas till greppbarhet och storlek för att de dels 

ska bli ergonomiskt utformade och att de dels anpassar sig till skärmstorleken på Ipad-

enheten. Materialval och tillverkningsmetod beaktas för att spelpjäserna ska bli 
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kostnadseffektiva, miljövänliga, lätta att montera och lätta att tillverka i maskinerna(ta bort,) 

med hänsyn till belastning och livslängd. Pjäserna ska vara hållbara. 

 

 

4.3 Quality function deployment (QFD) 
I QFD:n gjordes användarkraven om till mätbara produktegenskaper. Ett samband mellan vad 

användarna har ställt för krav på produkten kunde göras tydligare. Se bilaga 5 

  

 

4.3.1 Produktkrav 

Konkurrenternas produkter hade skillnader vad gäller längd och volym. Scratch 2 Go har 

diametern 5 cm på rattarna och Tuna knob har 1,4 cm. Båda är anpassade för Ipad-skärmens 

storlek och två händer kan användas samtidigt för att styra rattarna. Åtta stycken spelpjäser 

ska kunna placeras på Ipad-skärmen och måste därför måttsättas med hänsyn till 

skärmstorleken. Storleken på spelpjäserna har valts genom att placera urklippta former gjorda 

i papper. Med utspridda ovalformade former på ytan av skärmen valdes sedan en lämplig 

diameter. QFD: n visar de allra viktigaste kraven. Se bilaga 5 för övriga samband. 

 

 

 Form 

 Volym 

 Storlek på spelpjäs 

 Storlek på inmatningsmönster 

 Material 

 Vikt 

 Spelpjäs radie 

 Grepp mot underlag 

 

 

4.4 Funktionsanalys 
I funktionsanalysen kunde viktiga funktioner klassificeras som huvudfunktion, 

delfunktion(nödvändig) och stödfunktion(önskvärd). Funktionerna har listats upp i ett 

funktionsträd (se bilaga 3 för fullständig funktionsanalys). Syftet med spelpjäser är att kunna 

styra applikationer. Användaren ska kunna hålla i spelpjäsen och styra den med fingrarna. För 

att göra detta utan att belasta fingrarna för mycket, måste spelpjäsen vara ergonomisk. 

Spelpjäsen måste ha ett fingergrepp och ett grepp som sätts mot skärmens yta. Utöver detta 

ska spelpjäsen manövreras med händerna från väskan till Ipad-skärmen. De behöver dock inte 

vridas för att justera applikationen utan kan förflyttas i sidled. 

 

 
 

Figur 22 Del av funktionsanalysen 
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4.5 Kravspecifikation 
En kravspecifikation har upprättats med hjälp utav marknadsanalysen, användarkraven och 

produktkraven. Kravspecifikationen har uppdaterats under hela projektet. Nedan presenteras 

den slutgiltiga specifikationen.  

 

Spelpjäs 

 Ska vara enkel att manövrera och ha en volym från 4000–7000 𝑐𝑚3 

 Ska belasta fingrar och händer minimalt under spelning och vid förflyttning till- och 

från skärmen 0-2 𝑔/𝑐𝑚3.  

 Ska vara prisvärda och ha en kostnad mellan 200-500 kr. 

 Ska sitta ordentligt på skärmen och ha en undersida med en diameter som är ≥ 22 mm  

 Ge känsla av musikredskap via formen hyperboloid och antalet infasningar 1-4 

stycken. 

 Ska sitta stabilt i fingrarna under förflyttning och bestå av materialet Acetalpast.  

 Ska vara bekväm i handen under manövrering genom att inneha mjuka kanter med 

radie från 0,5-2 mm  

 Användaren ska känna igen varje spelpjäs genom att det har ett cirkulärt mönster på 

ytan med en storlek som är ≥ 14 mm. 

 Användaren ska kunna förvara spelpjäserna i en förpackning. 

 Ska ha lämplig vikt för att inte belasta pekskärmen och fingrarna, mellan 5-8g.  

 Ska inte ha utstående delar för att uppnå en attraktiv form. 

 Ge identitet och igenkänning av vilket företag de tillhör via 2-3 tecken i morsekoden. 

 5 stycken ska framställas som prototyper. 

 Varje spelpjäs justerar varsin funktion i applikationen, Amplitud, Delay, Högt- och 

Lågt-passfilter, Resonans, Feedback, Zoom + Pan och Compression.  

 Livslängden är 3 år 

 8 stycken  

 Antal fingrar som ska användas för att flytta och vrida spelpjäsen är 1-3 stycken. 

 Delar av spelpjäsen ska bestå av luminiscens material som är synligt i mörker. 

 Radie 7,65 mm på ytan av varje spelpjäs.  

 8 stycken spelpjäser ska tillsammans stå på en 9,7 tums skärm.  

 Triangulär position av kontaktpunkterna med sidorna l0, l1 och l2. 

 

Marknad 

 Musiker, DJs inom (Electronica, House, Techno och Dance) och klubbscenmusik. 

 

Tillverkning 

 Kostnad från 0-30 kr för 8 stycken spelpjäser. För serietillverkning av 10 000st/år, 

Med hänsyn till en budget på 300 000kr/år 

 Enkel att tillverka genom formsprutning med totalt 4 formhalvor för varje spelpjäs.  

 Enkel att sätta ihop och bestå av 1-3 stycken delar. 

 Materialet ska vara genomskinligt för att se det som händer på skärmen. 

 Materialet skall vara miljövänligt och återvinningsbart för att inte tära på miljön. 

 Materialet ska tåla nötning för det kommer att utsättas för rörelser under kontakt med 

pekskärmen.  

  

Miljö 
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 Skall vara hållbart. 

 Ska passa in i den tänkta miljön. 

 Ska passa in i c3n play-användargränssnittet. 

 Ska vara synligt på scenen när det är mörkt. 

 

4.6 Konceptgenerering och Konceptutvärdering 

 

4.6.1 Moodboard 
För att få inspiration visualiseras miljön med bilder. En miljö med både stark och svag 

belysning och med olika ljus- samt ljudeffekter. Pjäserna kan användas i en vanlig 

musikstudio och på scenen, i kombination med flera andra musikredskap och instrument. 

Moodboarden har gjorts för att få en tydligare bild av användningsområdet och för att få 

inspiration.  

 
Figur 23 Moodboard, lösgjord, källa: 19 

                                                 
19 https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/09/05/00/23/dj-923468_960_720.jpg 
http://www.swedsafe.se/images/kategori/Musik.jpg 

http://www.hd.se/ScaledImages/644x429/Images/hdarchive/archive/00100/am_scen_jpg_100558a.jpg?h=870174fd5b7ffce221edf85a7ff6033

5ochfill=Falseochcut=Falseochql=Undefined 
http://hakanlidbo.com/wp-content/uploads/2013/11/c3n_6.png 

http://techandall.com/wp-content/uploads/2013/03/8c4be68de8.png 

http://bd-solutions.be/images/varia/Favourite-Ever-DJ-Set-520x245.jpg 

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/09/05/00/23/dj-923468_960_720.jpg
http://www.swedsafe.se/images/kategori/Musik.jpg
http://www.hd.se/ScaledImages/644x429/Images/hdarchive/archive/00100/am_scen_jpg_100558a.jpg?h=870174fd5b7ffce221edf85a7ff60335&fill=False&cut=False&ql=Undefined
http://www.hd.se/ScaledImages/644x429/Images/hdarchive/archive/00100/am_scen_jpg_100558a.jpg?h=870174fd5b7ffce221edf85a7ff60335&fill=False&cut=False&ql=Undefined
http://hakanlidbo.com/wp-content/uploads/2013/11/c3n_6.png
http://techandall.com/wp-content/uploads/2013/03/8c4be68de8.png
http://bd-solutions.be/images/varia/Favourite-Ever-DJ-Set-520x245.jpg
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4.6.2 Idégenerering 

För att ta fram idéer användes först brainstorming-metoden, där mindre frimärkes stora skisser 

och därefter större skisser med hänsyn till användarkrav, produktkrav och kravspecifikation 

kunde tas fram. Av dessa var det flera idéer som inte kunde gå vidare. Pjäs som ser ut som en 

våg, tre vridande lager som ändrar varsin funktion i applikationen, Formad efter blindskriften, 

ringform som vrids runt, handvridande spelpjäs. Idéerna som gick vidare till nästa steg var en 

oval form med nedfasade finger grepp runt spelpjäsen. Pyramid med varierande höjder. Oval 

form med utfasningar och nedfasningar samt vågor i ytan. Oval med en periodliknande graf 

sedd från sidan och med fingrarna vilandes på varje ände som ett stöd. Planet-form med en 

ring som kretsar runt.  

 
Figur 24 Del av Idégenereringen 

Därefter gjordes modeller i lera och i mjuk plast för att få reda på hur spelpjäserna känns i 

handen och vilken storlek som passar bäst. Modellerna är framtagna med hänsyn till Ipad-

skärmens storlek.  

                                                 
http://www.magix.com/fileadmin/user_upload/Produkte/Musik/Music_Studio_2016/Samplitude_Music_Studio_2016/Detail/header-1214-

samplitude-music-studio-2016-int.jpg 
http://www.blirk.net/wallpapers/1680x1050/dj-music-wallpaper-75.jpg  

https://ichemepresident.files.wordpress.com/2014/06/rock-music.jpg 

http://static.wixstatic.com/media/265b65_55c236c7897c40138b283e1e3a6df8e6.jpg 
http://www.moov-management.com/wp-content/uploads/2013/12/dubstep-pioneer-cdj-party-dj-music-house-techno-dnb-electro-sound-

1024x640.jpg 

http://newyork.sonicsearch.sonicscoop.com/uploads/images/orig/c10621ecb1a1280f346bff404c2009c44ee95912.jpg 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/b4/83/e5/b483e53a0e33a3d66b3a1a156235219f.jpg 

http://www.highbrowmagazine.com/sites/default/files/styles/large/public/field/image/1seattle.jpg?itok=CznABa8h 

http://www.trollshots.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/1354587763_461967400_1-DJS-Grupos-de-rock-y-musica-versatil-del-
carmen.jpg 

http://www.apogeedigital.com/wp-content/uploads/2013/10/duet-studio-1000.jpg 

 

http://www.magix.com/fileadmin/user_upload/Produkte/Musik/Music_Studio_2016/Samplitude_Music_Studio_2016/Detail/header-1214-samplitude-music-studio-2016-int.jpg
http://www.magix.com/fileadmin/user_upload/Produkte/Musik/Music_Studio_2016/Samplitude_Music_Studio_2016/Detail/header-1214-samplitude-music-studio-2016-int.jpg
http://www.blirk.net/wallpapers/1680x1050/dj-music-wallpaper-75.jpg
https://ichemepresident.files.wordpress.com/2014/06/rock-music.jpg
http://static.wixstatic.com/media/265b65_55c236c7897c40138b283e1e3a6df8e6.jpg
http://www.moov-management.com/wp-content/uploads/2013/12/dubstep-pioneer-cdj-party-dj-music-house-techno-dnb-electro-sound-1024x640.jpg
http://www.moov-management.com/wp-content/uploads/2013/12/dubstep-pioneer-cdj-party-dj-music-house-techno-dnb-electro-sound-1024x640.jpg
http://newyork.sonicsearch.sonicscoop.com/uploads/images/orig/c10621ecb1a1280f346bff404c2009c44ee95912.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/b4/83/e5/b483e53a0e33a3d66b3a1a156235219f.jpg
http://www.highbrowmagazine.com/sites/default/files/styles/large/public/field/image/1seattle.jpg?itok=CznABa8h
http://www.trollshots.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/1354587763_461967400_1-DJS-Grupos-de-rock-y-musica-versatil-del-carmen.jpg
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Figur 25 Modeller gjorda i lera och mjuk plast 

 

4.6.3 Konceptgenerering 

 

Koncept 1 – Fingergrepp 

 

 

 
Figur 26 Fingergrepp på sidorna av spelpjäsen. 

 

Konceptet har samma radie på båda sidorna. Infasningen i mitten sträcker sig runt hela 

spelpjäsen för att fingrarna ska sitta stabilt under förflyttning. Mjuka kanter med radie för 

bättre flexibilitet på skärmens över- och undersida samt för att motverka repor. Pjäsen är inte 

så hög och kan med två fingrar enkelt förflyttas mellan olika positioner på skärmen. Pjäsen 

belastar inte fingrarna lika mycket som de övriga koncepten. Nackdelen är att sidorna kan 

förväxlas med varandra om det inte finns något som indikerar vilken som är vilken. 
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Koncept 2 – Pyramid                           

 
 

Figur 27 Pyramidform med stor bottendiameter 

Det här konceptet är bredare på undersidan och smalnar av som en DJ-ratt. Detta koncept 

behåller formen på den klassiska vridningen. Kanterna är även här mjuka för flexibilitet och 

bättre glidning på skärmen. I detta koncept är spelpjäsen högre vilket gör att användaren kan 

hålla fast den med 2-3 fingrar samtidigt. I konceptet framgår sidorna tydligt och användaren 

kan känna av vilken sida som ska placeras på skärmen.  
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Koncept 3 – Vågor 

 

 

 

 
 

Figur 28 Form med vågor av varje funktion som justeras i c3n play-applikationen. 

Det här konceptet skiljer sig inte mycket från koncept 1, spelpjäsen behåller samma form men 

saknar finger-greppen på sidorna. Fördelen med konceptet är ytan som föreställer grafen för 

varje funktion. Vågor för amplitud, pass filter, feedback mm. Vågorna och höjden gör att 

användaren kan använda fingrarna för att känna formen på ytan och därmed identifiera 

spelpjäsens funktion i applikationen. Det medför att användaren inte behöver titta på 

spelpjäsen eller skärmen under spelning.  
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Koncept 4 - Fingergrepp med stöd 

 

 

 

 
 

Figur 29 Fingergrepp med ett vilande stöd. 

 

Det här konceptet är starkt kopplat till c3n play-applikationens användargränssnitt. Boll-

formen föreställer en uppspelning av loopar som är grupperade i en cirkulär kedja. Böjningen 

längst ner är ett fingerstöd och ett stabilt grepp mot underlaget. När användaren flyttar på 

spelpjäsen vilar fingrarna på stödet utan att behöva komma i kontakt med skärmen. Nackdelen 

är att det blir svårare att lyfta på spelpjäsen under spelning. 
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Koncept 5 – Boll med fingerstöd  

 

 

 
 

Figur 30 Boll form med fingerstöd där fingertopparna används för vridning. 

 

Konceptet skiljer sig inte mycket från koncept 4. Användaren rör på en cirkulär scen full med 

musik-loopar på en oändlig yta av påtagliga loopar. Höjden gör det möjligt för användaren att 

förflytta spelpjäsen från skärmen. Vridning sker med fingertopparna. 
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4.6.4 SWOT-analys 

 

Med hjälp av SWOT-analysen kunde storleken på koncepten ändras. Pjäsens egenskaper 

analyserades noga när styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten hade framtagits för 

varje koncept. Koncept 2 Pyramiden innehar en klassisk form som förmedlar vridning men 

konceptet saknar dock ett grepp vilket medför att fingrarna kan glida ur spelpjäsen när den 

vrids runt. Detta medför även att spelpjäsen kan glida ur fingrarna i sidled både vertikalt och 

horisontellt när den flyttas bort från Ipad-skärmen. Det är dessutom svårt att se igenom 

spelpjäsen eftersom höjden inte tillåter detta. Höjden medför också att spelpjäsen lätt tippar 

ned. Koncept 3 är inte lika högt som koncept 2, vilket medför att fingrarna snabbt kan glida 

ned på skärmen. Lägre höjd gör även att spelpjäsen blir svår att skilja från 

användargränssnittet. Det blir därmed mindre synligt för användaren. Konceptet har inte något 

fingergrepp. I koncept 1 kan ytorna förväxlas med varandra. Koncept 5 har inget grepp och 

ingen rak yta som gör att användaren kan ha ett mönster eller tecken som gör spelpjäsen 

identifierbar för användaren. Den tar för mycket plats på skärmen för att spelpjäsen ska kunna 

uppfylla hela sin funktionalitet. se bilaga 6 

 

4.6.5 Pughs matris 

I Pughs-matrisen har konkurrenten Tuna knobs satts som referens. Anledningen till att Tuna 

knobs satts som referens beror på resultatet som erhållits från konkurrentjämförelsen i QFD:n. 

Tuna knob har samma syfte och använder ett musikaliskt användargränssnitt. Produkten finns 

att köpa.  Se bilaga 7 
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Koncept 6 – Kombination av koncept 1,2 och 4  

 

 
Figur 31 Koncept 6 med grepp längst ned 

 

 

Genom att kombinera koncepten kunde ett förbättrat koncept erhållas. Detta koncept har tagits 

fram med stöd av SWOT-analysen och Pughs-matrisen. Koncept 1, 2 och 4 har kombinerats 

med varandra.  

 

Spelpjäsen är synlig på ytan och vrids runt med tummen, långfingret och pekfingret.  

Den har en bottendiameter som är 20,3 mm och en höjd som är 20 mm.  

Spelpjäsen är estetiskt tilltalande med svaga böjningar och mjuka kanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

4.6.6 Varianter av koncept 6 

Fyra varianter av koncept 6 har gjorts. Prototyper av varianterna gjordes i 3D-skrivare där 

plast i två olika färger användes som material. Koncept 6 är klart genomskinlig och 

varianterna har svart färg. Samtliga har diametern 20,3 mm och samma diameter storlek på 

ovansidan. Diametern har minskat till 18,78 mm med mjuka kanter på 0,5 mm. Det som 

skiljer sig är fingergreppet i mitten som har ändrats i olika positioner för att användaren ska 

kunna avgöra vilken som känns bäst och därmed kan vidareutvecklas. 

 
Tabell 4 Varianter av koncept 6 

6 1 2 3 4 

     

     
 

 

4.6.7 Val och vidareutveckling av koncept  

Koncept 3 gör det möjligt för användaren att identifiera varje spelpjäs via formen på ytan. 

Formerna ska föreställa varje funktions graf såsom visas under morsekoden 4.6.8 Ovansida. 

Detta uppfyller dock inte användarkraven eftersom de inte ska finnas utstående delar. Genom 

att låta en musiker använda och prova prototyperna kunde det slutgiltiga konceptet väljas.  

 

En person i målgruppen fick prova prototyperna på skärmen. Variant 1 passade bäst, det som 

gjorde att detta koncept kunde gå vidare var fingergreppet längst upp på spelpjäsen. 

Fingergreppet gör att fingrarna inte glider ned på skärmen. Greppet sitter på ett ställe som 

underlättar manövrering. Genom benchmarking kunde en liknade konstruktion hittas, 

byggnaden Nuclear Power Plant som är en anläggning för produktion av elektricitet.  
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Figur 32 Nuclear power plant, lösgjord20 

 

Byggnaden är framtagen med hjälp av den matematiska formeln för en hyperboloid.  

Det nämns om att hyperboloid kyltorn har blivit allt vanligare på grund av konstruktionens 

hållfasthet och minimala användning av material. Hyperboloid formen kan påskynda uppåt-

konvektiva luftflöden som förbättrar kyleffekten. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 http://shpws.me/CsW3 
21 Powerplantstechnology.blogspot.se/2010/04/cooling-tower.html 
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Slutligt koncept 7 

 

 

 
 

Figur 33 Hyperboloid med fingergrepp överst som undviker glidning. 

 

 

Det slutliga konceptet är en vidareutveckling av 1, 2, 4 och 6 med större diameter på 

undersidan. Konstruktionen har gjorts i samma storlek som byggnaden Nuclear Power Plant 

men i en förminskad skala. Den behåller samma höjd som koncept 6.  

 

4.6.8 Ovansida 

Sädesfältscirklarna är svåra att förstå för den som inte är specialist. De kan förenklas med 

andra skrifter såsom morsekod och blindskrift. En musiker ska kunna läsa av skriften och 

känna igen varje spelpjäs. Nedan illustreras bokstäverna i blindskriften för Amplitud, 

Resonans, Lågt- Högt passfilter, Compression, Delay och Feedback. 
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Blindskrift 

 

 
Tabell 5 Blingskrift koncept 

Amplitud (AMP) Högt -passfilter (HPF) Lågt-passfilter (LPF) 

   

Resonans (RSN) Compression (CMP) Delay (DL) 

   

   

Feedback (FB)                          Zoom + Pan  (ZP) 

  
 
 

 
Figur 34 Blindskrift, lösgjord, Jiménez et.al (2009) 

 

Nedan illustreras morsekoden22 med Amplitud, Lågt-passfilter, Högt-passfilter, Resonans, 

Delay, Zoom + Pan och Feedback. I detta projekt kommer morsekoden att användas för att 

det passar bra med sädesfältcirklarna och kan böjas, de består av horisontella streck och 

punkter. En fördel om blindskriften kommer till användning, är att synskadade kan använda 

applikationen, men eftersom musik-applikationen inte är anpassad för den målgruppen är 

morsekoden bättre. Formen på spelpjäsen är rund vilket även medför att blindskriften är svår 

att få in då punkterna är ordnade på ett speciellt mönster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code
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Morsekod 

 

I figur 36 illustreras morsekoderna och under koderna syns graferna för Amplitud, Lågt-

passfilter, Högt-passfilter, Resonans, Compression, Delay, Feedback och Zoom + Pan. 

 
Tabell 6 Morsekod koncept 

Amplitud (AMP) Lågt-pass filter (LPF) 

 
 

 

Högt-pass filter (HPF) Resonans (RSN) 

 
 

 

 

 

Compression (CMP) Delay (DL) 

  
Feedback (FB) Zoom + pan (ZP) 

 
 

Figur 35 Morsekod med graf för varje funktion. 

 

 

 

Nedan illustreras en del av konceptutvecklingen av morsekoden i cirkulära mönster.  
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Figur 36 Morsekod, en del av konceptutvecklingen 

Nedan illustreras det slutligt valda morsekod-konceptet. 

Varje punkt börjar med större diameter och med ett vertikalt streck medurs. Varje kod börjar 

från Syd, Väst, Nord eller Öst. Stora punkterna börjar 2 mm från den andra, den som är 

mindre börjar 1,5 mm från den andra punktens centrum. Samtliga streck och punkter är 

nedfasade 2 mm. Varje cirkel illustreras nedan. 

 
Tabell 7 Morsekod 

Amplitud (AMP) Lågt-pass filter(LPF) Högt-pass filter(HPF) Resonans (RSN) 

    
Compression (CMP) Delay (DL) Feedback (FB) Zoom + Pan (ZP) 

    

    

 
Figur 37 Slutligt koncept på morsebokstäver 
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Morsekoden syns med hjälp av lysande material. I koncept 3 var tanken att ytan på varje 

spelpjäs skulle inneha vågformen eller ett mönster med nedfasningar istället. Anledningen till 

vågformen är att användarna ska kunna känna av ytan med fingrarna för att ta reda vilken 

funktion varje spelpjäs sköter i applikationen. Användarna kan på det viset använda känseln 

istället för synen.  

 

4.6.9 Undersida 

Undersidan kan ha en kvadratisk form men blir svårare att vrida runt och det ger mig 

personligen en känsla av nedtryckning och inte vridning. Även om de kan förflyttas skulle 

detta vara i sidled och inte i cirkulära rörelser. En triangel kan vridas men passar inte 

fingrarna riktigt bra för varje ände kommer att ta emot under vridning. Det gör att användaren 

måste lyfta upp handen lite för att fortsätta vridningen. En rund form ger affordance 

(igenkänning) genom att föreställa sig hur majoriteten av de vanliga rattarna ser ut i 

musikinstrumenten och därigenom få en uppfattning om hur spelpjäsen ska hanteras. En rund 

form passar dessutom looparna i användargränssnitt. Formen på undersidan måste även passa 

identifieringsteknologin med tre stycken kontaktpunkter som bildar en triangel. En kvadrat 

med tre kontaktpunkter tippar, för det kommer att saknas en kontaktpunkt på något av hörnen. 

En triangel med tre kontaktpunkter står stabilt. En kvadrat och ovalform gör att det behövs en 

till kontaktpunkt på undersidan för att den ska stå stabilt. Formen på undersidan av spelpjäsen 

valdes efter att ha utvärderat marknadsanalysen till att vara oval. 

 
Figur 38 Form på spelpjäsens undersida 

Undersidan av spelpjäsen är en bottenplatta som har tre stycken kontaktpunkter med en 

liknande teknik som beskrivs i litteraturstudien. Tekniken kräver dock att kontaktpunkterna i 

varje spelpjäs ska ha varsin vinkel. Vinkeln gör att programvaran kan skilja dem åt. 

Bottenplattan har gjorts i fyra prototyper för att välja den som programvaran kan känna av, 

grundtanken är att kontaktpunkterna ska minst sitta 5 mm från varandra. För att vara ännu mer 

säker sätts punkten långt ifrån den andra punktens centrum. Med information från 

litteraturstudien kan varje punkt ha en diameter som är ≤ 3 mm. Diametern 3 mm gav inget 

bra resultat och justerades därför till 4 mm. Denna diameter har fungerat och illustreras i 

testen nedan. I litteraturstudien framgår tre kontaktpunkter med en 90° vinkel i ett triangulärt 

mönster. Detta test har utförts för att ta reda på vilka mått och vinklar som Ipaden kan 

identifiera. Observera att det bara är ovalformade ytor bestående av plastmaterial som 

isolering. Hålen är gjorda med pennans-spets. Aluminiumfolie har placerats i vardera hålen. 

Det har gjorts 6 olika försök, nedan illustreras endast en del av försöken. 1 har tre 

punktformade hål med diametern 4 mm. och med 90° vinkel. 2 har hål med samma diameter 

fast med en 45° vinkel, 3 har hål med samma diameter fast med 35° vinkel. 4 har ett hål med 

samma diameter fast med 25° vinkel. Runt varje hål finns en cirkulär isolatorskikt, detta gör 

att laddningen från handen går ned till skärmen. Detta medför även att kontaktpunkterna kan 

skiljas från fingrarna.  
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Figur 39 Kontaktpunkter med olika vinklar. 

 

Tabellen nedan illustrerar bara 4 av totalt åtta försök. Det bildas ett triangulärt mönster med 

ett hål i varje hörn. En liksidig triangel där l1 måste vara ≠ l2.  

 

 
Tabell 8 Försök - Kontaktpunkter med mått och vinklar 

1 2 3 4 
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L1= 9 

L2 ≠ L1 

L0= 7  
α = 90° 

Nedersta cirkeln är baspunkt 

som sitter 5 mm från origo. 

L1= 9 

L2 ≠ L1 

L0= 7 
α = 60° 

Nedersta cirkeln är baspunkt 

som sitter 5 mm från origo. 
 

L1= 9 

L2 ≠ L1 

L0= 7  
α = 35° 

Nedersta cirkeln är baspunkt som 

sitter 5 mm från origo. 

L1= 10 

L2 ≠ L1 

L0= 6  
α = 25° 

Nedersta cirkeln är baspunkt 

som sitter 5 mm från origo. 

 

 

Resultatet från testet visade att det bara var en vinkel med 90° som kunde visa tre 

touchpunkter på Ipadskärmen med en aluminiumfolie. Större diameter på kontaktpunkterna 

gör att det blir enklare för Ipaden att känna av dem. Kontaktpunkterna måste sitta långt ifrån 

varandra och inte för nära ca 5 mm som det beskrivs i litteraturen. Cirkeln på undersidan har 

samma diameter 18,78. Syftet med testet var att ta reda på kontaktpunkternas minsta avstånd 

som programvaran kunde känna av. 

 

Avståndet har bestämts med hjälp av CAD-ritningar som mall. Det går inte att vara helt säker 

på noggrannheten i mätningarna, då de enbart mättes med penna, linjal, gradskiva och 

ögonmått. Testet har inte genomförts med samma material som används vid tillverkning. 

Nummer 1 i tabellen är det enda som kunde identifieras med en 90° vinkel. Anledningen 

beror på att touchpunkterna sitter långt ifrån varandra.  

 

Det andra testet genomfördes också med isolerande plast och med 3 kontaktpunkter av legerat 

järn som är 4 mm. Spelpjäsens diameter har justerats till 20,01 mm eftersom radien kortats 

ned. Anledningen till legeringen beror på att den förutom leder ström inte är magnetiskt. 

Legeringen, tenn eller koppar till ett bättre val på grund av att det inte påverkar de elektriska 

komponenterna i Ipaden. En annan fördel med t.ex. legering, koppar eller tenn är förutom 

lönsamheten inte väger lika mycket som de andra metallerna. En vanlig stylus-penna har ett 

tunt TPE gummi som medför att det blir lägre friktion mot underlaget.  

 

Några av vinklarna har gjorts större för att erhålla bättre resultat. Detsamma gäller längderna.  
 

Tabell 9 Slutliga mått och vinklar för kontaktpunkterna. 

1 2 3 4 
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Tre touchpunkter syns på skärmen, för att ta reda på om de följer med i programvaran under 

vridning genomfördes ett ytterligare test. Testet faller utanför syftet med projektet och handlar 

om att studera spelpjäsens rörelser. Ett ytterligare test genomfördes där kontaktpunkterna 

provades mot Ipadskärmen med en källkod i applikationen Codea, se bilaga 8.  

 

Två prototyper är gjorda i de riktiga materialet. En rundstav Acetal plast POM-C El ca 30 x 

30 x 40 mm. En fräsmaskin har använts för att forma spelpjäsens kontaktpunkter på 

undersidan och för att göra staven mindre. Spelpjäsens huvuddel har formats via 

rundsvarvning. Amplitud och Högt-pass filter har provats på Ipadskärmen.  

 

    

    
L1= 11 
L2 ≠ L1 

L0= 9 

α = 90° 

L1= 10 

L2 ≠ L1 

L0= 9 

α = 100° 

L1= 11 

L2 ≠ L1 

L0= 9  

α = 80° 

L1= 12,30 
L2 ≠ L1 

L0= 9 

α = 70° 

5 6 7  

 
 

 
  

  
  

  
  

 
 

   
 

L1= 11 

L2 ≠ L1 
L0= 10 

α = 60° 

L1= 10 

L2 ≠ L1 

L0= 9 

α = 95° 

L1= 10 

L2 ≠ L1 
L0= 9 

α = 85° 

L1= 12 

L2 ≠ L1 

L0= 11  

α = 75° 
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Fingrarna har bättre precision mot skärmen än kontaktpunkterna. Diametern 4 mm har 

fungerat hackigt under rörelser och vridning utan friktion. Diametern har justerats och gjorts 

större till 6 mm istället. Genom att göra hålen större har längderna l0,l1 och l2 blivit mindre 

vilket medför att spelpjäsens undersida bör förstoras. Första bilden till vänster är Amplitud 

spelpjäsen med tre stycken kontaktpunkter som har diametern 4 mm. När spelpjäsen vrids 

runt med lägre hastighet på skärmen syns tre punkter tydligt. När hastigheten ökar blir de 

blinkandes och syns sämre. Touch punkterna hoppar dessutom emellan varandra. Spelpjäsen 

till höger har större diameter på kontaktpunkterna som är 6 mm.  

 

 
Tabell 10 Kontaktpunkter  

 

 

  
 

Fingrarna är avrundade, för att en stylus-penna ska fungera på samma sätt har spetsen gjorts 

trubbig. Kontaktpunkterna på spelpjäserna är helt raka på ytan, vilket kan medföra att de inte 

uppfattas på samma sätt. Det går inte att se om varje punkt har bearbetats med de exakta 

måtten i fräsmaskinen. Det skulle kunna bero på att varje kontaktpunkt inte har samma höjd. 

Det kan också bero på att kanterna inte är avrundade som spetsen på stylus-pennans. För att ta 

reda om kontaktpunkterna har olika höjder togs en kontaktpunkt bort på båda, spelpjäserna, 

med 4mm och 6mm. Kontaktpunkterna placerades därefter på Ipadskärmen och flyttades runt. 

Kontaktpunkterna följde med på pekskärmen.  

 

Det  kan således bero på höjden på varje kontaktpunkt inte har bearbetats exakt i fräsmaskinen 

eller att diametrarna på spelpjäsernas undersida behöver förstoras. 

  

4.7 Design for environment (DFE) 
DFE medför att kvaliteten på spelpjäserna förbättras och att kostnaden reduceras. 

Spelpjäserna ska tillverkas i plast. Materialen består av termoplaster som är 

återanvändningsbara. Acetal och polykarbonat plast är lättbearbetade i maskinerna. De är 

lämpliga för formsprutning. Båda materialen är dessutom billiga att framställa. Genom att 

analysera resultatet från benchmarkingen kunde ett miljövänligare koncept tas fram. Detta 

koncept består av mindre material. I början var det tänkt att kontaktpunkterna skulle bestå av 

metall. Aluminium eller stål belagt med tenn eftersom det inte är magnetiskt. Materialet 
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påverkar miljön i produktlivscykeln. Metallen är korrosionsbeständig men kan dock bli dyr att 

tillverka och sammanfoga. Vilket kan resultera i en icke hållbar produkt.   

 

 

4.8 Design for manufacturing (DFM) 
Tillverkningskostnaden, komponentkostnad, monteringskostnad och produktionskostnaden 

har reducerats. POM-C EL och Polykarbonat finns lättillgängliga hos många leverantörer. 

Fluorescens materialet som mönstret fylls på är lättillgängligt. Materialen är lättbearbetade i 

maskinerna som enkelt kan forma materialen. Vilket sparar på maskinernas livslängd och 

underhåll. Metoden kräver bara ett formverktyg för varje spelpjäs. Vilket är effektivt om 

spelpjäserna ska tillverkas i stora serier. Det krävs bara två formverktyg för huvuddelen och 

undersidan. Formsprutningsutrustningen är inte lika dyr jämfört med andra 

tillverkningsmetoder. Huvuddelen och spelpjäsens bottenplatta har inte så stor volym. Botten 

plattan monteras på huvuddelen med en stark fog eller genom hoptryckning. För att trycka 

ihop delarna görs hålen lite större på bottenplattan. Med större hål behövs det varken lim eller 

tejp till fogning. Det tillkommer transportkostnader för material och kostnad för tiden som det 

tar för varje spelpjäs i maskinen. Spelpjäsen består av två delar huvuddel och undersida. För 

sprängskiss se bilaga 7.      

 

 

4.9 Design for assembly (DFA) 
Spelpjäserna består av två komponenter och monteras enkelt genom hopsättning. 

Monteringstiden är väldigt kort och varar i några minuter. Användarna kan själva sätta ihop 

undersidan med huvuddelen. Det behövs inte någon stor kraft för att de ska sitta fast och 

fingergreppet längst upp på spelpjäsen underlättar detta.  

 

 

4.10 Design for reliability (DFR) 
Livslängden för spelpjäserna har satts till 3 år, med hänsyn till Ipadens livslängd. Båda 

materialen tål nötning. Kontaktpunkterna på undersidan ska fungera på Ipaden med de 

undersökta måtten. Det kan exempelvis inträffa att undersidan lossnar när tillräckligt hög kraft 

tillförs. Detta kan påverka kontaktpunkterna eftersom det glider löst på Ipad-skärmen. 

Spelpjäsens delar är inte utbytbara. 

 

4.11 Materialval 
Analys av material, produktutvecklingsverktyg och tillverkningsmetod har satts som riktlinjer 

för val av lämpliga material. Materialen har valts med hänsyn till miljö och hållbarhet. Med 

hänsyn till ergonomi och kapacitiv skärm. Materialens karaktäristiska egenskaper innefattar 

bland annat god nötningsbeständighet och god kemikaliebeständighet.   

 

 

Ovansidan och Huvuddelen 

 

Den övre delen av spelpjäsen består av Acetalplast (POM-C EL). En termoplast som är 

elektriskt ledande. Materialet har hög ledningsförmåga i jämförelse med de övrig materialen. 

Materialet har god nötningsbeständighet, repar inte Ipad-skärmen och kan användas både 

utomhus och inomhus. Materialet har lämplig densitet som inte över belastar Ipad-skärmen 

med tanke på Ipad-skärmens tryckkänslighet. Antalet belastningar påverkar Ipad-skärmen 

väldigt lite jämfört med andra material som har högre densitet.  
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Morsekoden på ytan består av fluorescens som lyser i mörkret. När spelpjäsen vänds upp och 

ned laddas fluorescens materialet upp under en kort tid. Fluorescens levereras i pulverform 

från fabrik. Fördelen med fluorescens är att det är billigt och finns i många färger, i jämförelse 

mellan andra luminiscens material. Det är enkelt att framställa.   

 

 

 
Figur 40 Material på varje beståndsdel i spelpjäsen. 

 

 

Undersida 

Botten plattan av spelpjäsen består av isolerande plast material av polykarbonat (PC) som är 1 

mm tjockt. Med tre stycken kontaktpunkter som består av Acetalplast, kontaktpunkterna är 1 

mm djupa. 

 

 

Huvuddelen och undersidan 

Mellan huvuddelen och botten plattan sitter en stark fog. Det sitter ett lim som gör att båda 

delarna sitter fast. Nackdelen med epoxi är att det inte kan återanvändas. Acetalplast är 

dessutom svår att limma med vanligt lim (Epoxi). En stark fog som används är Methyl 

Methacrylate (MMA). MMA har god vidhäftning när det gäller Acetal och karbonat plast. 

MMA är en termoplast som är återanvändningsbar.  

 

 

4.12 Failure modes and effects analysis (FMEA) 
Viktiga fel i konstruktionen listades upp. De allra viktigaste felen bör åtgärdas och av dem var 

det bland annat lossning av undersidan som var allvarligast. För att åtgärda detta måste ihop 

sättningen göras säkrare. Detta kan produktutvecklarna åstadkomma om fogen är tillräckligt 

stark. En annan lösning till problemet är en helt ny konstruktion av bottenplattan med mindre 

hål och en låsning i huvuddelen. Kravet är att spelpjäserna inte få ha några utstående delar. 

Låsningen kan medföra att spelpjäsen blir svårare att tillverka men miljövänligare. Eftersom 

den bara kommer att bestå av två delar. Formverktyget består av två delar. Hålen på 

undersidan behöver inte göras mindre för MMA är en stark fog. Ett annat fel som kan inträffa 

är att mönstret på ovansidan inte lyser i mörkret. Det kan bero på att fluoresence materialet 

har gått bort på grund av fukt. Eftersom att mönstret är ned fasat och det finns inget som 

skyddar fluoresence materialet. Pulvret tål inte fukt om det inte är förbehandlat. Valet av 

luminiscens material bör därför vara lämpligt. Efter genomförandet av analysen gjordes de 

nödvändiga ändringarna i spelpjäsen. Se bilaga 9 
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4.13 Tillverkning 
Val av tillverkningsmetod har baserats på materialvalet. Val har även gjorts med hänsyn till 

materialets egenskaper och den metod som är billigast samt snabbast vid tillverkning. Vid val 

av tillverkningsmetod har kontakt tagits med företag. Nedan beskrivs tillverkningsmetoden för 

varje del i spelpjäsen.  

 

Huvuddel 

Huvuddelen formsprutas, då det är den lämpligaste metoden för att göra produkter med 

mönster och kontaktpunkter. Ett speciellt formverktyg görs för varje spelpjäs.   

 

  
 

Figur 41 Huvuddelen tillverkas genom formsprutning 

. 

 

Formverktyget som sitter i formsprutningsverktyget tillverkas separat. Det kommer att 

utsättas för högt tryck under formsprutning och består därför av aluminium. Varje spelpjäs har 

ett speciellt formverktyg, när plasten har härdat är spelpjäsen färdig för montering. Både 

ovansidan och undersidan sätts ihop mot varandra.  

 

 
Figur 42 Formverktyg huvuddel. 
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Undersida 

Botten plattan formsprutas också men eftersom undersidan består av ett isolerande material 

kommer det att tillverkas separat och sedan sammanfogas med huvuddelen. Mittemellan 

huvuddelen och undersidan sitter fogen. 

 

 
Figur 43 Botten plattan tillverkas genom formsprutning. 

 

Botten plattans formverktyg skiljer sig inte mycket från huvuddelens undersida. Det är inte 

lika djupt. Formverktyget som materialet sprutas i visas nedan. 

 

 

 

 

 
Figur 44 Formverktyg undersida 

4.13.1 Montering 

Monteringsprocessen består av fem stycken stationer. Där de två nedersta delarna 

sammanfogas och trycks ihop. Därefter appliceras luminiscens materialet.  
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Figur 45 Montering av spelpjäs 

Generell kostnadskalkyl för framtagning av åtta stycken spelpjäser inklusive material, 

tillverkning, formverktyg har beräknats och redogörs i tabellen nedan. 
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4.14 Kostnadskalkylering 
 
Tabell 11 Kostnadskalkylering 

Kostnadsberäkning  

Framtagning av formverktyg för 

formsprutning: 

 

15 000 kr   

 

Framtagning av 8 stycken formverktyg. 

8 x 15 000 = 120 000 kr 

Tillverkningskostnad:  

 

Köpt cykeltid: 30 s, per spelpjäs POM och 

30 s per bottenplatta PC. 240 spelpjäser i 

timmen. 

 

Materialkostnad: 

Acetal plast POM C pris 25-30kr/kg 

Densitet: 0,0014kg/cm3 

Polykarbonat PC pris 30kr/kg 

Densitet: 0,0012kg/ cm3 

 

Maskinkostnad: 400kr för att få ut 240st/h 

  

 

Acetalplast pris styck 25 x 0,0014 x 3,5 = 0, 1225kr 

Polykarbonat pris styck 30 x 0,0012 x 1,5 = 0,054kr 

 

Maskinkostnad styck 1,7 kr 

 

Totalt: 0,1225 + 0,054 + 1,7 = 1,8765 kr per detalj 

8 detaljer kostar 15 kr 

 

Fluorescens (640ml) 8 stycken färger: 

  

99 kr 

Lim Methacrylate (25ml) 18 kr 

Tillverkningskostnad per spelpjäs vid 

serietillverkning av 10 000 stycken/år 

exklusive fluorescens och lim: 

 

150 000 kr 

Slutligt pris: 200 kr 
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5. Resultat  
 

5.1 Spelpjäser 
Resultatet av detta examensarbete är en produktfamilj bestående av åtta stycken spelpjäser 

som ska använd till c3n play applikationen. Spelpjäserna används ovanpå den kapacitiva 

pekskärmen för att justera användargränssnittet i applikationen. Första spelpjäsen från vänster 

förändrar Resonansen, andra Kompression, tredje Högt-passfilter, fjärde Delay, femte 

feedback, sjätte Zoom + Pan, sjunde Lågt-passfilter och den sista Amplitud. 

 

Tre kontaktpunkter på spelpjäsernas undersida har olika vinklar som gör att de kan 

identifieras av Ipadskärmen.  

 

Morsekod mönstret på ytan av varje spelpjäs är unikt. Skärmens belysning laddar upp 

morsekoden när spelpjäserna vänds upp- och ned. När det blir mörkt lyser de starkt. 

Spelpjäserna lyser på scenen när det är mörkt.  

 

Pjäserna hjälper användarna att styra vissa funktioner i musik applikationen c3n play.  

 
Tabell 12 Spelpjäser 

    

    
Figur 46 Spelpjäserna uppifrån och från sidan 

I figuren nedan sitter spelpjäserna i c3n Performance förpackningen, Förpackningen är gjord i 

återanvändningsbar plast. Användarna kan ta med sig spelpjäserna, förpackningen har en 

låsningen på baksidan se bild 3.  
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Figur 47 Speljäserna i förpackningen 

5.2 Användning av spelpjäser 

 
Figur 48 Samtliga spelpjäser på Ipad skärmen 
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Samtliga spelpjäser syns på Ipadskärmen uppifrån. Användarna kan placera åtta stycken 

spelpjäser på skärmen. Ipad skärmen klarar av 10 – 20 toucher och endast 10 samtidiga. Det 

är bara tre stycken spelpjäser som fungerar samtidigt. En musiker kan bara styra två av åtta 

med två händer på en 9,7” skärm. Två personer kan inte styra musik-applikationen då tre 

händer tar för mycket plats på Ipadskärmen. 

 

 

 

 

 
 

Figur 49 En loop med fem olika funktioner 

Justering av en punkt i användargränssnittet sker med hjälp av spelpjäserna, nedan visas vilka 

kontrollpunkter det är i musikapplikationen som förändras när användaren vrider på 

spelpjäserna. Fingrarna kan användas för att flytta en hel loop eller en scen. Användarna 

behöver använda fingrarna för att gruppera looparna.  

 

På den första bilden syns en hand som förändrar Amplitud spelpjäsen, när användaren vrider 

till vänster eller höger förändras den blåa kontrollpunkten. Ljudet höjs eller sänks beroende på 

vilket håll användaren vrider spelpjäsen. Andra bilden förändrar på Högt-passfiltret och den 

orangea kontrollpunkten till vänster förändras. Det är basen i ljudet som ändras, frekvenser 

som är högre passerar igenom. Tredje bilden förändrar Lågt-passfiltret som är den orangea 

kontrollpunkten till höger. Basen i ljudet ändras och det är lägre frekvenser som passerar 

igenom. I fjärde bilden förändras Resonansen i användargränssnitt. Det blir själv svängningar 

i ljudet. Femte bilden är Zoom + Pan som ändrar på skärmstorleken och det går också att följa 

t.ex. den blåa Amplitud kontrollpunkten. Sjätte bilden är Compression som gör att musik 

loopen trycks ihop. Sjunde ändrar på Delay funktionen som fördröjer ljudet. Åttionde bilden 

är Feedback som ger respons av det som sker i applikationen. 
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Figur 50 Justering av varje funktion i c3n play applikationen 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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5.2 Konstruktion av spelpjäserna 
 

5.2.1 Dimensioner och data 

I tabellen nedan redogörs spelpjäsens storlek inklusive bottenplatta och kontaktpunkter. 

För sprängskiss se bilaga 3. För måttsättning av samtliga spelpjäser se bilaga 8. 

  
Tabell 13 Dimensioner och data 

Pjäs Specifikation 

 

Höjd(mm): 20 

Bredd undersida(mm): 20,78   

Bredd översida(mm): 15,35 

Radie kant(mm): 0,50  

Bredd fingergrepp(mm): 14,15  

 

 

 

Volym Ink POM och PC (𝒄𝒎𝟑): 4, 50411 

Densitet(g/𝒄𝒎𝟑): 2,6  

Yt area huvuddel(𝒎𝒎𝟐): 1 659,06  

 

Vikt(g): 6,24498 
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5.2 Prototyper 
Prototyperna nedan är fem stycken med morsekod på ovansidan och med kontaktpunkter på 

undersidan. Bottenplattan polykarbonat sitter på den mittersta spelpjäsen. En bit Acetalplast 

visas längst ned.  
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6. Analys 
 

I detta kapitel har de uppsatta kraven analyserats. Nedan redogörs frågeställningarna återigen 

och besvaras varefter. De uppsatta kraven i specifikationen besvaras därefter.  

 

 

6.1 Frågeställningar 
 

 

Hur kan spelpjäser skapas så att de tillhör en del av företagets identitet och 

kombineras med fingerinmatningen? 

 

Företaget säljer inte fysiska produkter. Det som företaget erbjuder sina kunder är loop 

spelande musik applikationer. Musiken är därför en viktig del av företagets identitet. 

Musiklooparna är rundformade och spelas upp på en pekskärm eller en bordsyta. Det 

som kännetecknar en loop är att den upprepas, den spelas upp gång på gång under en 

viss tid. I morsekoden är strecken böjda efter ljudfrekvenserna som sitter i det 

mitterstaskalen. Färgerna i morsekoden ger applikationen ett bättre visuellt uttryck. 

Den svarta bakgrundsfärgen i applikationen medför att looparna och kontrollpunkterna 

ser skarpare ut. Strecken i morsekoden passar in med looparna i användargränssnittet 

för att de är ovala och lysande som kontrollpunkterna och scenerna. På spelpjäsernas 

förpackning sitter företagsloggan som förmedlar användarna om vilket företag de 

tillhör. Den grafiska formgivningen av spelpjäsernas ytmönster och färger tillhör 

företagets identitet. För att det finns i c3n Performance-applikationer. Spelpjäserna 

sitter inte fast på pekskärmen och kan förflyttas, för att kunna kombinera dem med 

fingerinmatningen. Fördelen med kombinationen är att en scen eller en loop kan flyttas 

med fingrarna och för justering av kontroll punkterna används spelpjäserna istället 

 

 

Hur ska vi skapa spelpjäser för påtagliga användaranvändargränssnitt till Ipads utan 

fysisk modifiering av enhet och utan aktiv elektronik? 

 

 

Pjäser har funnits tidigare och många företag säljer dem. Tekniken som används 

skiljer sig. För att säkerställa att produktens funktioner uppnåtts har tester genomförts. 

Med stöd av testerna har bland annat storleken på kontaktpunkterna justerats till 

lämplig storlek för att skärmen ska känna av dem. Artiklar som använts i detta 

examensarbete har bevisat att det går att konstruera fysiskt påtagliga 

användaranvändargränssnitt utan modifiering av enheten. Det finns dock vissa 

undantag då modifiering behövs för att uppnå samma resultat som vanliga multitouch 

skärmar som inte är kapacitiva. En del konstruktioner har viss elektronik för att 

fungera. I detta projekt har valet av material och teknik gjort att det varken behövs 

modifiering eller aktiv elektronik.   

 

 

 

a. Hur många delar ska spelpjäserna bestå av för att det ska vara enkla att 

tillverka och sätta ihop?                      2-3 stycken 
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Pjäsen består av ett litet antal delar. En huvuddel och en bottenplatta samt ett tunt skikt 

lim som förs över båda delarna. Pjäsen består således av två komponenter och detta 

uppfyller mätetalet.  

 

      

b. Vilken storlek ska åtta stycken spelpjäser ha för att passa en 9,7” skärm 

tillsammans?               35 x 20 x 35 millimeter 

     

Måtten är 20,78 x 20 x 15,31 mm och anpassade för användning av 8 stycken 

spelpjäser på en 9,7” Ipad skärm. Måtten har framtagits genom att placera urklippta 

former på Ipadskärmen. Måtten ligger inom mätetalgränsen men kan vara högre.  

 

 

c. Vilken form ska spelpjäsen ha för att vara ergonomisk?     

            Oval 

 

 

Spelpjäsens huvuddel föreställer en hyperboloid som är smalare på den övre delen och 

bredare på den motsatta sidan. Både under och ovansidan är oval. 

Fingergreppet är en infasning som sitter på ovansidan för att fingrarna inte ska glida 

ned på skärmen. Botten plattan är bredare för att sitta på skärmen och gör det enklare 

för användarna att ta reda på vilken sida som ska placeras på skärmen.  

                          

 

          
d. Vad ska spelpjäsen ha för densitet för att klara av trycket mot skärmen och för 

att klara av rörelser?                                 0-2 gram per kubikcentimeter 

 

 

 

Spelpjäsens densitet är 2,6 𝑔/𝑐𝑚3 och är 0,6g högre än mätetalgränsen. Detta beror 

på att spelpjäsen består av två material med olika volymer. Trycket mot skärmen 

har inte beräknats men ett antagande har gjorts genom att analysera konkurrenternas 

produkter som har högre densitet än 2g.  

 

  

e. Hur många steg under spelning behöver tas för att spelpjäserna ska bli lätta att 

hantera?                         1-2 stycken 

 

Det är totalt två steg, första steget är greppet andra är vridning som kan ske medurs 

eller moturs. Antalet steg kan försvåra hanterbarheten, användarna ska snabbt kunna 

få en någorlunda uppfattning om hur spelpjäserna ska användas. Hyperboloid 

formen förenklar vridning för att den är oval och för att fingergreppet täcker en stor 

area, vilket medför att fingrarna sitter stabilt under vridning.  

 

 

      

f. Vad ska spelpjäserna inneha för att passa användargränssnitt i c3n play? 

   Mönster 
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Ett mönster på ovansidan som föreställer 2-3 morsekoder. 

Användaranvändargränssnittet i applikationen har inspirerats från universum och 

sädesfältcirklar. Morsekoden på ytan av spelpjäsen är inspirerad från sädesfältcirklar 

och universum. Den ovala formen på undersidan ser ut som en loop eller en scen. 

 

g. Vilken form ska mönstret på ovansidan ha för att spelpjäserna ska passa 

företagets identitet?                                       Cirkulärt 

 

Strecken i morsekoden gör att spelpjäserna tillhör en del av företagets identitet. 

 

 

h. Vilka material ska spelpjäserna bestå av för att leda laddningen från handen till 

pekskärmen?                      Elektriskt ledande plast 

 

 

Spelpjäserna består av Acetalplast (POM-C EL) som har god ledningsförmåga.  

 

 

 

i. Hur ska undersidan vara formad för att åstadkomma en prototyp med tre 

touchpunkter på skärmen?                   Lämplig identifieringsteknik  

 

 

Identifieringen sker med kontaktpunkter som tillsammans bildar ett triangulärt 

mönster på undersidan och genom att modifiera en multitouch gest i öppen källkod 

kan varje spelpjäs kännas av. Pjäsens undersida består av 3 stycken kontaktpunkter 

som har diametrarna 4 mm. Varje kontaktpunkt sitter på ett bestämt avstånd med 

längderna l0, l1 och l2. l1 måste vara lika stor eller skilt ifrån l2. Varje kontaktpunkt 

har ett minimiavstånd som är ca 5-12 mm från den andra. Amplitud vinkeln är 85°, 

Delay vinkeln är 60°, Feedback vinkeln är 90°, Högt-passfilter vinkeln är 100°, 

Kompression vinkeln 70°, Lågt-passfilter vinkeln är 80°, Resonans vinkeln är 75°, 

Zoom + Pan vinkeln är 95°. 

 

 

Spelpjäs 

 

 Ska vara enkel att manövrera och ha en volym från 4000–7000 𝑐𝑚3.    

Volymen är 4 529,59 𝑐𝑚3  

  

 Ska belasta fingrar och händer minimalt under spelning och förflyttning till- och från 

skärmen 0-2 𝑔/𝑐𝑚3.  

Densiteten är 2,6 𝑔/𝑐𝑚3 

Densiteten är lite högre än mätetalgränsen. 

 

 Ska vara prisvärda och ha en kostnad mellan 200-500 kr. 

Pjäsen exklusive förpackningen kostar 200 kr och har beräknats utifrån 

tillverkningskostnad och materialkostnad. Priset är mycket billigare jämfört med andra 

produkter för att deras består av ett mindre antal spelpjäser till samma pris.  
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 Ska sitta ordentligt på skärmen och ha en undersida med diametern ≥ 22 mm 

Diametern på undersidan är 20,78mm och har undersökts genom att placera former på 

ytan med olika mått. För att forma höjd har inspiration inhämtats från konkurrenterna.  

 

 Ge känsla av musik redskap via formen hyperboloid och antalet infasningar 1-4 

stycken. 

En hyperboloid form liknar rattarna på musikinstrumenten. Den har en lysande effekt 

som det bör finnas på en musikscen. Antalet infasningar ger mig personligen en känsla 

av svängningar i ljudet. Den består av 1 infasning som ligger inom mätetalgränsen. 

 

 

 Ska sitta stabilt i fingrarna under förflyttning och bestå av materialet Acetalpast. 

Pjäsen har ett stabilt grepp på den övre delen och materialets egenskaper medför att 

spelpjäsen inte glider.  

    

 

 Ska vara bekväm i handen under manövrering genom att inneha mjuka kanter med 

radie från 0,5-2mm  

Pjäsen har mjuka kanter på både undersidan och ovansidan med radien 0,5mm.  

 

 

 Användaren ska känna igen varje spelpjäs genom att ha ett mönster på ytan med en 

storlek som är ≥ 14 mm. 

Mönstret på ytan har diametern 12 mm och består av morsekod böjningar. 

 

 

 Användaren ska kunna förvara spelpjäserna i en förpackning. 

Pjäserna kan förvaras i en genomskinlig förpackning som är återanvändningsbar. 

 

 

 Ska ha lämplig vikt för att inte belasta pekskärmen och fingrarna mellan 5-8g. 

Vikten är 6,24498 g och beror på materialvalet och antalet komponenter.  

  

 Ska inte ha utstående delar för att uppnå en attraktiv form. 

Bottenplattan på undersidan döljer kontaktpunkterna och morsekoden är nedfasad. 

Fluorescens fylls på och en jämn yta erhålls. 

  

 Ge identitet och igenkänning av vilket företag de tillhör via 2-3 morsekod. 

Morsekoden står för Amplitud(AMP), Delay(DL), Compression(CMP), 

Resonans(RS), Zoom + Pan(ZP), Feedback (FB), Högt-passfilter (HPF) och Lågt-

passfilter (LPF). Morsekoden är böjda för att passa symbolspråket i c3n play-

applikationens användargränssnitt. 

 

 5 stycken ska framställas som prototyper. 

Prototyper har tagits fram i de riktiga materialet Acetalplast POM-C EL och 

polykarbonat (PC).  

 

 Varje spelpjäs förändrar en funktion, Amplitud, Delay, Högt- och Lågt-passfilter, 

Resonans, Feedback, Zoom + Pan och Kompression. En spelpjäs kan bara sköta en 
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funktion i applikationen. Användaren identifierar spelpjäsen via färgen på 

morsekoden. 

 

 Livslängden på spelpjäserna är 3 år 

Spelpjäsernas livslängd har satts till tre år med hänsyn till Ipadens livstid.  

 

 8 stycken  

Det är totalt åtta stycken spelpjäser. 

 

 Antal fingrar som ska användas för att flytta och vrida spelpjäsen 1-3 stycken. 

Pjäsen är anpassad efter ett fingergrepp på 2-3 fingrar.   

 

 Delar av spelpjäsen ska bestå av synligt material i mörker luminiscens. 

Morsekoden består av fluorescens som lyser i mörkret. 

 

 Radie 7,65 mm på ytan av varje spelpjäs.  

Radien för hyperboloidens ovansida är 7,65mm. 

 

 8 stycken spelpjäser ska tillsammans stå på en 9,7 tums skärm. 

Spelpjäserna får plats på skärmen och uppfyller mätetalet. 

  

 Triangulär position av kontaktpunkterna med sidorna l0,l1 och l2. 

Diametern på undersidan är 21 mm och för att åstadkomma en prototyp med tre 

stycken touchpunkter. Längden för två sidor i triangeln är 9 och 10 mm för Amplitud, 

10 och 11 mm för Delay, Feedback 9 och 11 mm, Högt-passfilter 9 och 10 mm, 

Kompression 12,30 och 9 mm, Lågt-passfilter 10 och 9 mm, Resonans 12 och 11 mm, 

Zoom + Pan 9 och 10 mm. 

 

Marknad 

 Musiker, DJs inom (Electronica, House, Techno och Dance) och klubbscenmusik. 

De har provats på Ipadskärmen och tester har genomförts med målgruppen för att ta 

reda på hur det känns på skärmen. Det har dock inte provats i en musikmiljö. 

 

 

Tillverkning 

 Kostnad från 0-30 kr för 8 stycken spelpjäser. För serietillverkning av 10 000st/år, 

Med hänsyn till en budget på 300 000kr/år. Kostnaden för 8 stycken spelpjäser är 

15kr. Detta har beräknats utifrån material och tillverkningskostnad, övriga kostnader 

såsom transport, personal mm har inte räknats med. Den årliga tillverkningskostnaden 

är 150 000kr.  

 

 Enkel att tillverka genom formsprutning med totalt 4 formhalvor för varje spelpjäs.  

Tillverkningsmetoden är formsprutning. Två formhalvor för huvuddelen och två 

formhalvor för bottenplattan. 

 

 Enkel att sätta ihop och bestå av 1-3 stycken delar. 

Monteringen består av 4 stycken stationer, spelpjäserna består av 2 stycken delar. Det 

är det minsta möjliga antalet för en fungerande prototyp utan utstående delar. 
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 Materialet ska vara genomskinlig för att se det som händer på skärmen. 

Detta har inte varit möjligt då det varit svårt att få tag på ett material med god 

ledningsförmåga. 

 

 Materialet skall vara miljövänligt och återanvändningsbart för att inte tära på miljön 

och äventyra generationer i framtiden att uppfylla deras behov. 

Hela spelpjäsen är 100 % återanvändningsbar. 

 

 Materialet ska tåla nötning för att det kommer att utsättas för rörelser under kontakt 

med pekskärmen.  

Acetalplast har hög nötningsbeständighet, polykarbonat står inte emot repning.     

  

Miljö 

 Skall vara hållbar 

Hållbarhetsperspektivet omfattar ett brett område och det går därför inte att vara säker 

på att spelpjäserna är helt hållbara. Det innebär att hela produktlivscykeln måste 

undersökas från råmaterial till återvinning. Produktens hållbarhet beror på allt från 

transport, mängder material, arbetskraft, verktyg som används för framställning mm. 

Det går således inte att vara säker på spelpjäsernas hållbarhet, i detta projekt har 

hänsyn tagits till material och tillverkningsmetod. 

 

 Ska passa in i den tänkta miljön. 

Spelpjäserna har inte provats på scenen eller i en musik miljö.  

 

 Ska passa in i c3n play användargränssnittet. 

Morsekoden och användargränssnittet har inspirerats från astrologin med cirkulära 

former, formen på spelpjäsen är oval som looparna i c3n play-applikationen. 

 

 Ska vara synliga på scenen när det är mörkt. 

Pjäserna är synliga på scenen när morsekoden har laddats upp av en ljuskälla. 

 

 

3. Slutsatser och rekommendationer 
 

7.1 Slutsatser 
 

Spelpjäserna ska användas till musikapplikationen c3n play. Spelpjäserna ska kombineras 

med fingerinmatningen. Spelpjäserna underlättar styrning av kontrollpunkter i applikationen 

som kan vara svåra att justera med fingrarna. Spelpjäserna ska användas i en miljö med 

musik, ljud, buller och stark belysning. Spelpjäserna är anpassade för både inomhus och 

utomhusbruk. Spelpjäserna bidrar med marknadsföring av applikationen och gör att flera kan 

ladda ned c3n play applikationen.  

  

Målet med examensarbetet var att utveckla åtta stycken spelpjäser och ta fram 5 stycken 

prototyper. Arbetet har bestått av utformning av spelpjäsernas utseende och att framhäva 

prototyper med tre touchpunkter på Ipadskärmen. För att åstadkomma detta genomfördes 

tester för att ta reda på avstånd och vinklar som programvaran kunde identifiera på den 

kapacitiva pekskärmen. Målet var också att åstadkomma ett användarvänligt och lätthanterligt 

musikredskap. Ett musikredskap som är ergonomiskt och miljövänligt. Genom att själv prova 
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och testa spelpjäserna med andra musiker förbättra konceptet. Med anpassningsbar vikt och 

storlek. Analys av materialets egenskaper och densitet har framhävt en ergonomisk produkt. 

Val av lämpliga material som är återanvändningsbara och som finns lättillgängliga har valts 

med hänsyn till användarbehovet. Val av lämplig tillverkningsmetod som enkelt kan bearbeta 

materialen har valts.  

 

7.2 Rekommendationer 
Spelpjäserna består av ett litet antal delar/komponenter, men hopsättningen kan dock vara 

svår. Det är totalt fem steg som behöver vidtas under montering. En rekommendation är att 

minimera antalet steg genom att försöka eliminera limmet och istället för detta ha en låsning/ 

snäppning på undersidan. Det bör inte försvåra framtagandet av formverktyget. Ett krav i 

projektdirektivet var att göra spelpjäserna genomskinliga men har inte varit möjligt då det inte 

finns någon elektriskt ledande plast med egenskaperna. Plastmaterial med bättre 

ledningsförmåga och med samma eller lägre pris rekommenderas. Spelpjäserna är bara 

anpassade för Ipad skärmen. Mobiltelefoner som har kapacitiv teknik klarar inte av lika 

många toucher och reagerar inte lika snabbt. Spelpjäsernas undersida och kontaktpunkter bör 

utvecklas för att de ska fungera korrekt på Ipad skärmen som de illustrerats i avsnittet 

användning av spelpjäser. Spelpjäserna har inte provats på scenen och måste testas samt 

verifieras i en verklig situation. För att få andra musiker att samverka behövs större ytor. 

Spelpjäsernas säljpotential bör även undersökas i en marknadsundersökning. Marknadsföring 

av spelpjäserna bör ske genom exempelvis direkt eller internetmarknadsföring. 
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3. Bilagor 
 

 

1. Planering 
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2. Konkurrentanalys 
 

Tillverkare: TUNA DJ GEAR  

Produktnamn: Tuna Knobs 

Pris: 2 stycken 207 SEK 

 

 
 

Material: Ledande gummi (TPE) och polykarbonat 

Användaranvändargränssnitt: Cirkulärt 

Form: Oval 

Storlek: d14, D230 (mm), höjd ögonmått ca. 20 mm 

Vikt: ## 

Teknik: kapacitiv  
 

 

 
 

 

Tuna Knob är oval formade spelpjäser som sätter sig fast 

på skärmen med hjälp av sugkoppar. Pjäserna blir fixerade 

i en punkt. Pjäserna måste placeras där användargränssnitt 

finns. Materialet runt varje spelpjäs består av ledande 

mjukt gummi(TPE) och övrig material är genomskinligt 

polykarbonat. Botten plattan av spelpjäsen är cirkulär och 

det finns en liten punkt som sitter på undersidan. Den 

leder elektriciteten från handen ner till den kapacitiva 

skärmen. Pjäserna ingår i en förpackning som finns att 

köpa i par från 2-6 stycken.  Fungerar på kapacitiva 

skärmar som Ipad (2g, 3g och air), iPhone(4,4s,5,5s,6) 

Samsung Galaxy Tab, HTC One M7, Dell XPS 27. 

Tekniken fungerar så att knopparna omdirigerar den 

elektriska laddningen från handen till skärmen och 

placerar den från ett bestämt avstånd från punkten. Den 

har en innerdiameter på är 14mm och ytterdiameter på 

230mm och höjden framgår inte. Pjäserna kan bara 

användas på cirkulära användaranvändargränssnitt som 

visas på den andra bilden23  

 

Användarna tycker att den är de inte är en komplett DJ 

kontroll ersättning. Applikationerna har 

användaranvändargränssnitt som är bredare än knopparna. 

Vilket medför att rattarna inte förbättrar upplevelsen på en 

pek skärmen eftersom användaren är tvungen att hålla öga 

på Ipaden hela tiden. Det är däremot enkelt att sätta fast 

sugkopparna och ta med dem till jobbet, de fungerar som 

en ratt formad penna som ”rör skärmen för användaren”. 

Användaren måste trycka ned ratten själv för att det finns 

ett gap mellan basen av ratten och sugkoppen.  

 

DJs rattar används för att tvinna dem och inte för att 

snurra och trycka ned dem. Om en ratt trycks ner för hårt 

vid vridning kan risken vara att hela ratten förflyttas från 

sin befintliga position Men det är däremot mycket 

trevligare än att köra ett finger över en vred på skärmen. 24 

  

Problemet med pekskärmar är att användaren måste titta 

på fingrarna hela tiden när denna flyttar kontrollerna. Med 

dessa behöver man inte oroa sig för att de sitter fast på 

skärmen.25 

 

 

Figur 5. Tuna Knobs, lösgjord, källa:gizmag.com   

                                                                   
  

Figur 5. Cirkulära fingerrörelser både till vänster och höger 

 
Sugkoppen begränsar användandet av spelpjäsen till vridning åt vänster och höger. Cirkulärt mönster med infasningar gör att 

fingrarna sitter stabilt vid vridning och oval formen ger användaren en känsla av vridning. Den har bara ett fingergrepp med 

pekfingret, långfingret och tummen.  

                                                 
23 http://www.tunadjgear.com/faq-2/ 
24 http://www.digitaldjtips.com/2015/04/review-tuna-knobs/ 
25 http://www.motunation.com/forum/viewtopic.php?f=26ocht=57965 

http://www.digitaldjtips.com/2015/04/review-tuna-knobs/
http://www.motunation.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=57965
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Företag: ION Audio 

Produktnamn: Scratch 2 Go  

Pris: 122kr 

 
Material: Plast, gummi och metall 

Användaranvändargränssnitt: Cirkulär, horisontellt och 
vertikalt 

Form: Oval och kvadratisk 

Storlek: Ögonmått 2 x 50, 3 x 70 (mm) 
Vikt: 68g 

Teknik: kapacitiv 

Scratch 2 Go är spelpjäser som fungerar på Ipad, Ipad 

mini, Android, Windows 8 touchskärmar. Förpackningen 

inkluderar 2 go crossfaders, 2 turntables och två delning 

faders samt Quick start guide. De sätts fast på Ipad 

skärmen med hjälp av mjuka sugkoppar. Varje spelpjäs 

går lätt att ta lös så att användaren kan lägga dem i 

handväskan eller i ryggsäcken. Applikationen styrs med 

en mesh penna.26 Måtten är okända men spelpjäserna 

väger tillsammans 68g. 27 Vikten inklusive förpackning är 

118g.28 

Skalet på varje spelpjäs består av plastmaterial samma 

som på vanliga stylus pennor.  

 

Användarna tycker att sugkopparna känns solida. Under 

varje spelpjäs finns en dold spets(liten kärna) som ser ut 

som en vanlig pekskärms penna. Plast materialet gör att 

den tappar känslan av ett äkta DJ redskap. Eftersom att de 

sitter på skärmen med sugkopp behöver användaren inte 

oroa sig av att slå fel. Känslan är bättre än att göra allt på 

en vanlig slät yta.29 

 

Nackdelen är att användaren måste rycka bort 

sugkopparna från skärmen när de är klar och ska att titta 

på en film i Ipaden.30  

 

I Scratch 2 Go kan användaren välja mellan flera 

positioner med både vridning och reglage. Utseendet gör 

att användaren får en verklighetstrogen känsla av ett DJ 

System. 

 

Användaranvändargränssnittet är både cirkulärt för de 

stora spelpjäserna(crossfaders) och vertikalt samt 

horisontellt på delningarna. 

 
Figur 5. Scratch 2 Go, lösgjord, källa: amazon.com, ionaudio.com 

                                                                                                                                                                                
                     

Figur 5. Cirkulära och vertikala fingerrörelser 
 

Den runda formen gör att användaren bara kan vrida spelpjäsen åt vänster eller höger och vertikalt med delningarna beroende 

på i vilken position de är placerade. Sugkoppen begränsar användandet eftersom spelpjäsen sätter sig fast och användaren 

måste rycka bort dem för att använda fingrarna. 

                                                 
26 http://www.ionaudio.com/products/details/scratch-2-go 
27 http://www.maplin.co.uk/p/ion-scratch-2-go-ipad-appcessory-n40qj 

28 http://www.amazon.co.uk/Ion-Scratch-Go-Control-Compatible/dp/B00B981YDO 

29 http://www.cnet.com/news/ion-scratch-2-go-turns-you-into-dj-suction-cups/ 

30 https://www.groupon.com/deals/gg-ion-scratch-2-go-dj-system 

 

http://www.ionaudio.com/products/details/scratch-2-go
http://www.maplin.co.uk/p/ion-scratch-2-go-ipad-appcessory-n40qj
http://www.amazon.co.uk/Ion-Scratch-Go-Control-Compatible/dp/B00B981YDO
http://www.cnet.com/news/ion-scratch-2-go-turns-you-into-dj-suction-cups/
https://www.groupon.com/deals/gg-ion-scratch-2-go-dj-system
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Företag: Woodees 

Produktnamn: iPic 

Pris: 85 kr 

 
 

Material: Plast, förkromat gummi 

Användaranvändargränssnitt: Cirkulärt, spel 
Form: Platt 

Storlek: 38,1 x 25,4 (mm) 

Storlek mot underlag: 1,5 mm 

Vikt: ## 

Teknik: kapacitiv 
 

 

iPic är en vanlig stylus penna men som underlättar 

användandet men en ergonomisk form. Den används i första 

hand för att spela gitarr men kan såväl användas för spel, 

navigering och meddelande.  

 

Spetsen är vanlig som på en stylus penna. Materialet i spetsen 

består av förkromat gummi som har tjockleken 1,5 mm. Den 

anses vara bekvämare att hålla i än en vanlig penna. 31  Den 

hålls mellan tummen och pekfingret. Materialet gör att 

produkten kan användas med handskar i kallare klimat.  

 

Måtten är 1 och 0,5” x 1” med mjuk gummi spets för smidig 

och realistisk upplevelse32 Pennan kommer inte i vägen för 

en, formen gör det möjligt för användaren att få en faktisk 

känsla av gitarrsträngar.33   

 

Gitarr applikationer kan användas med denna penna och 

användargränssnitt är punktformigt, drar användaren ner 

pennan vertikalt motsvarar det samma sätt som en vanlig 

penna om rör sig vertikalt över skärmen. Liten storlek gör att 

användaren smidigt kan utföra olika aktiviteter.  

 
Figur 5. iPic, lösgjord, källa: southernaudioservices.com, Amazon.com 

                                                           
Figur 5. Fingerrörelser i olika riktningar 

 

 
Fungerar som en vanlig pekskärmspenna med bättre grepp men det är svårare att rita med. Den kan röra sig i olika riktningar 

på skärmen och är inget som sätter sig fast vilket gör att användaren snabbt kan byta applikation. Vertikala rörelser passar 

best med iPic eftersom den är platt på sidorna. Detta medför att personen kan sätta den mot tummen och pekfingret.  

 

 

 

                                                 
31 http://performingsongwriter.com/ipic-multipurpose-pick-stylus/ 
32 http://www.staples.com/Woodees-iPic-Multi-Purpose-Pick-Stylus/product_SS2187096 
33 http://www.macworld.com/article/1163379/jam_on_your_ios_device_with_the_woodees_ipic_stylus.html 

 

http://performingsongwriter.com/ipic-multipurpose-pick-stylus/
http://www.staples.com/Woodees-iPic-Multi-Purpose-Pick-Stylus/product_SS2187096
http://www.macworld.com/article/1163379/jam_on_your_ios_device_with_the_woodees_ipic_stylus.html
http://www.styluscentral.com/resize/shared/images/woodees-ipic-guitar-pick-stylus-black.jpg?lr=t&bw=1000&w=1000&bh=1000&h=1000
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Företag: DRUMMERZ 

Produktnamn: DRUMMERZ Drumsticks 

Pris: 298kr  

 
 

Material: Ledande elastomer material 

Användaranvändargränssnitt: Oval 
Form: Oval 

Storlek: ca 228,6mm 

Storlek mot underlag: 

Vikt:## 

Teknik: kapacitiv 

Varje trumm pinne har en inre kärna med ledande gummi 

material. Lösningen är patenterad och möjliggör större 

flexibilitet och användaren får en riktig känsla av en riktig 

uppsättning av trumm pinnar. Pinnarna är flexibla och 

säkra för att användas på surfplattan utan att skada den 

och fungerar på olika applikationer. Drummerz trumpinnar 

fungerar på Ipads, Ipad mini, Iphone, iPod och Android 

pekskärmar. 34 Trumpinnarna är lite mer än nio tums långa 

och har en plastkärna som är helt täckt med en svart 

ledande elastomer material som känns som gummi. Neon 

gröna linjerna ger pinnarna ett verklighetstroget utseende. 

Användare som har erfarenhet av att spela trummor kan 

använda pinnarna men så fort hastigheten ökar känner 

applikationen inte av alla slag. Användare av trummorna 

med många års erfarenhet anser att de kan användas för 

små barn inte riktiga musiker och inte för äldre personer.  

De är billigare och tystare än fullstora trumset och är bra 

för personer som vill öva på att hålla takten. Det är ett 

billigare alternativ till ett vanligt trumset. För en 

professionell användare är det väldigt små i storlek. 

En användare anser att de borde göra två olika versioner 

en som är billigare och en annan som har ett batteri i och 

som agerar mer som en penna. De är ganska bra för 

personer som bor i lägenheter för att det är tyst låtande.35 

 

 
 

 

 

 

 
Figur 5. DRUMMERZ Drumsticks lösgjord, källa: getdrummerz.com 

 

                          
Figur 5. Handrörelser upp och ned. 

 
Båda händerna används för bättre musikupplevelse men en hand kan också användas. Användaren får dock inte samma 

känsla som på vanliga trumpinnar eftersom de inte är i samma storlek. 

 

                                                 
34 http://www.getdrummerz.com/products/drummerzdrumsticks 
35 http://the-gadgeteer.com/2013/06/21/stickteck-drummerz-tablet-drumsticks-review/ 

 

http://the-gadgeteer.com/2013/06/21/stickteck-drummerz-tablet-drumsticks-review/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUq5W47JXLAhXiJ5oKHQnnDpkQjRwIBw&url=http://www.getdrummerz.com/products/drummerzdrumsticks&psig=AFQjCNGsRYNt_RWLq0eJTvJqb0daB2FD_Q&ust=1456590453230942
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Företag: Ten One Design 

Produktnamn: Control Pad Universal  

Pris: 2 stycken 127 SEK 

 

 
Material: Ledande elastomer material 
Användaranvändargränssnitt: Spel 

Form: Oval 

Storlek: ca 228,6mm 

Vikt:## 

Teknik: kapacitiv 

 

Control Pad Universal placeras direkt över pekskärmen 

och kan styras i olika riktningar med tummen. Den 

används som ett komplement istället för vanlig 

fingerinmatning. Runt styrplattorna finns transparenta 

fjädrar som medför en känsla till användaren om vilken 

position joysticken befinner sig i. Kontrollen kan 

användas på Iphones, Ipads och Apple TV.36  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Control Pad Universal, lösgjord, källa: onewisemac.co.uk, tenonedesign.com 

 

 
Figur 5. Handrörelser upp och ned. 

Båda händerna används samtidigt med avstånd från varandra de sätts fast på skärmen med hjälp av sugkoppar. Kontrollen styrs med 

tummarna. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
36 https://tenonedesign.com/controlpad.php 

 

https://tenonedesign.com/controlpad.php
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix1a-0647LAhXiF5oKHXEIAZ0QjRwIBw&url=https://tenonedesign.com/fling.php&bvm=bv.114733917,d.bGs&psig=AFQjCNEr_VCpouU_VosJSEG-1YiTv0K9yw&ust=1456349658548876
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3. Benchmarking 
 

Produkt Specifikation 

 

Gauss Bricks finns i olika former som visualiserar riktiga figurer. Användaren kan använda 

fingrarna för att forma figurerna. De fungerar som sammanhängande magnetiska länkar. 

Tillsammans bildar det ett magnetsikt fält och enheten behöver därför modifieras. Det som 

används är en Analog Hall sensor som sitter på baksidan av enheten. Med hjälp av sensorn kan 

enheten räkna av den geometriska konfigurationen och upptäcka användarinteraktioner. Liang 

et.al (2014)   

   

 
 

Capstones är påtagliga block som används ovanpå kapacitiva skärmar, skärmen känner av hur 

blocken är ordnade i 3D. Ett block kan ha 2 x 2 rutnät av kontakter som informerar skärmen om 

vilken identitet som används, staplingshöjd osv. Ett vanligt block med 2 x 2 design har två 

kontakt punkter under blocket som blir aktiverad när flera block staplas på. Chan et.al (2012) 

 
 

PUCs är kapacitiva widgets som inte behöver någon elektrisk laddning och det fungerar även 

utan beröring. Det är aktiva och inaktiva korsningar som ansluts, när den aktiva korsningen 

skannas fungerar den aktiva korsningen som jord och är tillräckligt stark för att det kapacitiva 

systemet ska känna av kontaktpunkterna Voelker et.al (2013)   

 

TUIs är fysiska föremål som kan användas på kapacitiva multi touch skärmar utan modifiering 

av enheten. De består av ett ledande material som och aktiva modulkretsar inbäddade i 

föremålen.  Yu et.al (2011) 

 
 

Reactable använder en stor cirkulär bordsyta för musik som styrs med hjälp av spelpjäser. Det är 

IR projektorer som används under bordet och som visar bilden. Pjäserna hanteras av ett system 

som känner av formen37  

 

 
 

 

AudioCubes är block som användaren roterar eller flyttar runt på ett vanligt bord. Vid 

förflyttning justeras olika beats och ljus. Blocken har en genomskinlig yta som belyser den 

musikaliska förändringen. De sitter ett system inuti blocken som används tillsammans med en 

programvara som gör att användaren kan skapa egna ljudfiler. I programmet kan personen 

tilldela en synth modul till varje block och föra samman modulerna genom att placera blocken 

bredvid varandra. 

AudioCube har således ett litet system som använder 4 känsliga infraröd sensor portar för att 

känna av flyttning och läge mellan blocken och händerna.38 

 

 
 

Generativ har användaranvändargränssnitt för generativ musik som låter användaren skapa enkla 

spår med fysiskt platta och ovala föremål. Varje sändare har en speciell struktur för att anteckna. 

Tre sändare som är radial för trumman, rund för melodi och bas. Anteckningarna kan förskjutas 

för att få olika slingor eller trum linjer med styrning av tempo.39 

 

 

                                                 
37 http://reactable.com/live/ 
38 https://www.percussa.com/what-are-audiocubes 
39 https://www.youtube.com/watch?v=FUitWHIe2s4 

http://reactable.com/live/
https://www.percussa.com/what-are-audiocubes
https://www.youtube.com/watch?v=FUitWHIe2s4
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Venice Unfolding är en geografisk visualisering på interaktiv bordsyta och som använder ett 

fysiskt föremål för att navigera. Föremålet kan placeras vart som helst på bordsytan för att få 

fram data interaktivt.  Ett polyedriskt föremål. Användaren kan upptäcka arkitektoniska projekt 

som finns i Venedig på en stor zoombar karta.40 

 

 
 

Droplet är ett fysiskt påtagligt föremål som gör att användaren kan få information från en bild via 

ljus baserad kommunikation. När användaren placerar föremålet på skärmen visas informationen 

cirkulärt runt om. Föremålet ser ut som en lysande droppe.  

Genom att använda kommunikationsdata ljus och kapacitiv baserad lätt kan delas och 

transporteras mellan våra enheter och skärmar. 41 

 

 

Genom att använda magneter, kan de olika styrenheterna lätt ordnas på iPad. Ett modulärt 

användargränssnitt visas, som använder en viss enhet. 

Systemet består av tre olika delar som placeras ovanpå Ipad skärmen. Fysiska föremål som ratt, 

reglage och knappar som är gjorda av ledande aluminium. Laddningen från handen passerar 

igenom ner till skärmen. Den andra delen är en ram av plast och aluminium som Ipaden ska sitta 

i och en applikation som organiserar kontrollelementen samt skickar parametrar för varje föremål 

som styrs av modulära användaranvändargränssnitt.42 

 

 
 

Dropnotes är ett droppformat föremål som placeras ovanpå en bordsyta. 

Användaranvändargränssnittet är till för musik komposition. Användaren kan ingjuta ett ljud i 

färgat vatten genom att ändra sammansättningen med en pipett. Med dropparna skapas ett 

lättillgängligt sätt att komponera musik. Användaren behöver bara sätta en tratt i en flaska, 

plocka färgat vatten från en flaska, sätta en droppe på ett bord43 

 

 
 

Kickables är föremål som används med fötterna. De används tillsammans med en projekterad yta 

på marken. Kickables är lämpliga att använda på storskaliga platser såsom utställningar och 

museer.  Material som används har större vikt 1,6 kg av blyhagel som orsakar inre friktion. 

Alternativt används låg friktionsmaterial44  

 

 
 

Amusty är gjord för musiker och används på soffbord där flera gäster har möjlighet att samverka 

genom visuellt tilltalande interaktion. Amusty gör att användaren kan välja vilken musik som 

spelas.  För att göra detta används olika föremål. 45 

 

Noteput är ett interaktivt musik bord som kombinerar alla tre sinnen som känsel, hörsel och 

synen. Målgruppen är barn och elever som lär sig klassisk notation av musik. Föremål som 

används är notvärden, klaver och förtecken gjorda av trä. Halv, hel och åttondelar som skiljer sig 

ifrån varandra med vikten. Långa notvärden väger mer än korta. För att starta anteckningar som 

är en klav på bordet och så fort den placeras på stängerna hörs ett ljud. Läggs flera toner på 

bordet kan användaren höra dem genom att slå play knappen.46 
 

                                                 
40 http://www.tollpatzig.de/work/venice-unfolding/ 
41 http://robhemsley.co.uk/droplet.html 
42 http://florianborn.com/projects/modulares_interface/ 
43 http://3xx1.info/portfolio-dropnotes.html 
44  http://hpi.de/baudisch/projects/kickables.html 
45 http://interaction.hit.ac.il/amusity/ 
46 http://www.jonasheuer.de/index.php/noteput/ 

http://www.tollpatzig.de/work/venice-unfolding/
http://robhemsley.co.uk/droplet.html
http://florianborn.com/projects/modulares_interface/
http://3xx1.info/portfolio-dropnotes.html
http://hpi.de/baudisch/projects/kickables.html
http://interaction.hit.ac.il/amusity/
http://www.jonasheuer.de/index.php/noteput/
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Materiella bots som är ovalformade och kan återspegla förändringar i den digitala modellen och 

hjälpa användaren genom haptisk återkoppling, genom att korrigera fel. Materiella bots är 

användbara när flera tangibles styrs samtidigt. 47 

 

 

Little boxes är en speldosa som skapats för Ipad. Den består av tre stycken separata musik lådor 

som integrerar med Ipaden på olika sätt. När den placeras på Ipaden kan användaren vrida på en 

spak som genererar musik och visuellt innehåll i skärmen. 

Syftet är att ge en ny dimension till speldosa, och transkribera visuella upplevelser som inte finns 

i en vanlig speldosa. Enligt utvecklaren var de största utmaningarna att göra lådor som skärmen 

känner av. De material som används måste vara ledande för att upptäckas av den kapacitiva 

skärmen på iPad. Dosorna konstruerades i ledande gummi från pennor. Den första prototypen var 

helt producerad i metall: en enkel metallcylinder med ett hål för att passera veven.48 

 

 

Phonotonic förvandlar dansstegen och rörelserna till beats. Musiken som spelas beror på hur 

användaren känner och hur denna flyttar sig. Användaren kan spela musik med familjen eller 

spela musikband med vänner eller koppla av och njuta.49 

 

 

 

 

 

 

Audiopad är föremål som används på ett bord och som spårar föremålen på bordsytan. De 

omvandlar rörelsen till musik och kan skapa nya beats. Audiopad kan inte bara användas för att 

omtolka musikaliska kompositioner utan även skapa en visuell och taktil dialog mellan 

användaren och publiken. 

Audiopad har en matris av antenn element som spårar positionerna för elektroniskt taggade 

föremål på ett bord yta. Programvaran översätter positions information till musik och grafisk 

återkoppling på bordsskivan. Varje objekt representerar antingen en musikalisk spår eller en 

mikrofon. 50 

 

 

Detta koncept är en fysisk interaktion för en interaktivt lärande och experimenterande plattform 

som använder egenskaperna hos TUIs för media baserad inlärning, för att bygga upp kognitiva 

strukturer genom samtidig efterfrågan av mentala och motoriska färdigheter. Det praktiska 

projektet omfattar en interaktiv installation för simulering av enkla elektriska kretsar och 

omkopplings typer av kombinationen av olika material byggande enheter. Grundläggande värden 

såsom spänning, strömstyrka, motstånd och kraft en elektrisk krets kan beräknas interaktivt, för 

att göra egenskaper och anslutningar av el synlig. Den enkla och intuitiva interaktionen ger 

användarna möjlighet att experimentera riskfritt med elektricitet för att bygga upp sina kunskaper 

eller lösa uppgifter51  
 

 

Magicubes är påtagliga block för barn som används på surfplattor. Fördelen med denna teknik är 

att den är enkel, batteri-fri, och billigt, eftersom det uteslutande förlitar sig på en magnetometer, 

som redan är installerat i moderna smarta enheter. 

Den första blocksamlingen är ett brädspel med en magnetisk tärning. Med det här programmet 

kan användare mata in siffror genom att placera tärningarna i det specifika området efter att kasta 

det. Den andra applikationen är en enkel låda med en färgväljande kub. Den tredje samlingen är 

ett matematiskt lärande spel med fem olika storlekar av kuber. (Styrkan hos den magnetiska 

kraften är proportionell mot storleken av kuberna). 52 

 

 

Använder sig av samma teknik som Reactable och har ett kvadratiskt 

användaranvändargränssnitt. Med text och bild på varje spelpjäs som illustrerar vilken funktion 

som ändras. Identifieringstekniken är visionsbaserad med infraröda kameror under bordsytan.53 

 

 

                                                 
47 http://esbenpedersen.com/pdf/2011CHI_tangiblebots.pdf 
48 http://www.creativeapplications.net/flash/little-boxes-music-box-for-the-ipad-by-joelle-aeschlimann-ecal/ 
49 http://www.phonotonic.net/ 
50 http://tangible.media.mit.edu/project/audiopad/ 
51 https://www.youtube.com/watch?v=6qTTQKWfV8Q 
52 http://www.uxinventor.com/projects/magcubes.html 
53 https://trinkermedia.wordpress.com/ 

http://esbenpedersen.com/pdf/2011CHI_tangiblebots.pdf
http://www.creativeapplications.net/flash/little-boxes-music-box-for-the-ipad-by-joelle-aeschlimann-ecal/
http://www.phonotonic.net/
http://tangible.media.mit.edu/project/audiopad/
https://www.youtube.com/watch?v=6qTTQKWfV8Q
http://www.uxinventor.com/projects/magcubes.html
https://trinkermedia.wordpress.com/
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Xenakis är ett instrument som kan användas av flera användare för att stokastiskt skapa musik 

med ett konkret användargränssnitt. Användaren kan styra spelande instrument, rytm och 

anteckningar genom att flytta fysiska föremål på en lysande bordsyta. För att visa en datorbild på 

ytan placeras en projektor under bordet och en spegel för att omdirigera den projicerade bilden 

till spridande botten av glaset bordsskivan. En kamera med infrarött ljus för att eliminera den 

projicerade bilden.  

Den har tre olika typer av kontroller för rytmiskt element, ton, plats och instrument.54  

 

 

Capwidgets är en passiv konkret kontroll för kapacitiva pekskärmar. När användaren rör 

widgeten känner ytan av den kapacitiva markören på widgetens undersida. Den kan användas på 

de flesta mobila enheter som har kapacitiva pekskärmar.55  

 

 

Mattel är en leksak som utvecklats av företaget Apptivity ™ som används tillsammans med en 

applikation som laddas ned på iPads vissa leksaker är kompatibla att användas på iPhones. Det 

har olika former och är gjorda av plast som inte repar skärmen. 56 

 

 

 

 

 

 

Gauss Stones används som föremål på multi touch skärmar. De möjliggör också interaktion på 

bärbara skärmar. Ytan känner av föremålen med hjälp av magneter. Material som används är 

galvaniserat stål. En analog Hall-sensor av rutnät kan känna igen identiteten hos varje föremål 

eftersom att de genererar ett elektriskt fält med en viss intensitetsfördelning/polarisation. Ratt 

formen tillåter kombination av flera föremål och deras riktningar.57 

 

 

Discover är ett användaranvändargränssnitt för Spotify. Med hjälp av en box med Spotify web 

player söks musik efter genrer som spelas beroende vart spelpjäsen ligger på Discover surface. 

Genrer är utspridda över ytan.58 

 

MPK mini är ett kompakt tangentbord som ska användas av musikers och skrivbords 

producenter. Den har 25 stycken synth, action nycklar, 4- vägs thumb för dynamisk pitch och 

modul manipulation. 8 stycken bakgrundsbelysta hastighetskänsliga MPC och tilldelningsrattar 

Q-link.59 
 

 

Traktor Kontrol S8 är till för kreativa DJs och innehåller fyra musikaliska element bas, trummor, 

sång och melodi.60 

 

                                                 
54  http://xenakis.3-n.de/Desctiption.html 
55 https://tilowestermann.eu/projects/CapWidgets/ 
56 http://www.mattelapptivity.com/about.php 
57 https://www.youtube.com/watch?v=qlr-15Oto6s 
58 https://www.youtube.com/watch?v=W1tzHpTQP2o 
59 http://www.akaipro.com/product/mpk-mini-mkii 
60 http://www.native-instruments.com/en/products/traktor/dj-controllers/traktor-kontrol-s8/ 

http://xenakis.3-n.de/Desctiption.html
https://tilowestermann.eu/projects/CapWidgets/
http://www.mattelapptivity.com/about.php
https://www.youtube.com/watch?v=qlr-15Oto6s
https://www.youtube.com/watch?v=W1tzHpTQP2o
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwion9mGkv3KAhWBHJoKHcb-AgsQjRwIBw&url=http://www.akaipro.com/kb/article/1608&psig=AFQjCNHbBh9kXWQ51sG7alFqVZ-qrDJS-w&ust=1455741556739665
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DJ Control Wave är en trådlös fysisk kontroller för Ipad. Produkten har fått namnet från en 

vågformad kropp som gjort den urskiljbar från konkurrenternas produkter. 61 

 

 

 

   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 http://djtimes.com/hercules-djcontrolwave-ipad-djing-review/ 



85 

 

4. Funktionsanalys 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

5. Quality Function Deployment (QFD) 
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6. SWOT-analys 
    
Koncept 1     

 
 

Styrkor Svagheter 

 Fingergrepp som underlättar 

manövrering och vridning. 

 Sitter stabilt i fingrarna. 

 Mjuka kanter motstå repning av 
skärm. 

 Lättare att se igenom skärmen. 
 

 Liten volym 

 Ytorna kan förväxlas med 
varandra. 

 Mindre synliga i både dagsljus 
och mörker. 

 

Möjligheter Hot 

 Fingergreppet kan utvecklas ännu 
mer för att bli stabil. 

 Mönster/ form som undviker 
förväxling av sidor. 

 Konceptet blir inte 
framgångsrikt 

 Få användare 
 

 
Koncept 2 

 
 

 
Styrkor Svagheter 
 Lätt att identifiera 

spelpjäsens funktion 
 Bättre grepp 
 Bättre synlighet i 

dagsljus. 
 Fingrarna glider inte 

ner på skärmen. 
 Sitter stabilt på 

underlaget. 

 Svår att manövrera utan grepp. 
 Svårt att se igenom skärmen.  
 Lättare att tippa ned. 

 

 

Möjligheter Hot 
 Fingergrepp 
 Material som undviker 

att fingrarna glider. 
 Mjuka kanter som 

motstår repning av 

skärm. 
 Lätt vikt som inte 

belastar fingrarna. 

 Konceptet blir inte framgångsrikt. 
 Få användare 
 Belastar skärmen för mycket. 
 Belastar fingrarna för mycket. 
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Koncept 3 

 
 

Styrkor Svagheter 

 Lätt att identifiera 
spelpjäs med vågor. 

 Vågorna medför att 
användaren inte 

behöver titta på 

spelpjäsen. 
 Mjuka kanter undviker 

repning av skärmen. 
 

 Liten volym. 
 Mindre synliga i dagsljus och 

mörker. 
 Inget fingergrepp 

 

 

Möjligheter Hot 

 Fingergrepp 
 Material som undviker 

att fingrarna glider. 
 Lätt vikt som inte 

belastar skärm och 

fingrar. 

 Konceptet blir inte framgångsrikt. 
 Få användare 
 Belastar skärmen för mycket. 
 Belastar fingrarna för mycket. 
 Passar inte med 

användaranvändargränssnitt 
 

 
Koncept 4 

 
Styrkor Svagheter 

 Passar väldigt bra med 
användargränssnitt. 

 Styrs med fingertopparna. 
 Fingerstöd som undviker att 

fingrarna når skärmen. 
 Lätt att se igenom skärmen. 
 Stabil på skärmen. 
 Mjuka kanter 

 

 Inget grepp 
 Svår att manövrera 
 Svår att identifiera spelpjäs 

utan mönster på ovansidan. 
 Liten volym 

 

 

Möjligheter Hot 

 Fingergrepp 
 Material som undviker att fingrarna 

glider. 
 Lätt vikt som inte belastar 

fingrarna och skärmen. 

 Konceptet blir inte 
framgångsrikt. 

 Få användare 
 Belastar skärmen för mycket. 
 Belastar fingrarna för 

mycket. 
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Koncept 5 

 

 
Styrkor Svagheter 

 Passar väldigt bra med 
användargränssnitt. 

 Fingerstöd som undviker att 
fingrarna når skärmen. 

 Lätt att se igenom spelpjäsen. 
 Stabil på skärmen. 
 Enkel att manövrera 

 

 Inget grepp 
 Svår att identifiera spelpjäs 

utan text. 
 Stor volym 

 

 

Möjligheter Hot 

 Fingergrepp 
 Material som undviker att 

fingrarna glider. 
 Lätt vikt som inte belastar 

fingrarna och skärmen. 

 Konceptet blir inte 

framgångsrikt. 
 Få användare 
 Belastar skärmen för mycket. 
 Belastar fingrarna för 

mycket. 
 

 
Koncept 6 

 

 
Styrkor Svagheter 

 Ovalform som gör att den passar 

bra med användargränssnitt. 
 Fingerstöd som undviker att 

fingrarna når skärmen. 
 Lätt att se igenom spelpjäsen. 
 Stabil på skärmen. 
 Enkel att manövrera 
 Fingergrepp 
 Attraktiv  
 Mjuka kanter som undviker 

repning av skärm. 
 Storleken är anpassningsbar för 

8 spelpjäser på ytan av skärmen. 

 Fingergrepp sitter för långt 

ned. 
 

 

 

Möjligheter Hot 

 Utveckling av fingergreppet 
 Material som undviker att 

fingrarna glider. 
 Lätt vikt som inte belastar 

fingrarna och skärmen. 
 

 Konceptet blir inte 
framgångsrikt. 

 Få användare 
 Belastar skärmen för 

mycket. 
 Belastar fingrarna för 

mycket. 



90 

 

 

7. Pughs matris 
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8. Programmeringskod 
 

function setup() 

    print("This example tracks multiple touches and colors them based on their ID") 

     

    -- keep track of our touches in this table 

    touches = {} 

end 

hiest = 0 

lowest = 360 

 

-- This function gets called whenever a touch 

--  begins or changes state 

function touched(touch) 

    if touch.state == ENDED then 

        -- When any touch ends, remove it from 

        --  our table 

        touches = {} 

        hiest = 0 

        lowest = 360 

    elseif touch.state == BEGAN then 

        -- If the touch is in any other state 

        --  (such as BEGAN) we add it to our 

        --  table 

        touches[touch.id] = touch 

    elseif touch.state == MOVING then 

        touches[touch.id] = touch 

    end 

end 

 

function draw() 

    background(0, 0, 0, 255) 

     

    local points = {} 

     

    for i,touch in pairs(touches) do 

         

        points[#points + 1] = vec2(touch.x, touch.y) 

         

        -- Use the touch id as the random seed 

        math.randomseed(touch.id) 

         

        -- This ensures the same fill color is used for the same id 

        fill(math.random(255),math.random(255),math.random(255)) 

         

        -- Draw ellipse at touch position 

        ellipse(touch.x, touch.y+200, 20, 20) 

    end 

    if #points >= 3 then 

        v1 = points[2] - points[1] 

        v2 = points[3] - points[2] 

        v3 = points[1] - points[3] 

         

        local l1, l2, l3 = v1:len(), v2:len(), v3:len() 

        if l2 < l1 then 

            l1, l2 = l2, l1 

            v1, v2 = v2, v1 

        end 

        if l3 < l1 then 
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            l1, l2, l3 = l3, l1, l2 

            v1, v2, v3 = v3, v1, v2 

        elseif l3 < l2 then 

            l1, l2, l3 = l1, l3, l2 

            v1, v2, v3 = v1, v3, v2 

        end 

         

        --print(l1, l2, l3) 

        local angle = math.deg(v1:angleBetween(v2)) 

         

        if angle < 0 then 

            v2.x, v2.y = -v2.x, -v2.y 

            angle = math.deg(v1:angleBetween(v2)) 

        end 

        if angle < 0 then 

            v1.x, v1.y = -v1.x, -v1.y 

            v2.x, v2.y = -v2.x, -v2.y 

            angle = math.deg(v1:angleBetween(v2)) 

        end 

         

        if angle < lowest then lowest = angle end 

        if angle > hiest then hiest = angle end 

        print(angle, hiest, lowest) 

         

        fill(171) 

        text(identify(angle), 100, 100) 

    end 

end 

 

function identify(angle) 

    if angle < 123 then 

        if angle > (123 - 11) then 

            return "volume" 

        elseif angle > (123 - 22) then 

            return "balance" 

        elseif angle > (123 - 33) then 

            return "lofreq" 

        elseif angle > (123 - 44) then 

            return "hifreq" 

        elseif angle > (123 - 55) then 

            return "resonance" 

        elseif angle > (123 - 66) then 

            return "compression" 

        elseif angle > (123 - 77) then 

            return "delay" 

        end 

    end 

    return "not a command" 

end 
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9. Failure modes and effects analysis (FMEA) 
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10. Sprängskiss 

 
11. Mått 
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