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Sammanfattning 

 

Abstract 

This examination thesis includes a master thesis written by two graduate students 

studying product development and design at the school of engineering at Jönköping 

University. The assignment consisted of producing a product suggestion that facilitates 

handling of a shopping list at a grocery store. 

The thesis resulted in a final concept that were apprehended by creating a functioning 

prototype. The product consists of a plate, an attachment for a shopping cart, two snap-

in strips, a lid and a penholder. The product has a smooth attachment that facilitates 

assemblage of the product and makes it suitable for the customers’ demands.  

The assignment originates from the one-man enterprise Sirge AB that in its turn took 

contact with the consulting firm Sigma Industry. The company weren’t established 

within the product development sphere and therefore didn’t possess the right expertise 

that were needed to get the job done. The contact person at Sigma Industry considered 

the assignment suitable to be done as a thesis.  

Sirge AB had found a gap in the market for products that simplifies the problem for 

customers at the grocery store. The request from the client were to develop a product 

that easily could be attached to a shopping cart and facilitate the handling of a shopping 

list. The reason for this were to avoid keeping multiple things in the hand at the same 

time and instead free the hands for grocery shopping. To achieve the objective, three 

questions of formulation were formed that were summed up with a main question of 

formulation: 

“How will a helping device be design to facilitate the handling of a shopping list at a 

grocery store, and also be flexible enough to handle both analogue and digital lists, be 

customer owned and with right material choose?”  

To answer the main question the project group applied the method of Bootcamp 

Bootleg. The work commenced with a pre study with the purpose to examine the 

interest amongst the future customers and create a focus group. A market research were 

also made to see which competitors that were already on the market and to see how well 

the new product would fit into the market. Several concepts were developed through 

the method brainstorming and were then evaluated through a SWOT analysis and an 

elimination matrices. The concepts that were chosen were then developed in the CAD 

program SolidWorks. 

The final concept consisted of a plate with the primary function that makes it possible 

to attach a shopping list. The product also offer secondary functions like a holder for a 

pen, a phone, and extra space for storage of other objects. The main part of the product 

were produced in 3D printing. The snap-in strips and parts of the attachment is standard 

components. The penholder were made out of leather and the lid in Plexiglas to give it 

a nice look.  

 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Denna rapport omfattar ett examensarbete utfört av två studenter vid 

högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, inriktning produktutveckling och design 

på Tekniska högskolan i Jönköping. Uppdraget bestod av att ta fram ett produktförslag 

som underlättar hanteringen av inköpslista under inhandling vid dagligvaruhandel. 

Examensarbetet resulterade i ett slutligt koncept som tog fram i form av en fungerande 

prototyp. Produkten består av en platta, ett fäste för kundvagn, två snäpplister, ett lock 

och en pennhållare. Produkten har ett smidigt fäste som underlättar montering av 

produkten samt gör den anpassningsbar efter konsumentens önskemål. 

Uppdraget kommer ursprungligen från enmansföretaget Sirge AB som i sin tur hörde 

av sig till konsultföretaget Sigma Industry då företaget inte var etablerad inom 

produktutvecklingsområdet och därmed inte besatt den kompetens som behövdes för 

att utföra arbetet. Kontaktpersonen vid Sigma Industry ansåg uppdraget vara lämpligt 

som ett examensarbete. 

 

Sirge AB hade hittat ett glapp på marknaden för produkter som underlättar för 

konsumenter i dagligvaruhandeln. Önskemålet från kunden var att ta fram en produkt 

som kan fästas vid kundvagnen och underlätta hanteringen av en inköpslista. Detta för 

att undvika att hålla flera saker i handen samtidigt och istället frigöra händerna för 

varuplockning, scanning och dylikt. För att uppnå målet med arbetet utformades tre 

frågeställningar som sammanfattades med en huvudfrågeställning: 

 

Hur ska ett hjälpmedel designas för att hantera inköpslistor vid inhandling i butik och 

även vara flexibel för att klara olika typer av analoga eller digitala listor, 

konsumentägd och med rätt materialval? 

 

För att besvara huvudfrågeställningen arbetade projektgruppen efter metoden 

Bootcamp Bootleg. Arbetet inleddes med en förstudie som hade till syfte att undersöka 

intresset bland framtida konsumenter och utifrån detta ta fram en fokusgrupp. En 

marknadsundersökning gjordes även för att se vilka konkurrenter som fanns på 

marknaden samt för att se hur den nya produkten kan slå sig in på marknaden. Koncept 

togs fram med hjälp av metoden brainstorming och har sedan utvärderats och sållats 

genom metoderna SWOT och elimineringsmatris. De koncept som togs fram har sedan 

modellerats upp i CAD-programmet SolidWorks. 

Det slutliga konceptet består av en platta med en huvudfunktion som gör det möjligt att 

fästa en inköpslista. Produkten erbjuder även delfunktioner som förvaring av penna, 

telefon och ett extra utrymme för förvaring av andra föremål. Plattan och fästet till 

kundvagnen gjordes i CAD och togs sedan fram genom 3D-printing. Fästfunktionen för 

inköpslistan erbjuds genom snäpplister och är standardkomponenter gjorda i 

aluminium. Pennhållaren är gjord i ett läderlikt material och skivan som användes som 

lock har tillverkats i ett frostat plexiglas.
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 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete är en del av utbildningen Maskinteknik, Produktutveckling och 

Design. Rapporten behandlar ett projekt som utförts tillsammans med Sigma Industry 

och företaget Sirge AB med säte i Science Park Jönköping som står för själva 

produktidén. Företaget har vänt sig till Sigma Industry för att få hjälp med den kunskap 

inom produktutveckling som företaget själv inte besatt för att kunna utveckla 

produkten. 

Sigma Group är ett konsultföretag med olika kompetenser inom tekniska områden likt 

IT, Technology och Industry. Sigma Group består av flera olika kontor runtom om i 

Sverige och examensarbetet har utförts vid Sigma Industry i Jönköping.  

Sigma Industry inriktar sig på produkt- och produktionsutveckling. Industry East North, 

Industry West och Industry South har under 2,5 år vuxit från noll till 500 anställda. 

Företaget erbjuder ingenjörstjänster ute på företag eller som ett projektåtagande på eget 

kontor. Fokus ligger på att erbjuda kunderna rätt kunskap och kompetens för att 

förbättra, förverkliga eller helt enkelt underlätta vid saknad av personal. [1] 

Sirge AB är ett enmansföretag som består av Siiri Julge Alvemyr. Siiri har erfarenhet 

inom ekonomi men jobbar idag som mental tränare och hjälper även företag med 

ledarutveckling [2]. Siiri har upptäck ett problem i vardagen som hon vill lösa med en 

enkel produkt. Då företaget inte har den rätta tekniska kunskapen för att utveckla en 

sådan produkt har hon vänt sig till Sigma Industry i Jönköping för att få hjälp med att 

förverkliga sin idé. Detta har i sin tur fördelats som ett examensarbete vid Jönköping 

University. 

1.2 Problembeskrivning 
Kunden som vänt sig till Sigma Industry har hittat ett glapp i dagens sortiment av 

produkter som underlättar för konsumenter i dagligvaruhandeln. Önskemålet är att ta 

fram en produkt som underlättar hanteringen av inköpslista, telefon och dylikt vid inköp 

av dagligvaror, detta för att undvika hanteringen av flera föremål i händerna. Dagens 

konkurrenter erbjuder liknande produkter i form av skrivplattor med tillhörande block, 

men detta låser användaren till produktens block istället för ett ospecifikt block eller en 

smartphone. Detta är något uppdragsgivaren inte tyckte var anpassat till dagens 

situation då en inköpslista oftast skrivs i all hast på jobbet eller i liknande stressade 

situationer. Produkten skall vara anpassad så att konsumenten kan ta med produkten till 

valbar dagligvaruhandel, applicera produkten vid kundvagnen och därefter fästa valbar 

lista.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att ta fram ett antal koncept till företaget Sirge AB. Koncepten ska 

innehålla en produkt som underlättar inhandling samt hantering av inköpslista i 

dagligvaruhandeln. Målet med produkten är att den ska kunna appliceras som en 

standard på en kundvagn och därmed underlätta för konsumenten. Det finns även en 

önskan att funktionen skall vara anpassad för en smartphone då det är ett frekvent 

använt underlag för inköpslista. Det valda konceptet ska sedan överföras till en prototyp 

som ska ligga till grund för testning och utvärdering.  

 

Huvudfrågeställning: Hur ska ett hjälpmedel designas för att hantera inköpslistor vid 

inhandling i butik och även vara flexibel för att klara olika typer av analoga eller digitala 

listor, konsumentägd och med rätt materialval? 

 

Frågeställning 1: Hur kan produkten genom enkla metoder underlätta 

hanteringen av en inköpslista? 

 

Frågeställning 2: Hur kan produktens design vara anpassad till flera olika 

sorters kundvagnar? 

 

Frågeställning 3: Hur kan produkten tilltala konsumenten genom utseende och 

materialval? 

 

Kraven som ska ställas på produkten är framtagna tillsammans med handledare vid 

Sigma samt Sirge AB. 

 

1.4 Avgränsningar 

Då tiden för examensarbetet är begränsat kommer fokus att ligga på att ta fram en 

prototyp. Prototypen kommer inte att testas på någon fokusgrupp men utvecklingstester 

kommer att göras av projektgruppen för att sedan efter avslutat examensarbete ge ett 

underlag för tillverkning. Rapporten kommer inte behandla ekonomiska beräkningar på 

slutpris, djupare materialanalyser och hållfasthetsberäkningar.  
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1.5 Disposition 

Dispositionen beskriver rapportens upplägg:  

Kapitel 1 introducerar bakgrunden, problembeskrivningen och projektets syfte och 

frågeställningar. 

Kapitel 2 beskriver den teoretiska bakgrunden för projektet. 

Kapitel 3 beskriver de metoder som valts och genomförts för att besvara 

frågeställningarna.  

Kapitel 4 behandlar projektets genomförande och implementation med resultat av 

undersökningar och observationer.  

Kapitel 5 presenterar projektets resultat utifrån frågeställningarna. 

Kapitel 6 presenterar projektgruppens diskussioner och slutsatser.  
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 Teoretiskt ramverk 

2.1 Designteori 
Designteori är en samling av flera logiska kunskaper och discipliner. Dock finns det 

ingen teori som kan definiera den perfekta designprocessen. Designmodeller kan öka 

vår förståelse och förse oss med förklaring av olika fenomen i designprocessen [3]. 

Design som problemlösning är ett naturligt och allmänt förekommande beteende för 

människan. En designprocess bygger på behov och missnöje av det befintliga utbudet 

av produkter samt beslutsamheten att lösa vardagsproblem. Med denna syn på 

designprocess har flera vetenskapsmän designat och agerat som designers genom hela 

deras verksamma liv utan egentligen veta att de anammat designprocessen. [4] Enligt 

Braha & Maimon har deras undersökning inom teknisk design lett till att bevisa att 

evolutionen har en central punkt i designprocessen och att datorstyrd design (CAD) och 

ingenjörskonsten har stimulerat fältet för designteori [3]. Den största anledningen till 

varför utvecklingen av designprocessen tagit sin tid och att det finns en oklarhet grundar 

sig i att processen brister i sin vetenskapliga grund [4].  

 

En designmetod utgör inte en teori i sig. En teori uppstår när metoden är prövningsbar 

och resulterar i en förklaring till varför metoden fungerar. För många vetenskapsmän 

har det länge funnits ett intresse att hitta en matematisk formel för design. Förmågan att 

formulera ett komplext problem som design, och att kunna lösa det med algoritmer som 

i sin tur går att bevisa och försäkra har varit ett stort forskningsområde. Att hitta en 

matematisk lösning på designprocessen har mötts med ett visst tvivel då den har gjort 

designen begränsad. [5]  

 Industridesign 
Design grundar sig i att individen ständigt letar efter nya lösningar och att människan 

vill bidra till innovationen. Utvecklingen visar att individen inte mättas av 

produktutbudet utan att den ständigt frågar efter nya lösningar och produkter. Inom 

industridesign finns det fyra områden som täcker olika perspektiv som beskriver de 

olika aspekterna som berörs av design. [6, p. 617] 

2.1.1.1 Design ur ett användarperspektiv 

Under industridesignens tidigare år fokuseras produktionen till att effektivisera 

tillverkningen och själva användandet av produkten hamnade i andra hand. Detta 

resulterade i att utgångspriset på produkterna kunde pressas ner. Idag har konsumenten 

mer att säga till om gällande produkterna och konsumenterna ställer högre krav. 

Industrin måste möta konsumenternas krav men samtidigt behålla en effektiv 

produktion.  

 

Konsumenterna konsumerar mer om produktens pris är rimligt, uppfyller 

förväntningarna och med rätt lösningar. Upplevelsen är en viktig del som bidrar till att 

produkten blir attraktiv och därför måste industrin möta dessa krav. För att hålla uppe 

behovet hos konsumenten gäller det för industrin att ständigt öka funktionerna i samma 

takt som priset ökar. Om en produkt ökar i pris men funktionerna är de samma som 

tidigare tappar konsumenten intresset och vänder sig till billigare produkter som möter 

samma funktionalitet.  
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En annan aspekt som höjer konsumentens intresse för produkten är dess ergonomi. 

Ergonomin är en viktig del i produktutvecklingsprocessen och har fått en större 

betydelse under åren. Individen är intresserad av produkter som förenklar 

användningsområdet och utgöra en förlängning av kroppen. Produkten måste tala till 

individen på ett personligt plan. För att täcka olika områdena inom individens livsstil 

är det viktigt att produkten anpassas efter den kulturella miljön, sociala miljön, fysiska 

miljön och den juridiska miljön. Om produkten anpassas efter dessa områden anses 

produkten tilltalande för individen och uppfyller därmed ett användarperspektiv. 

Kommunikation och status är också viktiga aspekter för produkten. Genom produkten 

kommer individens status att signaleras, något som dagens individer lägger stor vikt i. 

Därför har denna del av utformningen fått större vikt i designprocessen. [6, pp. 617-

622] 
 

2.1.1.2 Design ur ett företagsperspektiv 

I början av 1920-talet grundades en produktionsidé som gick ut på att produktionen 

bröts ner i små delar. Detta innebar att stora serier kunde utföras och minskade priset 

på produkten ut till kund. Ofta resulterade detta i produkter som var fula och kanske till 

och med obrukbara. Dock kunde företagen se att detta mönster av produktion var 

lönsamt i längden men produkten behövdes göras attraktiv. Detta medförde ett nytt 

yrke, Industridesigner, där uppgiften blev att göra produkten tilltalande men bibehålla 

det effektiva produktionssättet. [6, pp. 623-624] 

2.1.1.3 Design ur ett industriperspektiv 

Som tidigare beskrivits använder företagen design som konkurrensmedel vilket i sin tur 

leder till att industrin också måste arbeta efter detta synsätt. Stiftelsen Svenska 

Industridesign grundades 1989 och deras uppgift var att förmedla designens betydelse. 

År 2002 lanserade stiftelsen, Design som utvecklingskraft, där syftet var att utbilda 

näringslivet att hålla hög standard inom industrin vid utveckling av nya produkter. [6, 

p. 626] Förslaget lyder: 

 

“Dagens konsumenter och användare har höga krav på att varor och tjänster är 

prisvärda, att de fungerar väl och upplevs som meningsfulla och attraktiva. 

Morgondagens konsumenter ställer minst samma krav och att leverantörerna därutöver 

ska ha tillräcklig estetisk, etisk och moralisk kvalitet. Framtidens köpare - privata, 

företag, offentliga - kommer att välja den leverantör som vinner i omtanke och 

sympati.” – Svensk Industridesign [6, p. 626] 

2.1.1.4 Design ur ett samhällsperspektiv 

Genom att staten satsar på utbildning, evenemang och utställningar bidrar samhället till 

designens utveckling och påverkan. Staten har en viktig del i frågan om designens 

egentliga inverkan på individen då staten styr över utvecklingen av designen genom att 

erbjuda olika sorters utbildningar inom design. [6, p. 627] 
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2.2 Designmetodik 
Designmetodiken bygger på vetenskapen bakom metoderna som appliceras och 

användas vid en designprocess. Designmetodiken har uppkommit då formgivaren 

namngett det kunskapsfält som krävs för att säkerställa att rätt resultat nås av nya 

produkter och koncept. Metodiken behandlar olika stödmetoder för att få förståelse, 

analysera och utveckla nya produkter. Metoderna är etablerade tillvägagångssätt som 

underlättar de olika stegen i designprocessen. [6, p. 263] Stegen är framtagna för att i 

rätt ordning lösa den problemformulering som ställts vid förfrågan av nya produkter. 

Själva användaren utgör en grundläggande del i designmetodiken och designmetoderna 

då de utgör grunden till varför olika tillvägagångssätt används i 

produktutvecklingsprocessen. Det finns två viktiga frågor att ställa vid analysering av 

designmetodik:  

 

1. Vilken är huvudbeståndsdelen i design?  

 

2. Hur ska designprocessen tillämpas för att göra den effektiv och lönsam? [4, p. 

30]  

2.3 Design thinking  
Termen design thinking innebär att en designer närmar sig ett problem eller en lösning 

med ett designperspektiv. Detta tänk kan ses som ett kreativt problemlösningsverktyg 

eller som ett konsekvent verktyg för att identifiera och på ett kreativt sätt lösa problem. 

Det finns två typer av processer när det talas om design thinking, en icke-linjär och en 

linjär process. Den icke-linjära processen, som designers ofta använder, innebär att 

upptäckandet och lösningen av problem ofta sker i en upprepande cykel. Genom att ta 

fram möjliga lösningar, göra enkla prototyper och sedan upprepa dessa steg tillsammans 

med återkoppling från andra, komma fram till bästa lösningen. Detta i kontrast till den 

linjära processen, där flera processer har prototyptillverkning i slutet av processen som 

en reflektion av utvecklingsfasen och för att undersöka tillverkningsbarhet istället för 

att användas som ett verktyg för att få återkoppling från marknaden. Generellt sett 

används design thinking på bästa sätt där problemet inte är tydligt beskrivet eller där ett 

genombrytande koncept eller idé behövs, vilket innebär en idé som positivt inverkar på 

processen, som till exempel genom att skapa en ny marknad. [7, pp. 1-2] 

 

 Bootcamp Bootleg (Stanford) 
Denna metod bygger på att analysera och testa sig fram till en lösning. Bootcamp 

Bootleg-metoden är grundad i människan och dess interaktioner. Genom att fokusera 

på de sju attityderna, som beskrivs i figur 1, komma fram till behovet och de bästa 

lösningarna för individen. Metoderna som presenteras i guiden är framtagen efter 

samtal med människor om hur de upplever och anpassar sig efter dagens produkter. 

Bootcamp Bootleg är uppbyggt i fem steg, Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test. 

Dessa fem delar ska hjälpa till att utveckla en produkt som förstår sin användare och 

som testas i en testgrupp innan den börjar produceras. Vid Empathize är målet att förstå 

målgruppen och användaren, genom att människan finner empati hjälper detta till att 

förstå vilket behov som finns för en ny produkt. Att studera hur människor rör sig, vad 

de gör och hur de interagerar med sin omgivning ger en inblick i vad de tänker, känner 

och behöver. Denna information kan sedan tolkas och omformuleras till ett behov som 

kan uppfyllas. Define-stadiet innebär att insikterna i Empathize omvandlas till behov 

som sedan fastställer designuppgiften. Fokus ska ligga på att bygga upp en kravlista 
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och en funktionsanalys som hjälper till att definiera och begränsa uppgiftens områden. 

Två viktiga mål inom Define är att utveckla en djup förståelse av användaren och 

designområdet. Ideate-stadiet bygger på att inte begränsa sina idéer utan att istället 

“spotta” ut så många olika lösningar som möjligt för behovet. Därefter gallras de bästa 

lösningarna ut och ett slutligt koncept fastställs. Nästa två steg i Bootcamp-Bootleg 

processen är att tillverka en prototyp och testa det valda konceptet. En prototyp görs för 

att få en bättre bild av konceptet och för att kunna se hur den skulle kunna fungera i 

verkligheten. Fördelen med att göra en prototyp är att den kan testas på en testgrupp, 

som kan utvärdera konceptet med nya ögon. Konceptet kan sedan vidareutvecklas och 

utvecklas till det bättre. [8] 

 

Figur 1 De sju attityderna från Stanfords Bootcamp Bootleg-process 
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 Designprocessen enligt Stiftelsen Svensk Industridesign 
Denna process är en mall för att inom produktutvecklingsprocessen arbeta med design. 

Med stöd av designkompetens används den för att nå ett så kreativt och framgångsrikt 

resultat som möjligt. Processen kan användas på olika områden och projekt som rör 

bland annat varor, tjänster, processer och miljöer. [9] Det som skiljer designprocessen 

i från andra tillvägagångssätt är att den under hela processen fokuserar på användaren. 

De representativa användarna kan ofta vara deltagande i designgruppen. Gruppen har 

därmed en inverkan på hur produkten ska se ut. Användarnas behov och krav är extra 

viktiga när det inte är användarna själva som gör köpet av produkten, vilket kan 

härledas till produkter inom vården, industrin och kontor. [10, p. 20].  

 

De olika momenten inom designprocessen kan enligt Stiftelsen Svensk Industridesign 

(SVID) sammanfattas i sju olika steg. Dessa steg, som visar processen från början till 

slut, kan ses nedan i figur 2. Eftersom design är ett kraftfullt verktyg som berör de flesta 

stegen, behövs bland annat tekniska och ekonomiska resurser, tillsammans med 

förutsättningar som tidsramar som definieras i den första fasen, Utgångspunkt. 

I nästa fas, Användarstudier, genomförs olika sorters studier, kvantitativa och 

kvalitativa, på de berörda användarna. Detta kan vara en marknadsanalys för att se 

intresset men kan också vara en funktionsanalys för att bestämma de krav som 

produkten bör uppnå. I det tredje steget, Koncept & visualisering, används de tidigare 

stegen som grund för att ta fram ett eller flera koncept. För att få en stor skiljaktighet 

på koncepten genomförs detta steg ofta tillsammans med olika kompetenser från ett 

marknads- och produktionsperspektiv.  

I nästa steg i designprocessen, Utvärdering & konceptval, utvärderas de koncept som 

tagits fram genom att ställa dessa förslag mot varandra och väga dessa mot de krav som 

ställts i början av processen. Koncepten sållas ner till ett eller fler förslag som sedan går 

vidare i processen. I det följande steget, Justering & genomförande, tas de utvalda 

koncepten vidare i utvecklingen. Det är under detta steg som det slutgiltiga förslaget 

fastställs. Detta görs genom att presentera, testa och analysera det slutliga konceptet. 

Arbetet med detta kräver hjälp av personer med andra kompetenser, till exempel för att 

ta fram det sista produktionsunderlaget. Efter detta steg, när alla osäkerheter är 

åtgärdade kan Produktion av produkten påbörjas. Det sista steget i designprocessen 

handlar om Uppföljning och utvärdering som tar vid efter produktionsstart. I det här 

skedet optimeras de parametrar hos produkten som går att optimera för att göra framtida 

versioner ännu bättre. Detta steg innehåller även nya tester och användarstudier som 

har med identitet att göra. [9] 

 

 

Figur 2 Designprocessen enligt SVID 
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2.4 Produktutveckling 
Produktutveckling innefattar utveckling av design för en ny produkt tillsammans med 

produktion, distribution och försäljning. Dessa delar bildar en 

produktutvecklingsprocess som är en del av den Industriella innovationsprocessen. 

Industriella innovationsprocessen omfattar alla aktiviteter vid utvecklingen av en ny 

produkt på marknaden. [11, p. 9] Vid en produktutvecklingsprocess finns en kravbild 

som måste uppfyllas för att produkten ska tillverkas. I kravbilden bestäms målgrupp, 

hur produkten ska användas, tillverkas både tekniskt och hållbart och hur produkten ska 

konkurrera med befintliga produkter på marknaden. [6, p. 25]  

 

Inom produktutveckling är produktens livscykel den viktigaste aspekten. Det är 

produktens livscykel som avgör hur företaget tjänar på produkten i längden. Produktens 

cykel går att dela in i fyra olika delar, se figur 3. [11, p. 9] Första steget innefattar själva 

lanseringen av produkten. Detta stadie kan vara det dyraste för ett företag. När företaget 

kommer ut med en ny produkt kan marknaden för denna produkt vara liten eller så är 

konkurrensen stor. Detta innebär att intäkterna till en början kan vara väldigt låga. Om 

utgifterna är större än intäkterna är detta stadiet inte lönsamt. Nästa steg i livscykeln är 

tillväxtstadiet. Tillväxtstadiet kännetecknas av att produkten nu gjort sig ett namn på 

marknaden. Efterfrågan ökar samtidigt som produkten kan ge vinst åt företaget. Detta 

medför i sin tur att företaget får utrymme för att göra investeringar i produkten och 

fokusera på marknadsföring. Detta ökar tillväxten ytterligare. Efter tillväxtstadiet 

hamnar produkten i ett så kallat mognadsstadie. Nu har produkten etablerats på 

marknaden och målet med produktionen övergår till att upprätthålla det som byggts 

upp. Denna del är den mest konkurrenskraftiga delen av produktens livscykel. Här 

måste företaget investera på ett sätt som gör att produkten håller samma höga standard 

samtidigt som den anpassar sig efter marknadens utveckling. Denna investering måste 

göras med en viss eftertänksamhet då det påverkar företagets konkurrens inom 

produktområdet.  

Det sista stadiet kallas deklinera. Tillslut hamnar produkten i ett stadie då efterfrågan 

avtar eller att marknaden har tagit fram bättre lösningar som fyller samma eller liknande 

behov. Företaget kan använda vinsterna de gjort på tidigare produkt för att investera i 

nya lösningar. I detta stadie måste företaget välja mellan att lägga ner produktionen 

eller hitta ett sätt som minskar produktionskostnaderna och sänka priset på produkten. 

[12] 

 

 

Figur 3 Produktens livscykel 

 



Teoretiskt ramverk 

10 

Slutsatsen som kan göras av en produkts livscykel är att inga produkter har evigt liv. 

Till slut får produkten försvinna från marknaden då nya produkter utvecklas eller då 

behovet inte längre finns. När konkurrenter kommer ut på marknaden kan en lösning 

för företaget vara att pressa priset för sin produkt för att på så sätt hålla sin produkt vid 

liv. [12] Produktutveckling kan i stora drag delas in i fyra avsnitt.  Första delen går ut 

på att företaget kommer fram till ett område de ska behandla och sätta upp mål för sin 

produktion. Vad ska företaget tillverka, till vilken marknad och till vilket 

pris.  Företaget måste sätta upp strategier och mål för att inte hamna på fel spår och 

producera produkter företaget inte får avsättning för. Nästa steg handlar om själva 

idégenereringen. Genom idégenerering kan företaget komma fram med nya produkter 

som kan användas nu eller i framtida affärsplaner. Efter att idéerna har genomarbetats 

och utvecklats blir nästa steg att ta dem till utvecklingsstadiet. Här planeras produkten 

mer detaljerat för att sedan tas vidare till tillverkning. Själva tillverkningen är en del av 

det sista stadiet som innefattar produktion, distribution, försäljning och användning av 

produkten. I detta stadie brukar det anges att produkten tas in i verkligheten. Det är i 

detta stadie företaget kan börja göra vinst på sin nya produktidé. Produktutveckling och 

industrin utvecklas ständigt och för att överleva och fortsätta skapa vinst och 

rörelsekapital är det viktigt för företaget att ständigt hålla sig uppdaterad. Om ett företag 

inte orkar följa med i utvecklingen riskerar det att konkurreras ut av andra företag. [11, 

pp. 10-12] 

2.5 Produktutvecklingsmetodik 
Utvecklandet av nya produkter inom ett företag är en svår problemlösningsprocess för 

att de involverar många olika aktörer. För att ha framgång i produktutvecklingsarbetet 

behövs en förståelse för sammanhanget, processen och aktörerna som är inblandade, 

samt behovet av verktyg, arbetssätt och metoder. Processen kännetecknas av tre 

huvudområden. Dessa är iteration, integration och innovation. [6, p. 60]  

 

Då det sällan kommer fram en lösning på en gång, sker ofta processen iterativt. Iteration 

betyder att ett arbete genomarbetas flera gånger i en upprepande cykel. Detta görs för 

att återkomma till problemet och ständigt förbättra ursprungsidén. En växling mellan 

testning och felsökning kan också vara ett sätt att föra utvecklingen framåt. Iterationer 

görs på alla nivåer, både i början av konceptstadiet med andra analysmetoder men också 

genom metoder vid konstruktion när produkten börjar bli färdig. [6, p. 72]  

 

Ett annat av processens kännetecken är integration. Integration i 

produktutvecklingssyfte innebär att arbetet sker i mindre grupper med kompetens från 

olika avdelningar på ett företag. Genom att arbete på detta sätt utvecklas en produkt 

som har alla aspekter från början. Den tekniska integrationen handlar om att integrera 

olika teknikområden med varandra för att göra stora tekniska framsteg. I stora företag 

tenderar arbetssättet att påverkas av stor bredd av kompetens och viljor, vilket kan 

försvåra processen. Arbetssättet kan effektiviseras genom att ett mindre projektteam 

driver arbetet i närmare samverkan mellan de inblandade funktionerna i företaget. 

Personer från alla berörda funktioner är då med i projektet. Exempel på dessa 

kompetenser kan vara från konstruktion, marknad, produktion och industriell design. 

Detta gör att aspekter från alla funktioner i företaget tas upp tidigt i processen vilket 

förhoppningsvis bidrar till färre iterationer. I mindre företag tvingas mer eller minder 

de olika avdelningarna att arbeta tillsammans då det inte finns lika många kompetenser 

att välja på. Därför sker processen ofta i en nära kontakt mellan de olika funktionerna.  
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Begreppet innovation avser att ta fram nya lösningar på ett kreativt sätt för att sedan 

använda dessa i produkter för att förhoppningsvis göra en framgångsrik produkt. 

Innovation omfattar i denna process alla steg, där en central process är 

produktutvecklingsprocessen. Begreppet blandas ofta ihop med uppfinnande, men 

ordet innovation har en bredare betydelse. Trots att produktutvecklingsprojekt ofta 

byggs på redan känd teknik, finns det alltid rum för kreativa lösningar på vissa 

problemområden. På samma sätt behöver det inte vara att en styrd 

produktutvecklingsprocess är ett hinder för kreativiteten, tvärtom styr den kreativiteten 

till de problemområden som är de mest relevanta. [6, pp. 69-72] 

 D. Ullmans Designprocess 
En process som ofta används vid produktutveckling är The Design process som är 

utvecklad av D. Ullman. Där beskrivs, som tidigare nämnts, att alla produkter har en 

livscykel som utvecklas genom fyra steg. Första steget innefattar utvecklingen av en 

produkt. Steg två, tillverkning och vägen till kund. Tredje steget är användningen av 

produkten och sista steget beskriver vad som händer med produkterna när de har 

använts färdigt. Dessa steg beskrivs under stycket Produktutveckling.  

 

Ullmans första steg, Design, är beroende av en designer, men även de resterande stegen 

påverkas också av de val designern gör i framtagningen av produkten. Designprocessen 

delas in i fyra delar som i sin tur är uppdelad i flera delar. I Ullmans designprocess ingår 

Project definition, Product definition, Conceptual design och Product development. 

[13, p. 3] Oavsett vilken produkt som ska utvecklas måste dessa steg utföras. I Project 

Definition behandlas tre stora aktiviteter, upptäcka, välja och planera. Genom att dagens 

teknik, marknad och behov av uppdatering ständigt utvecklas finns det alltid ett behov 

av att upptäcka nya produkter. Denna del är nödvändig för att hålla sig kvar på 

marknaden. Ett företag har också begränsat med ekonomi och resurser vilket gör att 

företaget även i dessa aspekter måste vara noga med att välja rätt designprojekt. I 

slutändan måste projektet vara lönsamt och det satsade kapitalet måste ge vinst. Då ett 

designprojekt är upptäckt och valt kommer företaget fram till planeringen av projektet.  

 

Projektet måste genomgå en djupare definition och fastställa dess utvecklingsprocess. 

Under Product Definition är målet att förstå problemet. Det finns flera tekniker för att 

göra detta. En av dessa är att identifiera kunden och dennes behov av produkten. 

Information kan sedan användas för att utvärdera marknadens konkurrens och generera 

tekniska specifikationer som används för att göra mätbara funktioner. Mätbara 

funktioner är sedan till bra hjälp för att bestämma produktens kvalité. Kvaliteten i sin 

tur mäts genom att sätta upp mål för prestationsförmågan.  

 

Nästa steg blir att generera koncept, Conceptual Design. Idéer och lösningar på 

problemet skissas eller punktas ner och dessa ligger sedan till grund för att alstra så 

många koncept som möjligt. Information som samlats under Project Definition och 

Product Definition hjälper till att utvärdera koncepten. Efter utvärderingen görs en 

jämförelse mellan koncepten och de krav som ställs på produkten i Product Definition 

varvid ett slutligt koncept fastställs. Efter att koncept har framställts och bedömts är det 

dags att göra dem till faktiska produkter, Product Development. 

 

Det viktigaste som Ullman poängterar är att företaget inte börjar att tillverka en produkt 

utan att ha gjort den förstudie som krävs. Att frångå detta kan resultera i dåliga resultat 

och kvalité, som kan kosta företaget onödiga resurser.  
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Den slutliga prototypen ligger sedan som underlag för att ta produkten vidare till 

produktion. För att kunna producera produkten måste det finnas tillgång till tekniska 

dokument. Dessa definierar tillverkningen och den konstruktion produkten kommer att 

behöva genomgå. När produkten är tillverkad och det är dags att få ut produkten till 

försäljning kan det antas att produktutvecklarens arbete är klart. Oftast finns det dock 

ett fortsatt behov av tillverknings- och montagesupport från ansvarig utgivare även efter 

att produkten kommit ut på marknaden. [13, pp. 85-89] 

2.6 Material 

Under detta kapitel beskrivs de material som använts vid prototyptillverkning 

grundligt. Då det inte ingick i uppgiften att slutgiltigt bestämma vilka material som 

skulle användas till den slutgiltiga produkten, presenteras här ett förslag på vilka 

material som kan användas. 

 Aluminium 
Aluminium är ett metalliskt grundämne som utgör ca 8.3% av jordskorpans massa. 

Eftersom aluminium endast finns bundet till andra ämnen i naturlig form, behöver 

metallen utvinnas från dessa ämnen. I framställning av aluminium är bauxit den 

viktigaste råvaran återfinns i gruvor. Detta ämne används till största del för 

aluminiumproduktion. Aluminium är ett material som går att smältas om flera gånger, 

vilket gör det unikt. Därmed används fortfarande 75 % av det aluminium som en gång 

producerats. [14] Aluminium har en relativt låg densitet som ligger på ca 2.7 kg/dm3 

vilket till exempel kan jämföras med stål som har en densitet på 7.8 kg/dm3 [15]. 

Materialet har en smältpunkt på ca 660 °C och är plastiskt formbar och mjukt i ren form. 

Hållfastheten är relativt låg men kan legeras så att den uppnår samma nivå på hållfasthet 

som hos många konstruktionsstål. Kombinationen mellan den låga vikten och den höga 

hållfastheten avgörande för valet av material. [14] 

 Plast 
Plast är ett syntetiskt material som består av en eller flera polymerer samt några 

tillsatsämnen. Dessa polymerer är till största delen kolföreningar med ett undantag för 

silikonplaster som istället är uppbyggda av kiselföreningar. Dessa polymerer består av 

kedjeformade molekyler som i sin tur är ihopkopplade med enstaka små molekyler. 

Kedjorna bestämmer plastens olika egenskaper, till exempel styvhet, seghet och 

hållfasthet. Det går att dela in plaster i två olika huvudtyper, härdplaster och 

termoplaster.  

Härdplaster innehåller en polymer som i sin tur är uppbyggd av kedjemolekyler som är 

kemiskt tvärbundna. När dessa plaster värms upp sönderdelas polymeren. Detta innebär 

att produkten inte kan omformas och därmed inte återvinnas. Materialet kan däremot 

malas ned och användas som fyllnadsmedel.  

Termoplaster är ofta uppbyggd av grenade kedjemolekyler och innehåller en polymer. 

När dessa plaster värms upp blir plasten mjuk och den smälter sakta. Därmed kan 

produkter både omformas och återvinnas. I dagens polymerframställning används 

framförallt råolja och naturgas som främsta råvaror. [16] 
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2.6.2.1 PLA 

Polyaktid eller polymjölksyra som det också kallas, är en biopolymer som är framställd 

genom dextros från biologiskt material. Denna plast är under vissa omständigheter 

biologiskt nedbrytbar. För att denna plast ska kunna komposteras industriellt behöver 

vissa specifika förhållanden. För att förbättra materialegenskaperna används denna 

plast ofta i varierande blandningar. Polylaktid är i sin standardkvalitet högglänsande 

och transparent till utseendet. [17]  

2.6.2.2 ABS 

ABS (akrylnitrilbutadienstyren) är en polymer som består av en sammansättning av tre 

monomerer: akrylnitril, butadien och styren. Denna termoplast har bra egenskaper 

såsom bra hållfasthet, låg vikt och låg produktionskostnad. ABS-plasten kan skifta i 

kvalité beroende på hur de ingående komponenterna varieras. Akrylnitrilen bidrar till 

mindre chans för spänningskoncentration och detta förbättrar även hållfastheten. 

Butadienet gör dock plasten känslig för UV-ljus och bör därför inte användas för 

utomhusbruk då plasten gulnar och blir spröd. Detta fenomen går delvis att förhindra 

genom lackering. Plasten kännetecknas också av god ythårdhet, slagseghet och ytfinish. 

ABS används ofta i vardagsprodukter såsom hushållsredskap, men också till kåpor för 

bland annat telefoner och dammsugare. [18] 

 Läder 
Läder är ett naturligt material som utvinns av djurhud. Huden behandlas så att den 

motstår förruttnelse och bevarar materialets spänst och styrka. Läder består till största 

del av proteinet kollagen samt fett och vatten. Vid tillverkning av läder avlägsnas över- 

och underhuden på djuret. Mellan dessa lager finns ett lager hud som kallas läderhuden, 

det är denna hud som omvandlas till läder genom garvning. Läder kan utvinnas av olika 

sorters hudar, såsom nötkreatur, svin, getter och får. Beroende av vilket djur lädret 

utvinns av får lädret olika karaktäristiska egenskaper. [19]  

 Kloroprengummi (Neopren) 
Neopren är ett gummimaterial som framställs genom att de två monomererna 

polykloropren och kloropren sammanfogas. Detta material kan användas i en 

temperatur på -45 till 120°C. Med hjälp av zink- och magnesiumoxid kan materialet 

vulkaniseras vilket innebär att gummit blir elastiskt, formbart och får en hög 

draghållfasthet. Det tål att användas vid utomhusbruk och används bland annat till 

slangar, skosulor och packningar. [20] 
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 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt och metodval. 
Metodvalet för arbetet föll på Stanfords Bootcamp Bootleg. Metoden passade väl in på 
uppdraget då den bygger på människans interaktioner och känslor.  

3.1 GANTT- Schema 
Detta är en enkel tidplaneringsmetod som tagits fram av Henry Gantt. Metoden kan 

illustreras i form av ett enkelt koordinatsystem där Y-axeln representerar de händelser 

som kommer att ske under projektets gång och där X-axeln visar tiden under dessa 

händelser ska ske. Dessa olika händelser visas sedan som en vågrät linje eller box där 

längden på dessa motsvarar tiden dessa olika händelser ska ta. Denna metod ger en 

snabb överblick över projektet och visar hur lång tid detta ska fortgå samt visar start- 

och slutpunkt på de aktiviteter som ska utföras under projektets gång. Metoden används 

vanligtvis i början av ett projekt för att få en uppfattning om hur den tid som finns bör 

distribueras över de olika aktiviteter som ska utföras. Den används bara som en 

informationsuppgift och fungerar därför inte till styrning av ett projekt eller till 

uppföljning utan används istället som ett verktyg för att planera upp projektet från 

starten. [6, p. 659] 

3.2 Empathize 

Första stadiet i Bootcamp Bootleg är Empathize. I detta steg är fokus att få en förståelse 

för människan och dess behov av nya produkter. För att förstå kundens behov måste det 

finnas empati för denne. Därmed kan en rätt lösning uppstå och förståelse för vad 

kunden värderar och upplever viktigt. Genom att göra en förstudie som består av en 

marknadsundersökning, användaranalys och en konkurrensanalys ska projektet få en 

grund och förståelse för vad som måste uppnås med den nya produkten. 

Marknadsundersökningen och konkurrentanalysen görs genom att söka igenom dagen 

utbud av liknande produkter och sedan analysera vilka förbättringar som kan göras på 

de befintliga produkterna för att nå våra nya kravspecifikation. För att få en förståelse 

för hur konsumenterna agerar i en dagligvaruhandel görs en användaranalys som består 

av observation och en enkätundersökning. Användaranalyser ger en fördjupning in hur 

produkt ska kunna möta problemen som finns och vilka begränsningar som behöver 

sättas för att nå bästa resultat till kund. [8] 

 Förstudie 
En förstudie är framförallt till för att få nödvändig bakgrundsinformation som finns 

inom det området som den tänkta produkten berörs av. Det är viktigt att de 

problemställningar som tagits fram syns från olika vinklar. Problemet måste undersökas 

okritiskt utifrån olika förutsättningar så att omkonstruktioner och andra fallgropar kan 

undvikas. De metoder som kan vara till hjälp för att få en tydlig bild över 

produktområdet är bland annat marknadsundersökning, användnings- och 

konkurrensanalys. [6, p. 115] 
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3.2.1.1 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning är till för att få en uppskattning om hur läget på marknaden 

ser ut, om det finns liknande produkter och vad dessa saknar för egenskaper som ger 

upphov till den nya produkten och om intresse finns för ny utveckling. Detta är ett 

viktigt första steg i produktutvecklingsprocessen. När ett nytt område studeras är ofta 

underlaget osäkert eftersom det rör sig om en ny och för företaget okänd marknad. Detta 

kräver alltså en organiserad analys. De olika delar som ingår i en 

marknadsundersökning är kundkategorier, marknadspotential, marknadspenetrering 

och marknadsandel. 

Kundkategorier (marknadssegment) handlar om vilka branscher och geografiska 

områden som produkten ska nå ut till. Ju fler områden eller branscher som produkten 

når ut till desto bättre klarar sig den när förändringar i valutan eller en 

konjunktursvängning drabbar ett områdena. 

Marknadspotential innebär den största tänkbara användningen av den konstruerade 

produkten där utgångspunkten är en grov beräkning av användarens behov. Effekt, 

värde eller maskinkapacitet kan vara ett uttryck för potentialen. 

Marknadspenetrering handlar om hur stor del marknadspotentialen uppskattas 

resultera i försäljning. 

Marknadsandel baseras på hur den förväntade eller den verkliga försäljningen delas 

upp på leverantörer som producerar liknande produkter. Det är viktigt att ha koll på sina 

konkurrenters tillväxt inom bland annat pris, kapacitet, produktionsteknik och 

driftsäkerhet, då dessa områden påverkar marknadsandelarna. [6, pp. 100-101] 

3.2.1.2 Användaranalys 

En användaranalys går ut på att få en överblick hur konsumenterna hanterar det problem 

som upptäckts vid användning av en inköpslista. Metoden som kommer att användas är 

observation samt enkät. 

3.2.1.2.1 Observation 

En observation är ett vanligt medel för att samla in information från omvärlden. För att 

denna metod ska vara vetenskaplig behöver informationen samlas in systematiskt och 

observationen behöver vara planerad och inte bara vara en slumpmässig handling.  

Denna metod är till stor hjälp vid en undersökning där informationen som ska samlas 

in har att göra med beteenden. Genom att göra en observation är det möjligt att studera 

de beteenden där det sker, i sitt riktiga sammanhang. Det är även en metod som inte 

egentligen kräver någon som helst vilja att utge information från de individer som 

undersöks. Detta kan vara till stor fördel då de individer som inte har tid att svara på 

frågor eller enkäter ändå kan bli inkluderad i undersökningen. Därmed kan det ge en 

större tillförlitlighet för undersökningen än om endast en enkät skulle ha använts.  

Det finns olika sorters observationer, till exempel strukturerade eller ostrukturerade 

observationer.  

De strukturerade observationerna utgår från i förväg givna problemställningar. 

Därmed går det att göra ett observationsschema med ett par fastställda kategorier. Det 

underlättar då att registrera de beteenden som observeras direkt när de uppstår. 
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Den ostrukturerade observationen används i regel för att inhämta en stor mängd 

information i ett utforskande syfte. I detta fall används inte ett observationsschema då 

allting som sker registreras. Detta kan uppfattas som komplext men om det används i 

ett läge där observatören kommit längre i processen förväntas en kunskap finnas för att 

kunna urskilja vad som är relevant och därmed bör noteras i observationen. [21, pp. 91-

93, 97-98] 

3.2.1.2.2             Enkät 

Denna metod är ett sätt att få tillgång till information genom att ett antal personer 

uppmanas att svara på ett antal fastställda frågor. Här finns olika tillvägagångssätt t.ex. 

utskick via e-post, brev eller personligt via intervju. I det senare fallet finns möjligheten 

att vid behov förtydliga eller ställa följdfrågor. De personer som tillfrågas är på något 

sätt utvalda och kan behöva motiveras. Därför är det viktigt att förklara syftet med 

enkäten. Det är nödvändigt att individen förstår att deltagandet i enkäten är viktigt. Det 

är även väsentligt att upplysa om deltagandet är anonymt eller inte. Detta måste tydligt 

framstå på enkäten likaså hur den insamlade informationen kommer att användas. De 

personer som deltar i enkäten måste ha fått denna information innan de påbörjar 

frågeformuläret, så att de vet vad det är de förhåller sig till innan de börjar. Denna 

information följer alltså bifogad med enkäten och brukar kallas för ett missiv. [21, pp. 

73-75] 

3.2.1.3 Konkurrensanalys 

En konkurrensanalys görs för att få en överblick om det finns en konkurrent till 

produktidén och hur det i så fall möter konsumenternas krav och behov [6, p. 298]. 

Genom att göra en konkurrensanalys kan en kartläggning göras för att se vad som krävs 

för att konkurrera på marknaden [22, p. 120]. 
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3.3 Define 
I denna fas är huvudsyftet att ta den information som har samlats in under den 

föregående fasen och bryta ner denna till behov och krav som i sin tur kommer att 

förtydliga själva uppgiften. Målet med fasen är att få en djupare förståelse för 

användaren och hur produkten ska designas. Genom detta går det att komma fram till 

en angripbar problemsammanställning. Sammanställningen ska fokusera på 

målgruppen.  

 

Designerns uppgift är större än att bara definiera ett problem då det uppstått en vision i 

och med de upptäckter som skedde under Empathize-fasen. För att skapa en så lyckad 

lösning som möjligt är det viktigt att ha förståelse för de insikter som designern kan 

leverera under designarbetet. Denna fas är kritisk för hela designprocessen eftersom att 

den tydligt beskriver det problem som ska lösas. Detta förtydligas genom 

kravspecifikation och funktionsanalys, vilket i sin tur ligger till grund för 

konceptframtagningen. [8] 

Detta kommer även att kompletteras med en QFD för att bland annat ställa upp och 

jämföra olika funktioner med varandra för att se till hur stor del dessa funktioner hör 

ihop och utifrån det välja vilka funktioner som är viktigast för att produkten ska tjäna 

sitt syfte på bästa sätt. 

 Produktspecificering 

Denna del utav PU-processen handlar om att gå in djupare i uppdraget och samla in 

viktig information som inte tagits upp i uppdragsbeskrivningen. Efter detta steg samlas 

information in om vad som ska göras och som sedan sammanställs i form utav en 

kravspecifikation. Det här steget ska göras i sådana termer att det kan användas som 

förutsättning när designprocessen börjar och för att sedan kunna användas som referens 

vid utvärdering av de olika koncept som kommer fram under designprocessen. 

Produktspecifikationen är information som kontinuerligt uppdateras under arbetets 

gång i den takt som ny information om den produkten som ska utvecklas uppstår. [6, p. 

150] 

3.3.1.1 Kravspecifikation 

Genom förstudien som består av marknadsundersökning, användaranalys och 

konkurrensanalys ska en kravspecifikation skrivas. Denna skrivs för att få en överblick 

om VAD som skall uppnås av produkten [6, p. 116]. Kravspecifikationen tas fram 

tillsammans med konsult och uppdragsgivare. Gemensamt beslutas vilka krav och 

önskemål som ska ställas på produkten. Kraven som ställs på produkten måste vara 

mätbara för att tydligt kunna värderas. De ska vara tillämpbara och kunna appliceras på 

alla koncept samtidigt som kraven måste vara oberoende av varandra. Det viktigaste är 

att kraven inte är för svåra att uppnå och heller inte beroende av någon annan teknisk 

lösning [6, p. 299]. Kraven kommer sedan att diskuteras HUR de ska lösas och sedan 

därefter sättas in i ett så kallat kvalitetshus (QFD). 
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3.3.1.2 Funktionsanalys 

En funktionsanalys är en metod som används för att få en tydligare bild av vad det är 

som produkten bör inneha för egenskaper. Dessa funktionella egenskaper värdesätts 

sedan i form av olika delfunktioner. Produkten har en huvudfunktion (HF) men kan 

inneha många andra nödvändiga funktioner (N) som är viktiga för att hjälpa till för att 

uppnå huvudfunktionen. [6, pp. 162-165] Om en av dessa delfunktioner tas bort 

uppfylls inte huvudfunktionen. En annan funktion är de önskvärda funktionerna (Ö). 

Dessa är inte nödvändiga för att uppfylla själva huvudfunktionen men eftersträvas ändå 

då dessa egenskaper kan vara önskvärda på andra sätt. De är alltså en form av 

stödfunktioner. [22, pp. 42-43] De funktioner som ställs upp under denna metod ska ha 

formen verb + substantiv som till exempel kan vara “uttrycka funktion”. Denna 

funktion klassas sedan som HF, N eller Ö och kan kompletteras med en anmärkning för 

att förtydliga vad som menas med funktionen. [6, pp. 162-165]  

3.3.1.3 Quality Function Deployment 

QFD (Quality Function Deployment) är en stödmetod som på ett bra och tydligt sätt 

kan sammanställa de krav som tagits fram under användar- och marknadsanalysen och 

konvertera dessa krav till tekniska specifikationer som blir mätbara. Metoden 

utvecklades i Japan under slutet av 1960-talet och fick där en betydande inverkan på 

landets bilindustri. Denna metod används för att jämföra ny produkt med befintlig. 

Informationen som samlas under marknadsundersökningen och kravspecifikationen 

sätts sedan samman i en matris (kvalitetshus). Därefter användas en 5-gradig skala för 

att fastställa till vilken grad kravet har uppnåtts. Detta hjälper till att få en klar bild hur 

produkten förhåller sig till dagens marknad. [6, pp. 297-299] 

3.4 Ideate 
I Bootcamp Bootleg’s tredje fas ligger fokus på att producera idéer. I detta steg handlar 

det inte i första hand om att komma fram med helt färdigutvecklade idéer utan målet är 

att få en stor bredd på möjliga lösningar. Fokus ligger alltså på kvantitet och variation. 

De idéer som kommer fram i denna fas testas gentemot de funktioner och krav som togs 

fram under Define-fasen. [8] Det är under denna fas som själva konceptutvecklingen 

tar sin början och de steg som kommer att ske är brainstorming, konceptgenerering, 

konceptutvärdering och val av koncept.  

 

Under konceptutvärderingen sållas de koncept som inte når upp till kraven från Define-

fasen bort och kvar blir några enstaka koncept som sedan går vidare till nästa steg i 

processen. 
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 Konceptgenerering 
I detta steg visualiseras olika lösningsförslag utifrån de krav och önskemål som har 

tagits fram under tidigare stadier. I stora drag handlar det om att komma fram med idéer 

på koncept för en ny produkt. Denna process brukar bestå av bland annat brainstorming, 

diskussioner och förfinande av de idéer som kommit fram. Processen brukar ofta 

upprepa sig själv och kan gå fram och tillbaka några gånger innan det slutgiltiga 

konceptet har tagits fram. [6, p. 273] Utgångsläget för konceptgenereringen är kraven i 

produktspecifikationen. Är produktspecifikationen välarbetad och komplett är det 

också garanterat att alla funktionella krav är med i bearbetningen av koncept. Vid 

konceptgenerering gäller det att komma fram till många alternativa lösningar för de 

funktionella kriterierna som ställts. Resultatet av den funktionsanalys som gjorts i 

tidigare steg används vid genereringen för att göra en funktionsstruktur. Där kan det ses 

hur produktens funktioner förverkligas genom att använda delfunktioner. Detta görs för 

att dela upp konstruktionsproblemen i mindre delar som gör det lättare att hitta flera 

lösningar på koncept som löser varje delfunktion. Genom att lösa funktionerna för 

produkten i små delar underlättas arbetet då det kan vara svårt att lösa alla krav för 

produkten i en totallösning.   

Målet är att alla dellösningar ska sammansättas till en totallösning som uppfyller alla 

krav som ställts vid produktspecifikationen. [6, pp. 119-120] 

3.4.1.1 Brainstorming 

Denna metod används oftast i en grupp på 5-15 individer med en ledare. Gruppen får 

en viss tid på sig att generera idéer. För att metoden ska bli effektiv får inte någon 

kritisera någon annans eller sina egna förslag eftersom detta kan hindra kreativiteten. 

Kvantitet går före kvalitet och gruppmedlemmarna uppmanas att anteckna alla idéer. 

På detta sätt är chansen större att fler bra idéer kommer upp. En annan sak som 

uppmanas är ovanliga idéer, som med en viss korrigering kan sluta i en bra lösning på 

problemet. När alla idéer är presenterade kan fler lösningar skapas genom att kombinera 

redan framtagna idéer. [6, pp. 166-167] 

 Visualisering 
För att visualisera koncepten som tagit fram under Ideate-stadiet framställs skisser. Med 

en skiss är det lättare att förstå helheten av ett koncept och en lång beskrivning i ord är 

onödigt. Det underlättar i en grupp att förklara med en skiss då alla kan få en konkret 

beskrivning av konceptet. Denna kan sedan ligga till grund för diskussion om 

nödvändiga och onödiga lösningar eller vidareutveckling av produkten. [22, p. 67] 

 Konceptutvärdering 

För att utvärdera konceptet som tagits fram i genereringsfasen utreds varje koncept med 

relation till den krav- och önskemål som ställt på produkten. Sedan jämförs koncepten 

med varandra och fattar beslut om vilken lösning som uppfyller kravspecifikationen 

med högst kvalitet. [6, pp. 120-121] Som stöd för att fatta beslut om vilket koncept som 

möter kravspecifikationen bäst finns många olika metoder. Vissa metoder är 

systematiska och strukturerade, andra går på intuition och känsla. [6, pp. 179-180] 

Genom att genomföra flera utvärderingar som använder sig av olika metoder finns det 

större chans att hitta det bästa konceptet. 
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3.4.3.1 SWOT-analys 

SWOT-analys är en metod som används för att skapa en överblick över konceptets 

funktioner och hur de förhåller sig som en styrka, svaghet, möjlighet eller hot. Analysen 

används vanligen på en verksamhet med fungerar lika bra som en metod för utvärdering 

av koncept. SWOT står för Strength, Weakness, Opportunities och Threats. Styrkor 

beskriver konceptets tillgångar som bör lyfta upp konceptet medan svagheterna och 

hoten är något som det bör hittas en lösning till. Möjligheterna i en SWOT-analys ska 

också beskriva produktens styrkor men som en extrafunktion, som inte ställts som ett 

krav vid funktionsanalysen. [23] 

Efter att alla koncept genomgått en SWOT-analys kan bästa lösningen utses med 

hänsyn till styrkor och svagheter. 

3.4.3.2 Elimineringsmatris 

En elimineringsmatris används som en del i början av konceptutvärderingsprocessen 

där ett antal kriterier sätts upp som de olika koncepten behöver klara av för att gå vidare 

i processen. Dessa kriterier kollar om koncepten till exempel löser huvudproblemet, 

uppfyller alla krav, är realiserbara och om det passar in bland företagets andra 

produkter. För att ett koncept ska gå igenom denna process behöver det alltså uppfylla 

alla dessa kriterier. I matrisen får konceptet ett + när det uppfyller ett kriterium och får 

då gå vidare till nästa. Om ett kriterium inte uppfylls märks konceptet med ett - och 

elimineras från processen. Till vissa koncept kan det behövas mer information för att 

veta om konceptet uppfyller kriteriet och då markeras konceptet med ett ?. När 

tillräckligt med information finns bedöms konceptet om det ska fullföljas eller 

elimineras. [6, pp. 182-183] 

3.5 Prototype 
En prototyp tillverkas för att få en bättre bild över hur den faktiska produkten 

interagerar i verkligheten tillsammans med den tänkta kunden. Genom att ta fram en 

prototyp kan produkten testas samt analyseras för vidareutveckling. Vid lärdomen som 

dras från interaktionen kan denna hjälpa till att få en djupare empati för kund och 

produkt, och därmed generera bättre lösningar. När ett nytt projekt grundas kan det 

finnas en osäker marknadskännedom. En ny produkt kanske ska lanseras, projektet 

kanske behandlar nya produkter som företaget tidigare inte varit i kontakt med. 

Prototyper kan i detta fall tidigt påvisa dess marknadspotential då de kan testas och 

jämföras med dagens marknad [24, p. 34]. Under produktutvecklingsprocessen är det 

viktigt att hela tiden ha konstruktionen i åtanke. Produkten får inte vara för avancerad 

för produktion och produktionskostnaden måste ligga inom ramen för det slutliga priset 

som kommer att sättas på produkten. Prototypen är därför viktig för att få en förståelse 

för hur den kan produceras och ligga till grund för en konstruktionsgenomgång och 

tillverkningsanpassning [24, p. 51]. 

 Detaljkonstruktion 
När det valda konceptet är fastställt ska det förädlas till en fungerande produkt. 

Föresatsen med en detaljkonstruktion är att få ett underlag som betecknar en funktions- 

och användningsriktig produkt. I en detaljkonstruktion bestäms vilka dimensioneringar 

och om produkten ska innehålla några standardkomponenter. En standardkomponent 

kan vara en skruv, fästelement eller motor som redan finns på marknaden och som även 

kan användas i den nya produkten. Genom att använda standardkomponenter 

underlättas konstruktionsarbetet då nya lösningar inte behöver konstrueras. 
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Detaljkonstruktionen ska även innehålla nya konstruktioner och detaljer som beskrivs 

ingående både i utformning och i rätt material. Genom att definiera och beskriva 

produkten arkitektur kartläggs uppbyggnaden av funktionsrealiserade dellösningar, och 

hur de är ordnade i förhållande till varandra. Produktens arkitektur är viktig att definiera 

då komponenter kan bytas ut mot nya som då måste passa in i produktstrukturer och att 

det nya elementet passar in. [6, pp. 122-123]  

 CAD-modell 
Ofta förknippas CAD-modeller (Computer Aided Design) med solidmodellering där 

arbetet sker med massiva kroppar ofta kallade solider. Dessa solider kan vara 

uppbyggda av vanligt förekommande former såsom kuber, koner och sfärer. Dessa 

formas genom extrudering, rotation och andra typer av verktyg. I arbetet med 

geometriska former får användaren fram ett snabbt resultat. Några exempel på program 

som använder sig av solidmodellering är Solidworks, Catia och Inventor. Dessa 

program har ett så kallat historieträd där alla steg utförda på modellen finns listat. Med 

hjälp av detta historieträd går det att gå tillbaka och ändra saker som gjorts i ett tidigare 

skede på modellen. [22, p. 74] En av styrkorna bakom denna metod är att med exakta 

mått kunna visa på komplicerade former samt visa produktens dimensioner. Detta är 

värdefullt då sambanden mellan olika detaljer i en produkt kan kontrolleras. [22, p. 78] 

 Prototyptillverkning 
En vanlig metod som används idag för prototyptillverkning är 3D-printing. Ett objekt 

bildas genom att material adderas lager på lager tills objektet är färdigställt. Detta sätt, 

att bygga ett objekt är inget nytt vid jämförelse med naturens sätt att bygga organismer. 

Naturlig 3D-printing har alltid funnits. Men att ta in denna metod in till den tekniska 

världen är relativt nytt. Historiskt sett när ett nytt objekt tillverkas har ett block av 

material varit utgångspunkt som sedan har bearbetats för att får rätt utseende. Detta 

resulterar dock i att vid färdig prototyp måste spillmaterialet som blivit tas hand om 

vilket undviks vid 3D-printing. För att kunna tillverka en 3D-printad prototyp måste 

objektet först byggas upp i ett Computer-Aided Design program. Därefter kan ritningen 

användas för att läsas av en robotanordning som använder en av metoderna som finns 

för att bygga ett objekt vid 3D-printning. Den mest använda metoden av 3D-printing är 

den som bygger objekt med en tråd av material som sprutas ut lager på lager till den 

önskade produkten. Denna metod anses vara en lågkostnadsmetod sätt till dagens utbud 

av 3D-printrar. [25] 

3.6 Test 

Testning är en viktig del av produktutvecklingsprocessen där målet är att förfina de 

idéer som tagits fram och på så sätt göra den slutgiltiga produkten ännu bättre. Denna 

fas, som också är den sista i Bootcamp Bootleg-modellen, är det steg där produkten 

placeras in i det lämpliga sammanhanget i användarnas liv. Testningen ger i sin tur 

också mer information för nästa generation av prototyper, vilket i sin tur kan betyda att 

arbetet tvingas gå tillbaka några steg och i vissa fall, tillbaka till skisstadiet. I denna fas 

kan det också visa sig att inte bara lösningen var fel, utan att problemformuleringen 

kanske också blev felformulerad. [8] 
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 Genomförande och implementation 

Detta avsnitt ger en beskrivning av uppgiftens genomförande och hur projektgruppen 

gått tillväga för att besvara frågeställningarna och möta syftet med projektet som gick 

ut på att designa ett hjälpmedel för att hantera inköpslistor. Den tillämpade metoden 

för detta projekt är Bootcamp Bootleg, en designprocess utvecklad vid Institute of 

Design at Stanford, som bygger på att Empathize, Define, Ideate, Prototype and Test. 

 

Arbetes frågeställningar är:  

[1]  Hur kan produkten genom enkla metoder underlätta hanteringen av en 

inköpslista? 

 

[2] Hur kan produktens design vara anpassad till flera olika sorters kundvagnar? 

 

[3] Hur kan produkten tilltala konsumenten genom utseende och materialval? 

 

4.1 Uppstart 
Uppstarten för projektet bestod av definiering av mål och syfte som sedan legat till 

grund för utveckling av produkten. Tillsammans med uppdragsgivare och studenter har 

avgränsningar och krav satts för att leda projektet på rätt spår. Projektgruppen inledde 

arbetet med ett möte tillsammans med Sigmas konsult och uppdragsgivaren för att få 

projektet beskrivet. Företaget beskrev problemet som upplevts i dagligvaruhandeln och 

önskemålen över den tänkta produkten. Ett sekretessavtal undertecknades för att vid 

avslutat projekt ha möjligheten till att ansöka om mönsterskydd 

Ett GANTT-schema gjordes för att göra en tidsplanering för projektet. I tidsplaneringen 

noterades alla aktiviteter och möten, se bilaga 1. Genom att göra detta kunde tiden 

uppskattas för de olika aktiviteterna och på så sätt ge en uppfattning av projektens 

arbetsgång. I detta schema planerades det även in ett flertal Gate-redovisningar som 

skedde vid Sigma tillsammans med Sirge AB. Tillfällena innebar olika deadlines som 

sedan presenterades för företagen.  

4.2 Empathize – Förstudie 

För att skapa förståelse om konsumenternas agerande i en dagligvaruhandel 

genomfördes en marknadsundersökning bestående av en enkätundersökning och en 

observation. Detta gjordes för att få en bakgrund och för att lära känna de framtida 

användarna av produkten och genom denna kunskap kunna ta fram en produkt som 

motsvarar kundens önskemål. 
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 Marknadsundersökning – Användaranalys 
Användaranalysen gav en fördjupning i hur produkten skulle kunna möta de problem 

som finns och vilka begränsningar som behövs sättas för att leverera bästa möjliga 

resultat till kunden.  

Under marknadsundersökningen gjordes en enkät där huvudsyftet med frågorna var att 

fånga rätt fokusgrupp till projektet. Genom att avgränsa användarna till en specifik 

fokusgrupp kunde denna användas i ett senare skede i processen då prototypen ska 

testas av kunder vid dagligvaruhandel. Enkätundersökningen utfördes vid en 

dagligvaruhandel där slumpvist utvalda personer tillfrågades att besvara 

undersökningen.  Resultatet av enkäten går att studera vidare i bilaga 2. 

Enkätfrågor: 

- Kön? 

- Ålder? 

- Använder du dig av en inköpslista när du handlar? 

- I sådana fall, vad använder du? 

- Upplever du det som ett problem att hantera din inköpslista under inhandling? 

 

Undersökning visade på att det endast var smartphone eller papperslapp som de 

tillfrågade personerna använde som hjälp vid inköp vid dagligvaruhandeln. Mellan 

dessa två var det lika många av de tillfrågade personerna som använde papperslapp 

som smartphone. Slutsatsen kunde dras att målgruppen för detta projekt är kvinnor 

mellan 20-40 år och användaren använder sig av både telefon och papperslapp.  
 

En strukturerad observation gjordes vid en dagligvaruhandel, som bestod av att 

undersöka hur kunderna använder och behandlar sin inköpslista under inhandling. 

Observationen delades upp för att analysera användningen av papperslapp, smartphone 

eller annat föremål av inköpslista för att kunna urskilja vilka underlag som används. 

Resultatet av observationen gav en inblick över hur kunderna och butiken samarbetar, 

om det redan fanns lösningar som besvarar problembeskrivningen. 

 

Resultat av observation:  

Papperslapp som 

inköpslista 

Tydlig uppfattning av personer som använder papperslapp som 

inköpslista. Listan hålls i handen eller läggs i fickan under inhandlingen. 

Flera personer använder sig också av en penna för att bocka av sin 

inhandling.  

Smartphone som 

inköpslista 

Svårt att uppfatta om personerna använder telefonen för att läsa av en 

lista eller om telefonen används till annat. Men enligt observationen är 

telefon med under inhandling.  

Annat föremål 

som inköpslista 

Inget annat föremål än papperslapp eller telefon sågs användas under 

observationen.  

 

Slutsatsen från både enkätundersökningen och observationen är att produkten behöver 

erbjuda förvaring av både papperslapp, penna och smartphone för att tillfredsställa 

användarens behov.   
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 Konkurrensanalys 
En konkurrensanalys gjordes för att få en inblick av liknande produkter på marknaden. 

Ingen konkurrent möter alla de kraven som satts på projektgruppens produkt, men flera 

lösningar finns för samma användningsområde. Av de konkurrenter som hittats har fyra 

presenterats och jämförts med den nya produkten. I figur 4 visas en produkt som har 

lösningen för papperslapp genom att använda en klämma. Produkten är en 

standardprodukt för kundvagnen och är fäst vid vagnen av butiken själva. 

Huvudfunktionen är att visa reklam och fästet för papperslappen är en delfunktion. 

Produkten saknar lösning för telefon och förvaring av penna. Fördelen med denna 

produkt är att plattan kan användas som underlag om det behövs skrivas eller bockas 

av något från listan. Andra lösningen, figur 4, erbjuder inget underlag för att skriva på 

och saknar också lösning för telefon och penna. Även i denna produkt är fästet för 

papperslappen bara en delfunktion och produkten ingår som en inbyggd funktion på 

kundvagnens handtag. 

 

Figur 4 Konkurrent 1 & 2 

 

Lösningen för problemet i figur 5 är också en standardlösning som butiken måste stå 

för. I detta fall utgör produkten hela handtaget på kundvagnen och produkten erbjuder 

flera andra lösningar som inte ställts som krav på projektets produkt. Fördelar med 

denna produkt är underlaget för notering och förvaring av självscanner. Detta är dock 

något som brukar erbjudas som standardkomponent på dagens kundvagnar. I högra 

bilden erbjuder produkten förvaring av penna och underlag för notering. Produkten 

saknar dock en lösning för telefon.   

 

Figur 5 Konkurrent 3 & 4 
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 Marknadsundersökning av kundvagnar 
En marknadsundersökning av kundvagnar gjordes för att ta reda på vilka sorters 

kundvagnar som finns på marknaden idag. Urvalet av butikerna föll på stormarknader 

där projektgruppen ansåg att problemet med hantering av inköpslista är störst. 

Undersökningen som bestod av en strukturerad observation, visade att handtagen kan 

se olika ut och framförallt var det två sorter som stack ut. Den ena modellen bestod av 

ett bredare, ovalt handtag (Konkurrent 3) och den andra, ett cirkulärt rör (Konkurrent 

4).  

Under kundvagnsundersökningen upptäcktes att den vanligast förekommande 

handtagsformen är cylinderform med cirkulär profil/genomskärning med 26 mm i 

diameter. Men då ett av produktens krav är att den skall passa alla kundvagnar behövde 

fästet till plattan konstrueras så att den kunde passa båda dessa typer av handtag. 

Resultat av observation: 

Dagligvaruhandel Handtag med 

cirkulär profil 

 (ø 26mm) 

Handtag av annan 

dimension 

Handtag med 

möjlighet att 

fästa cirkulärt 

fäste 

Coop Forum Nej Ja Ja 

IKEA Ja Ja Ja 

Willys Ja Nej Ja 

City Gross Ja Ja Ja 

ICA Maxi Ja Nej Ja 

Rusta Nej Ja Nej 

 

Observationen visade att av de butiker som undersöktes var det endast en av sex som 

inte hade en kundvagn där ett fäste med cirkulär profil passade. 

 

 

Figur 6 Två typer av kundvagnar 
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4.3 Define - Produktspecificering 
Efter att förstudien genomförts och projektgruppen hade fått en bättre bild av dagens 

utbud av liknande produkter kunde krav sättas upp och önskemål specificeras för den 

kommande produkten. Efter att kraven specificerats kunde dessa sorteras in i en 

funktionsanalys. Där delades funktionerna upp i Nödvändig funktion (N) och Önskade 

funktioner (Ö). Produktspecificeringen har till största dels gjorts av projektgruppen då 

uppdragsgivaren inte gett några specifika krav på produkten, utan gruppen fick fria 

händer när det kom till att utveckla en djupgående kravlista. 

 Kravspecifikation 
För att ha tydliga riktlinjer och krav på projekt har en kravspecifikation tagits fram. 

Genom en kravspecifikation får projektet tydliga strukturer och specifikationen 

beskriver det som förväntats av den färdiga produkten.  

 

Krav på Konstruktionen: 
 Produkten ska ge möjlighet att passa olika sorters kundvagnar 

 Produkten ska erbjuda förvaring av inköpslista 

 Produkten ska erbjuda förvaring av telefon 

 Produkten ska erbjuda förvaring av penna 

 Produkten ska innehålla max tre material 

 Produkten ska vara enkel att montera på kundvagn 

 

Krav på Design: 
 Produkten ska vara tilltalande i sin design 

 Produkten ska tala för enkel användning 

 Produkten ska falla i kundens blickfång 

 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen gjordes utefter de krav som ställs på produkten och dess design, se 

bilaga 3. För att sortera funktionerna har kraven i kravspecifikationen satts som 

nödvändiga funktioner (N) och önskade funktioner (Ö) är sådant som gör produkten 

attraktiv. 

 Quality Function Deployment (QFD) 
Eftersom att kunden inte hade specificerat några krav för produkten gjordes en QFD för 

att jämföra konkurrenternas funktioner med den tilltänkta produktens krav. QFD:n 

visade på de luckor som finns på marknaden och som kunde vara av vikt att fokusera 

på för att få ett så konkurrenskraftigt resultat som möjligt. Då betydande information 

om konkurrerande produkter saknas eller inte gick att finna kunde inte hela QFD:n 

fullföljas. Analysen har istället använts för att se till vilken betydelse de olika HUR och 

VAD har gentemot varandra. QFD:n går att studera i bilaga 4. 
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 Moodboard 
För att skapa en vision sammanställdes bilder till en moodboard, se figur 7, för att 

beskriva den känslan som skulle uppnås i projektförslaget. Den användes även som 

inspiration under konceptgenereringen. Moodboarden sammanställdes efter de 

önskemål som Sirge Ab hade för projektet och genom bilderna skulle projektgruppen 

inspireras och utveckla koncept. 

 

Figur 7 Moodboard 

4.4 Ideate - Konceptgenerering 1 
För att komma igång med konceptgenereringen har Ideate-stadiet bestått av 

brainstorming som sammanfattats i en mindmap, se figur 8, och moodboard. Detta har 

sedan legat till grund för att generera koncept.  

Konceptförslag sammanställts och utvärderats för att sedan brytas ner till tre koncept 

som presenterades för de inblandade företagen. Tillsammans med Sigma Industry och 

Sirge AB beslutades det att fokusera vidare på ett koncept som ansågs vara den bästa 

lösningen på problemet.  
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 Brainstorming 
Eftersom att projektet har sekretess har brainstormingen utförts med medlemmar 

bestående av projektgruppen samt handledare och uppdragsgivare på Sigma Industry. 

Små sessions av brainstormingen har också gjorts tillsammans med den tilldelade 

handledaren på skolan. Resultatet av brainstormingen sammanställdes i en mindmap 

och funktionerna i punktform. 

 

 

Figur 8 Mindmap 

 

Platta framsida: 

 Snäppram 

 Magnet (förvaring för magnet på sidan av platta) 

 Klämma 

 

Platta baksida: 
 Rundad efter handtag 

 Platt centrerat 

 Helt platt 

 

Fästning för mobil: 
 2-punkter 

 3-punkter 

 4-punkter 

 

Fästning på platta eller telefon: 
 “cykeldatorfäste” 
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Fästning på kundvagn 
 Klämma + snowboardspänne(för att kunna vinkla plattan) 

 Spännband (vinklar plattan direkt på kundvagn) 

 Skruvfäste 

 

Pennhållare: 
 Justerbar i läderlikt tyg 

 Spiralformad 

 Plastkon 

 Konceptförslag  
Utifrån den mindmap som gjordes mynnade sex stycken olika konceptförslag ut. Dessa förslag 

var grova lösningar på det problem som studerats och med hjälp av dess anteckningar 

formulerades tre fullständiga koncept.  

 

 

Figur 9 Konceptförslag 
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 Konceptgenerering 2 

För att få en bättre bild av de tre utvalda koncepten visualiserades dessa genom skisser. 

Detta gjordes för att få en bättre helhetsbild av hur de olika koncepten och hur 

komponenterna fungera ihop. Fokus låg på konstruktion och design. Inledningsvis 

brukades papper och blyertspenna för att generera så många olika idéer som möjligt. 

Därefter genomgick de valda lösningen förfining av skisser med hjälp av filtpenna. De 

tre valda koncepten sammanställdes och en presentation med bilder och punktlista 

presenterades.  

 

Koncept 1  
Konceptet består av rektangulär platta som spänns fast på kundvagnen genom ett 

skruvfäste. Lösningen för att klämma fast pappret i detta koncept bestod av en vanlig 

klämma. Telefonhållaren i detta koncept består av två punkter som klämmer fast 

telefonen. Detta medger att oavsett telefon fungerar förvaringen för telefon. Klämman 

för inköpslistan samt hållaren till pennan är lösa komponenter och bidrar till att 

konceptet har lösa delar, se figur 10. 

 

Figur 10 Koncept 1 
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Koncept 2 
Konceptet består av en rundad platta undertill för att få ett snyggare utseende 

tillsammans med handtaget på kundvagnen. Fästet till vagnen består också i detta 

koncept av ett skruvfäste som fungerar på liknande sätt som i koncept 1. För att fästa 

pennan vid plattan har en spiral utformats som gör att alla sorters pennor passar. 

Telefonen fäst också vid sidan av plattan som i tidigare koncept med i detta fall i fyra 

punkter som klämmer åt. I detta koncept är det två plattor som har två pluggar vardera 

som genom en fjäder drar mot varandra och bildar spännfunktionen. I detta koncept 

kläms inköpslistan fast med en snäpplist som är monterad både i över- och underkant 

av plattan. Detta gör att funktionen “roterbar platta” fungerar och kan användas som 

underhållning för barn i sittdelen, se figur 11.   

 

Figur 11 Koncept 2 
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Koncept 3  
I detta koncept behålls plattan från förra konceptet men i stället för en klämma 

utformades en magnetplatta med tillhörande magneter som fäste för inköpslistan. 

Plattan fäst vid kundvagnen genom en klämma och hållaren för pennan består av läder. 

Även i detta koncept går plattan att rotera för att utgöra ett annat syfte. I detta fall kan 

plattan användas som ritunderlägg för barn i sittdel. Telefonen fäst i sidan av plattan 

med tre punkts fäste, se figur 12.  

 

Figur 12 Koncept 3 
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Koncept Tillägg 

Detta förslag är ett tillägg för koncept 3. Konceptet bygger på att fästa hållaren för 

telefonen med en magnet direkt på plattan, se figur 13. 

 

Figur 13 Koncept tillägg 

 Konceptutvärdering - Konceptgenerering 3 
 

För att få en bättre bild av varje koncepts för- och nackdelar genomgick alla koncept en 

SWOT-analys. Även detta presenterades vid ett möte på Sigma Industry. Analysen 

hjälpte till att få en klar bild vilket koncept som hade bäst förmåga att fylla de krav som 

ställts och om det fanns några hot som motsatte konceptet. Tillsammans med 

uppdragsgivaren beslutades att koncept 2 hade de bästa lösningarna och de upptäckta 

hoten bedömdes enkla att undvika. Koncept 1 eliminerades då det hade risken att 

efterlikna det som redan finns på marknaden vilket resulterade i en icke 

konkurrenskraftig produkt. Nackdelen med koncept 3 var att den bestod av för många 

mindre lösa delar vilket ansågs vara riskabelt om produkten används tillsammans med 

barn. 
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Figur 14 SWOT-analys av koncept 1 

 

Figur 15 SWOT-analys av koncept 2 
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Figur 16 SWOT-analys av koncept 3 
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 Elimineringsmatris 
För att ännu en gång förtydliga vilket det slutliga konceptet skulle bli, användes en 

elimineringsmatris, se figur 17, för att sålla bort de koncept som inte uppfyller 

kriterierna. Dessa kriterier grundade sig bland annat på de krav som finns i 

kravspecifikationen och i funktionsanalysen samt om konceptet skulle gå att realisera. 

Efter detta steg gick koncept 2 vidare. Anledningen till att koncept 1 inte gick vidare 

var för att plattan inte gick att rotera och därmed inte kunde anpassas efter hur 

användarens önskemål.  

Även koncept 3 gick inte vidare på grund av att plattan bestod av för många lösa delar. 

 

 

Figur 17 Elimineringsmatris 

 Konceptval 
Med hjälp av SWOT-analysen och elimineringsmatrisen beslutades det vilket koncept 

som skulle vidareutvecklas och sedan tas vidare för prototyptillverkning. Det koncept 

som motsvarade företagets efterfrågan och passade bäst in på företagets önskemål var 

koncept 2. Efter sammanställning av konceptet för- och nackdelar gjordes några 

justeringar och företaget lade även till vissa önskemål. Därefter gjordes nya skisser på 

det slutliga konceptet, se figur 18. 
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Figur 18 Slutligt koncept 

 

Det slutliga konceptförslaget består av  

 Snäppram 

 Rundad platta baktill 

 Avtagbart lock 

 Pennhållare i flexibelt material  

 Skruvfäste  

Plattan har en rundad baksida som gör att den går ihop snyggt med kundvagnens 

handtag och ger också produkten en mjukare känsla. För att klämma fast papperslappen, 

som var ett krav för projektet valdes snäpplister, en snäpplist fungerar genom att en 

aluminiumbit spänns mellan listen och underredet. Detta bildar spänning i aluminiumet 

så att när listen viks ner snäpper den till. Lika lätt är det att vika upp listen då materialet 

återfår sin ursprungliga form.  

I detta koncept valdes det att använda ett flexibelt läderlikt tyg som utgör hållare för 

pennan som är fäst i sidan av plattan. Genom att addera detta tyg som en komponent i 

produkten ger detta också en mjukare form till utseendet. Som bonus i detta koncept 

upplevdes håligheten i plattan som en fördel. Genom att göra ett lock till plattan 

medförde detta att konceptet fick inbyggd förvaring. Detta förvaringsutrymme kan 

användas till att förvara fästet till kundvagnen. Fästet för telefonen valdes att tas bort 

av uppdragsgivaren då detta skulle utvecklas till ett annat projekt än önskat. 
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4.5 Prototype 
I detta stadium samlades all information från tidigare stadier ihop för att här kunna ta 

fram tillräckligt med underlag för att tillverka en fungerande prototyp. Prototypen 

skulle klara de krav som tagits fram i bland annat kravspecifikationen och 

funktionsanalysen.  

Att först göra en CAD-modell av prototypen var ett sätt att visualisera hur produkten 

skulle se ut i ett helhetsperspektiv. CAD-modeller och renderingar gjordes i 

programmet SolidWorks. I programmet användes de verktyg och geometriska former 

som beskrivs i stycket 3.5.2. Dessa användes för att skapa de modeller som sedan låg 

till grund för den fysiska prototypen. Renderingarna går att studera i bilaga 5. 

 Detaljkonstruktion 
I det valda konceptet ingår standardkomponenter som används för att nå önskade krav. 

För att lösa ett fäste för inköpslistan på underlaget har en snäpplist använts. En snäpplist 

är utformad med en del i aluminium och ett underrede i plast. Däremellan spänns en 

mindre aluminiumbricka fast för att skapa en spänning som gör att listen snäpper till 

när den viks ner. Detta skapar en funktion som klämmer fast papperslappen. 

 

 

Figur 19 Detaljkonstruktion av snäpplist 

 

Standardkomponent nummer två är en spännrem. Denna ingår i ett av koncepten för 

fästet och hjälper till att fästa komponenten vid kundvagnen.  

 

 

Figur 20 Detaljkonstruktion spännrem 
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 Prototyptillverkning 
Tillverkningen av prototypen skedde genom 3D-printing. För att tillverka en produkt 

genom 3D-printning krävs att modellen är gjord i ett CAD-program och formaterat som 

en STL fil. Därefter behandlas prototypen i det tillhörande programmet för 3D-printern 

och utskriften kan påbörjas. Genom prototyptillverkningen ges en möjlighet att uppleva 

produkten i verkligheten och detta öppnar för att finna nya och bättre lösningar. Under 

denna fas i projektet skedde en del bearbetning av de olika komponenterna för att få 

ihop en fungerande prototyp. Detta arbete skedde i verkstaden som är belägen i skolans 

lokaler. Bearbetningen innebar en del arbete med att anpassa de olika 

standardkomponenterna så att de passade prototypen som togs fram under detta stadie. 

 

Materialet som användes vid tillverkningen av de första prototyperna var PLA, se figur 

21.  Detta material är inte så kostsamt och möjligheten att skriva ut fler och bättre 

lösningar är större. För den slutliga prototypen användes i stället ABS som material. 

ABS har en god ytfinish och slagseghet vilket gör att den efterliknar en färdig produkt 

som går att sälja på den tänkta marknaden. Materialet är dock dyrare till kostnad, därför 

användes detta bara på den slutliga produkten, se figur 22. 

 

 

 

Figur 21 Första prototyptillverkning 

Vid första prototypen upptäcktes att en viktig standardkomponent inte passade in i den 

tänkta komponenten. För att lösa detta problem krävdes viss modifiering. Den snäpplist 

som var tänkt att appliceras till plattan saknade utrymme att röra sig, vilket den kräver 

för att kunna öppnas. Genom att ta bort kanterna på kortsidan av plattan fick snäpplisten 

utrymme att röra sig. 

 

 

Figur 22 Illustration av snäpplist 
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Skivan som utgör skrivunderlag och lock är tillverkat i plexiglas, se figur 23. Genom 

laserskärning skars den ut i exakta mått och samtidigt graverades Sirge AB’s logga in. 

 

 

Figur 23 Lock i plexiglas  
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Fäste för kundvagn  
Under prototyptillverkningen upptäcktes att fästet i det valda konceptet hade vissa 

brister i greppbarhet och anpassning till olika handtag. För att hitta en bättre lösning till 

fästet utvecklades ytterligare två koncept. Koncepten för fästet betecknas med Koncept 

A, B eller C. Alla dessa koncept anpassades i storlek så att de kunde förvaras inuti 

förvaringsutrymmet på produkten när denna inte används. 

 

Koncept A 
Lösningen bestod av ett skruvfäste som monterades på undersidan av plattan genom ett 

spår med motsvarande mönster på plattan. Varför denna lösning ansågs bristfällig var 

för att konceptet bestod av för många smådelar och att den tog för mycket plats vid 

förvaring. Skruvfästet uppgav även ett klumpigt utseende till konceptet och känslan av 

smidighet försvann, se figur 24. 

 

Koncept B 
Detta koncept utvecklades för att passa så många olika kundvagnar som möjligt. 

Lösningen blev en kloss där en spännrem träddes igenom och därmed kunde plattan 

spännas fast. För att undvika att komponenten glider runt på handtaget adderades ett 

neoprengummi på fästet som gör att det bildas friktion som förebygger att klossen 

glider. Även denna lösning har två spår som gör att plattan och fästet går att sätta ihop, 

se figur 24. 

 

Koncept C 
Detta koncept utvecklades för att passa runda handtag. Lösningen består av ett fäste 

som träs på handtaget. Materialet i fästet måste vara flexibelt så att det är möjligt för 

fästet att komma runt handtaget. Detta koncept har fördelen att det är tillverkat i ett 

stycke och inte består av andra komponenter, se figur 24. 

 

 

Figur 24 Fäste koncept A, B & C 
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4.6 Test 
Efter att prototypstadiet var över påbörjades testfasen. Denna fas inleddes med att testa 

den slutgiltiga produkten på olika sorters kundvagnar vid butiker i närheten. De butiker 

som valdes ut var butiker där inhandling med lista är vanligt, bland annat matbutiker 

och inredningsbutiker. De fästen som togs med under testningen var koncept B och C, 

se figur 25 och 26. Då det visade sig att de flesta butiker hade kundvagnar där handtaget 

bestod av ett cirkulärt rör med samma dimension på röret på alla de butiker som 

testades, drogs slutsatsen att koncept C skulle användas primärt och att koncept B kunde 

erbjudas som tillbehör till produkten.  

 

Koncept B: 

 

 

Figur 25 Fäste koncept B 

Koncept C: 

 

Figur 26 Fäste koncept C 
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 Resultat 

Kapitlet behandlar resultatet utifrån huvudfrågeställningen samt redovisar 
projektets slutliga koncept. 

5.1 Resultat frågeställning 1 

 

Hur kan produkten genom enkla metoder underlätta hanteringen av en inköpslista? 

 

Hantering av en inköpslista var ett vanlig förekommande beteende som observerades. 

Observationen bekräftade därmed det problem företaget beskrivit vid första mötet för 

projektet. Ett vanligt beteende var att listan hamnade i kundens ficka eller i värsta fall 

tappades bort bland hyllorna i butiken. Studien som gjordes fastställde att lösningen på 

problemet skulle vara ihopkopplat med kundvagnen och med en klämma, fästa 

inköpslistan.   

Generellt på marknaden fanns liknande produkter men ingen som fyllde alla de kraven 

som ställts på den nya produkten. Fördelarna som identifierades hos de konkurrerande 

produkterna var att de var lätta att applicera eller som en standardkomponent inbyggd i 

kundvagnen. 

5.2 Resultat frågeställning 2 

 

Hur kan produktens design vara anpassad till flera olika sorters kundvagnar? 

Eftersom att kundvagnarna ute på marknaden skiljer sig i form och storlek, från butik 

till butik, var det svårt att hitta en lösning som passar alla sorters kundvagnar. Därför 

togs olika koncept fram under projektets gång som skulle kunna passa vagnarna 

oberoende av utseende. Två lösningar togs fram som var oberoende av handtaget, ett 

skruvfäste (Koncept A) och ett fäste med spännrem (Koncept B). Ytterligare ett fäste 

togs fram som endast passar cirkulära handtag med en diameter på 26 mm (Koncept C). 

Alla dessa lösningar har presenterats i kapitlet Genomförande under rubriken 

Prototyptillverkning. 
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5.3 Resultat frågeställning 3 
 

Hur kan produkten tilltala kunden genom utseende och materialval? 

För att fånga konsumentens uppmärksamhet önskade företaget att plattan skulle 

tillverkas i en utmärkande färg som skulle ha i uppgift att påkalla uppmärksamhet och 

leda till ett köpbehov hos konsumenten. Produkten är tilltänkt att produceras i en plast 

där kunden själv kan välja färgsättning. Snäpplisterna är tillverkade i aluminium för 

enkel tillverkning men också på grund av utseendet aluminium ger. Tillsammans med 

pennhållaren i läder ger de tillsammans ett intryck av stilrenhet och kvalitet. För att ge 

ett intryck att lösningen passade tillsammans med en kundvagn gavs formen ett rundat 

utseende.  

Utifrån grundidén uppstod även andra behov som kunde kopplas till produkten. Bland 

annat kunde produkten erbjuda stängd förvaring av papper, plånbok och mobiltelefon, 

vilket gör att produkten inte låser sig vid endast en funktion, utan också kan erbjuda 

andra funktioner som kan tillfredsställa användarens behov. På sidan av produkten gavs 

även möjligheten för användaren att förvara en penna, för snabbåtkomlighet under 

inhandlingens gång. Eftersom att den fokusgrupp som togs fram under förstudien var 

kvinnor i 20-40 årsåldern gavs även en möjlighet att med hjälp av fästet, kunna rotera 

plattan så att den kunde underhålla ett barn som sitter i barnstolen på kundvagnen. 
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5.4 Resultat huvudfrågeställning - Slutligt koncept 
 
Hur ska ett hjälpmedel designas för att hantera inköpslistor vid inhandling i butik 

och även vara flexibel för att klara olika typer av analoga eller digitala listor, 

konsumentägd och med rätt materialval? 
 

Sirge AB efterfrågade en produkt som skulle lösa problemet vid hantering av en 

inköpslista. Fokus skulle ligga på att lösa huvudproblemet men även hitta lösningar som 

skulle göra produkten attraktiv för kunden. Produktens utseende skulle vara snyggt och 

slimmat då den gärna fick uttrycka smidighet, se figur 27. Genom att fokusera på en 

specifik fokusgrupp och använda metodiken för produktutveckling kom projektgruppen 

fram till ett designförslag som presenteras för uppdragsgivaren. 

 

 

Figur 27 Slutligt koncept 

 



Diskussion och slutsatser 

46 

 Diskussion och slutsatser 

 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom en analys. Kapitlet ger vidare en 
sammanfattande beskrivning av studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas 
med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Resultatdiskussion - Huvudfrågeställning   

 

Hur ska ett hjälpmedel designas för att hantera inköpslistor vid inhandling i butik 

och även vara flexibel för att klara olika typer av analoga eller digitala listor, 

konsumentägd och med rätt materialval? 
 

Genom förstadiet kunde projektet tidigt få en utgångspunkt då 

marknadsundersökningen tydde på att det i dagsläget inte finns någon liknande produkt 

på marknaden. Projektgruppen ville utforska om produkten hade en möjlig konsument 

och detta kunde förstudien bevisa. Det konstaterades tidigt i processen att om produkten 

skulle vara attraktiv ute på marknaden, behövdes andra funktioner än bara en lösning 

för inköpslista utvecklas. Med dagens utveckling av produkter och det allt mer digitala 

samhället var det viktigt att produkten även kunde anpassas efter dessa behov. Både 

för- och nackdelar hos de konkurrerande produkterna togs i hänsyn och funktionerna 

var till stor hjälp i konceptutvecklingen. Fördelarna hos befintliga produkter togs i 

aktning och applicerades med ny tappning.  

 

Genom att utgå från en fokusgrupp antog projektgruppen att detta skulle hjälpa i att 

utveckla rätt lösning i konceptstadiet. Dock fanns det vissa svårigheter att få folk att 

besvara enkäten som var tänkt att besvara frågan, fokusgrupp. Resultatet av de enkäter 

som besvarats analyserades. Därefter togs beslut att slå ihop de två största 

åldersgrupperna och utifrån detta bestämma ett snittvärde. 

 

Projektgruppen valde att fokusera materialvalet efter utseendet av produkten. Valet av 

material gjordes genom personliga åsikter för att få ett attraktivt utseende på produkten. 

Rationella antydningar gjordes för att presentera ett möjligt val av material för 

uppdragsgivaren men inga slutgiltiga beslut togs med hänsyn till ett 

hållfasthetsperspektiv, samt att det inte ingick inom arbetets ramar. 

6.2 Diskussion av slutligt koncept 
 
Inledningsvis fokuserades det på att hitta rätt funktioner som löste problemet och 

produktens utseende utvecklades i andra hand. Det slutliga konceptet ansågs av 

projektgruppen vara det som besvarade projektets frågeställningar bäst och efter 

fastställning av funktionerna fokuserade gruppen på utseendet. Det slutliga konceptet 

presenterades genom renderingar och med hjälp av den prototyp som tillverkades kunde 

projektgruppen även testa konceptet. Detta gav validitet till konceptet och i några fall 

ändrades komponenterna till det bättre. Designförslaget testades dock aldrig på den 

tänkta fokusgruppen på grund av tidsbrist. I stället valde projektgruppen att fokusera 

mer på att förbättra prototypen upprepade gånger.  
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För att få feedback från rätt fokusgrupp kunde tester med den första, men inte bästa, 

prototypen användas för att i ett tidigt stadie få förbättringsförslag från konsumenten. 

 

Det som gjorde att projektgruppen valde koncept C som slutgiltigt koncept för fäste var 

smidigheten att applicera och avlägsna plattan från kundvagnens handtag. I början av 

projektet var tanken att fästet och plattan skulle bestå av separata delar. Detta för att 

förenkla montering och förvaring av plattan. Det var också tänkt att fästet skulle vara 

anpassningsbart till alla sorters kundvagnar men då gruppen upplevde det svårt att hitta 

en tillräckligt bra lösning som höll plattan på plats oavsett handtag löstes problemet 

genom att göra en lösning för cirkulära och en för ovala handtag. Detta genererade i 

flera komponenter men för att lösa förvaring av dessa gjordes fästena i en storlek som 

gick att förvara inuti plattans förvaringsutrymme.   

 

Projektgruppens mål var att utveckla en produkt som inte enbart uppfyllde en funktion, 

utan även sammanförde flera användningsområden i samma produkt. Detta ansågs vara 

viktigt då projektgruppen inte tyckte att endast lösningen för inköpslistan skulle vara 

tillräckligt banbrytande på marknaden.  

 

Det projektgruppen missade i de första stadierna var att kolla upp hur pass olika de 

kundvagnar som fanns på marknaden vid projektets start verkligen var. I slutfasen Test 

uppdagades detta att nästan alla butiker där testningen skedde vid ofta hade två sorters 

vagnar. Nästan alla hade ett cirkulärt handtag som koncept C passade på. Om denna 

undersökning av kundvagnar hade skett i början av processen hade mindre fokus legat 

på att skapa ett fäste som passade alla sorters kundvagnar. Istället hade ett primärt fäste 

kunnat göras som passade dessa cirkulära handtag, för att sedan ha gjort ett fäste för 

breda handtag som ett tillbehör. Detta hade gett projektgruppen mer tid att lägga på 

andra delar av arbetet, såsom att göra en mer tillförlitlig användaranalys på 

fokusgruppen, samt en testning på denna fokusgrupp i slutskedet av projektet.  

 

Något som nämns i kapitel 2.4 är produkts livscykel, vilket behandlar produktens hela 

livslängd. I dagens samhälle har “slit och släng”- beteendet ifrågasatts och 

konsumenterna är mycket medvetna om deras miljöpåverkan. För att produkten ska slå 

igenom på marknaden tror projektgruppen att det är viktigt att ha med detta i åtanke 

under processen gång. Att medvetet välja rätt material och utveckla produkten så att 

den håller både i utseende och miljömässigt. 
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6.3 Metoddiskussion 
Då design är ett begrepp som inte går att konkretisera, finns det inget rätt eller fel inom 

tillvägagångssättet för utveckling av en ny produkt. Designteorin beskriver att 

problemlösning är något som faller naturligt hos oss individer. Därför blev första steget 

i designprocessen att få projektgruppen att förstå och uppleva problemet för att få en 

bättre förståelse. Därefter kunde produkten utvecklas av personliga erfarenheter som 

gruppen upplevt.  

 

Projektet var i början av processen inte tydligt definierat utan gruppen hade endast fått 

en idé och ett problem presenterad av företaget. Detta innebar att det inte fanns mycket 

grund i projektet utan att gruppen fick börja utan några krav eller specifikationer. 

Gruppen närmade sig problemet med ett synsätt enligt Design Thinking. För att 

säkerställa att gruppen använde sig av metoder i processen som har vetenskapliga 

grunder, utfördes flera metoder som bygger på forskning och teorier. Metoderna är 

beprövade och resultatet som kunde avläsas kunde användas som argument för hur 

produkten utvecklades.  

 

Under slutstadiet upptäcktes att vissa delar av arbetet hade varit onödiga på grund av 

bristande förstudier. Hade emphatize- och definestadiet genomförts med en 

noggrann undersökning av befintliga kundvagnar vid dagligvaruhandeln hade det 

inneburit att onödigt arbete undvikits. Detta hade betytt mindre arbete senare i 

processen då gruppen hade i ett tidigt stadie upptäckt det enkla misstaget. I Ullmans 

designprocess beskrivs vikten av att utföra förstudien så pass grundligt som möjligt då 

det innebär att liknande misstag så som gruppens, inte uppstår. Innan Ideate-stadiet är 

det viktigt att ha alla grundstenar på plats för att slippa onödigt bygge av prototyper 

som betyder fler kostnader. Projektet har dock byggts på en icke linjär 

produktutveckling istället för den linjära som Ullman beskriver. Syftet i den icke linjära 

processen är att ta fram en prototyp för att sedan hitta förbättringar och sedan upprepa 

detta till det slutliga konceptet.  

 

För att besvara den problemställning som beskrevs i början av projektet användes sig 

projektgruppen av metoden Bootcamp Bootleg. Metoden användes som en grund med 

inslag från Ullmans Designprocess och SVID. Tillsammans utformade dessa processer 

ett tillvägagångssätt för produktutveckling som passade projektet.  

 

Bootcamp Bootleg metoden bygger på att i olika faser förstå kunden och dess behov. I 

första fasen, Empathize, var fokus att hitta rätt fokusgrupp och dess behov. Samtidigt 

beskriver Ullmans att första stadiet i en produktutvecklingsprocess ska vara att definiera 

hela projektet. Genom att utföra marknadsundersökningar av användaren och 

kundvagnar samt en konkurrensanalys kunde man ta fram en målgrupp. Genom dessa 

metoder kunde projektet även definieras. Detta är något som också tas upp i 

Användarstudier i SVID- processen. Bootcamp Bootleg fokuserar på användaren av 

produkten och syftar Define-fasen på att omformulera kundens beteende och behov till 

ett designprojekt. För att få tydligare riktlinjer och mätbara krav som kunde användas 

senare i processen använde sig projektgruppen av tekniska specifikationer som beskrivs 

både i Bootcamp och Ullman. Fas nummer tre i detta projekt byggde på att producera 

idéer. I både Bootcamp Bootleg och Ullmans ligger fokus på att generera så många 

olika koncept som möjligt och kvaliteten spelar ingen större roll i detta stadium. SVID 

menar att, för att få bästa resultat av detta stadium måste flera olika kompetenser 

involveras. Därför utfördes brainstormingen, som var en metod i Ideate - fasen, vid två 
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tillfällen. Ett tillfälle med Sigma Industry samt ett tillfälle med bara projektgruppen. 

Detta genererade många bra koncept som kunde tas vidare till visualisering och 

utvärdering.  

 

Nästa steg i projektet var att ta det slutliga konceptet till prototypstadiet. Bootcamp 

beskriver att prototypen är till för att få en bättre bild av produkten och tillverkas för att 

kunna utföra tester på fokusgruppen. Jämfört med Ullmans Product Development, där 

prototypen tillverkas för att ligga till grund för massproduktion. Utefter prototypen 

formuleras tekniska dokument men tillverkningsspecifikationer och hur produkten ska 

konstrueras. Den sista fasen är något som bara nämns i Bootcamp-metoden, testfasen. 

Testningen finns självklart med i de andra processerna också men inte som en egen fas. 

I SVID ligger testningen till exempel under Justering & genomförande. I Bootcamp 

används denna fas för att få konsumenternas åsikter och utvärdering. Konsumentens 

åsikter ska sedan ligga till grund för att gör förbättringar på produkten och detta stadium 

kan upprepas flera gånger för att nå bästa resultat. 

 Val av designprocess 

Genom teoretiskt ramverk och val av metoder beslutade projektgruppen att fokusera på 

Bootcamp Bootleg-processen som bygger på en icke linjär process. Metoden ansågs 

vara passande för projektet då processen bygger på att läsa av människan och dess 

samspel med omvärlden. Processen var lätt att tolka och tillämpa och ansågs vara rätt 

för detta projekt då uppgiften gick ut på att utveckla en ny produkt som underlätta för 

individen i vardagen. De två andra processerna som nämns i teoretiskt ramverk används 

för att bygga upp en mer strukturerad process då Bootcamp Bootleg bygger på känsla 

och egna tolkningar. 

6.4 Validitet och reflektion 
Vid arbetet med framtagande av en fokusgrupp, gjordes en enkät som innehöll ett par 

korta frågor. Dessa frågor hade i sin tur i uppgift att urskilja en fokusgrupp som 

produkten skulle rikta sig mot. Enkäten besvarades av personer som blev tillfrågade på 

väg in eller ut från en matvaruhandel. Då detta utfördes på en vardag vid rusningstid 

kan de som svarade på enkäten varit stressade och kanske inte svarat på samma sätt som 

om de hade svarat på enkäten hemma i stillhet. En annan reflektion är att möjliga, 

framtida användare av produkten kanske inte svarade på enkäten just för att de inte hade 

tid och att detta kanske hade varit annorlunda om enkäten skickats hem till dem. 

Fokusgruppen som blev framtagen var kvinnor i åldern 20-40 år. Då detta är ett rätt 

stort åldersspann kan detta kännas lite vagt och för att ha fått en mer specifik fokusgrupp 

hade kanske ett kortare åldersintervall behövts anges. Detta är även något som skulle 

behöva tas hänsyn till vid fortsatt arbete med projektet. 

 

När det kommer till hämtad teori som ligger till grund för större delen av arbetet, räknas 

den fakta som hittats i fysiska böcker ha hög tillförlitlighet då dessa böcker är väl 

genomarbetade samt att böckerna är skapligt nya. De böcker som använts som täcker 

teorier om metoder räknas ha hög trovärdighet då information om dessa metoder oftast 

inte förändras. Den teori i rapporten som har en teknisk natur anses ha god 

tillförlitlighet, men eftersom att detta är ett forskningsområde där nya upptäckter sker 

kontinuerligt, kan dessa upptäckter göra den information som tagits fram i detta arbete 

föråldrad.  
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Då arbetets huvudsakliga fokus inte har legat på att marknadsföra produkten i syfte att 

producera stora intäkter, kan projektgruppen inte säkerställa om försäljningen kommer 

gå bra eller dåligt. För att säkerställa detta hade en testning bland fokusgruppen behövt 

utföras med en uppföljande analys av testningen i form av en enkätundersökning. Då 

det inte fanns tillräckligt med tid kvar i projektet ansågs inte detta vara någon idé att 

påbörja då arbetet med denna undersökning inte hade hunnit bli tillräckligt omfattande 

för att kunna räknas som tillförlitligt. 

6.5 Slutsatser och rekommendationer 
Projektgruppens slutsats är att det idag inte finns någon produkt på marknaden som 

uppfyller de behov och krav som konsumenten efterfrågar. Nackdelen med befintliga 

produkter är att de redan är fastmonterade på vagnen och funktionen för inköpslistan 

hamnat som en delfunktion. Fokuset på de befintliga produkterna har varit att 

huvudsakligen erbjuda reklamplats. Slutsatsen av projektet är att ingen produkt på 

marknaden idag kan erbjuda liknande funktioner för förvaring av inköpslista samt 

erbjuda förvaring av andra föremål. Produkten är ensam på marknaden att kunna 

erbjuda förvaring och lösning för inköpslista i både pappersform och digitalt.  

 

Rekommendationer är att göra en ekonomisk beräkning på produkten, för att få fram 

ett produktionspris och ett marknadspris. För att besluta produktens slutpris måste även 

en djupare materialanalys göras samt att fastställa materialen av de olika delarna. För 

att bevara en bra livscykel på produkten är också rekommendationen att fokusera på 

hållfasthetskraven och säkerställa att produkten håller och kan återanvändas.  

6.6 Vidare arbete eller forskning 
Projektgruppens rekommendationer till Sirge AB och Sigma Industry är att fokusera på 

vidareutvecklingen av fästet till kundvagnen så att fästet består av en komponent som 

går att anpassa efter kundvagn. Ett annat förslag är att utveckla ett koncept som är en 

standardprodukt som livsmedelsbutiken kan köpa in till sina egna kundvagnar. Då 

behöver även produkten klara av utomhusförhållande.  

Efter testfasen av prototypen drogs slutsatsen att fästet koncept C skulle användas 

primärt då lösningen endast bestod av en komponent, samt att den passade majoriteten 

av handtagen på de kundvagnar som den testades på. En annan slutsats som kunde dras 

i och med detta var att koncept B kan användas som ett komplement eller som ett 

tillbehör till produkten som kan användas när det bara finns kundvagnar med breda 

handtag. Något som skulle kunna arbetas vidare med är att föra samman de två olika 

koncepten till ett eller välja att behålla båda fästena, där ett bli primärt och ett sekundärt. 

 

För att säkerställa att produkten blir anpassad till konsumenten skulle en testning med 

produktens fokusgrupp behöva göras. Därefter åtgärda det som kommit upp under 

testningen vilket skulle säkerställa att fokusgruppen skulle vilja köpa produkten. En till 

mer övergriplig undersökning av vilka som hör till fokusgruppen skulle behöva göras 

innan detta för att säkerställa vilka produkten riktar sig till. 

Vid vidareutveckling av produkten behöver även en optimering av själva plattan göras. 

Tjockleken på plattan varierar och detta är något som behöver korrigeras för att 

optimera hållfasthet och få en jämn godstjocklek. Som beskrivits under diskussion av 

slutligt koncept, är produktens livscykel en viktig faktor att ta hänsyn till inom 

produktutvecklingsprocessen och detta är något som behöver arbetas vidare med. 

Exempelvis gäller det vid fortsatt arbete att ta hänsyn till materialval samt att använda 

komponenter som går att byta ut för att förebygga “slit och släng” – beteendet.  
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Bilaga 1 GANTT-schema 
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Bilaga 2 Enkätundersökning 
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Bilaga 3 Funktionsanalys 

Funktionsområde: Basfunktioner 

Funktion 
 

Klass Anmärkning 

Underlätta Hantering HF Av inköpslista 

Passa Kundvagn N 
 

Passa Korg Ö 
 

Utnyttja Standard N Storlek på handtag 

Utstråla Kvalitét Ö Material och design 

Uttrycka Funktion N 
 

Äga Smidighet N 
 

Erbjuda Avdelning N Anpassad för både telefon och papper 

Erbjuda Specialförvaring N Penna 

Minimera Försummande N Av inköpslista 

Medge Ergonomi N Anpassningsbar platta 

Äga Hållfasthet N 
 

Medge Expansion Ö Underhålla barn 

Minimera Vikt N 
 

Erbjuda Komprimering Ö Ihopfällningsbar 

Påkalla Uppmärksamhet Ö 
 

Uppkalla Habegär Ö 
 

Förmedla Funktion N 
 

Maximera Bärbarhet Ö 
 

Maximera Stadga Ö 
 

Möjliggöra Rengöring Ö 
 

Äga Styrka Ö 
 

 
Funktionsområde: Marknadsföring 

Funktion 
 

Klass Anmärkning 

Öka Försäljningsvolym Ö 
 

Tilltala Målgrupp Ö 
 

Erbjuda Målgruppsanpassning Ö Papper, telefon 

Uttrycka Prisvärdighet Ö 
 

Skapa Marknad Ö 
 

Skapa Efterfrågan Ö 
 

Skapa Intresse Ö 
 

Uttrycka Mångsidighet Ö 
 

Uttrycka Enkelhet Ö 
 

Skapa Egenvärde Ö 
 

Optimera Livslängd Ö 
 

Underlätta Förvaring Ö I bil etc. 
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Funktionsområde: Tillverkning/konstruktion 

Funktion 
 

Klass Anmärkning 
Medge Montering N 

 

Medge Produktion N 
 

Maximera Stabilitet Ö 
 

Tåla Miljö N Temperaturer m.m. 
Äga Självklarhet Ö 

 

Erbjuda Fästmöjligheter N 
 

Erbjuda Innehållsanpassning Ö 
 

Erbjuda Variationsmöjligheter Ö 
 

Minimera Vikt Ö 
 

Maximera Användarvänlighet Ö 
 

Maximera Miljövänlighet Ö Val av material etc. 
Maximera Materialhållfasthet Ö 

 

Tåla Slitage Ö 
 

Äga Styrka Ö 
 

Erbjuda Stadga Ö 
 

 
Funktionsområde: Säkerhet 

Funktion 
 

Klass Anmärkning 
Undvika Klämningsrisk Ö 

 

Förhindra Skador Ö Inga vassa kanter 
Maximera Hållbarhet Ö 

 

Tåla Ryck Ö Barn som rycker i produkten. 
Sitta Säkert Ö 

 

Förhindra Avglidning Ö 
 

Minimera Storlek Ö 
 

Underlätta Snabbfrigörning Ö Av mobil, papper etc. 
Ange Mönsterskydd Ö 
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Bilaga 4 QFD 
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Bilaga 5 Renderingar av CAD – modell  
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