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Abstract 
This report presents a final thesis in product development and design at Jönköping University. 
The mission was to design a new hinge for glasses. The report is written by Alice Avestedt and 
Anton Hedström. 

In the start of the project a pre-study was made on the topic to increase the understanding and 
to get inspiration from earlier solutions. To create new solutions, the writers looked for similar 
movements and products in other fields except glasses. This helped making it easier to create 
new solutions and think outside the box. To gather the information and make it easy to view the 
writers created both an image board and an idea board.  

After the pre-study the idea and concept generation was made. This part of the work focused on 
getting solutions to the problem. With help from the idea and image board five concepts was 
created that was chosen to keep improving. To further test the function and movements of the 
components mock-ups was created. For concepts that required CAD models, they were created 
in Solid Works.  

When the concepts were done the writers selected which one to keep working with. The purpose 
was to find the concept which most fulfilled the requirements from the company. To help make 
this decision a Pugh’s matrix was used. Here the requirements were weighted based on 
importance and the concepts were compared to each other.  

The result was a new hinge which can be used on titanium glasses and has a new design solution.  
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Sammanfattning 
Rapporten presenterar ett examensarbete inom produktutveckling och design vid Jönköping 
University. Uppdraget gick ut på att utveckla ett nytt gångjärn till glasögonbågar. Arbetet har 
genomförts av Alice Avestedt och Anton Hedström.  

Arbetet inleddes med att göra en förstudie kring ämnet för att förstå problemen bättre samt att 
få inspiration av tidigare lösningar. Inspiration utanför ämnet letades sedan upp för att 
möjliggöra nya lösningar och främja nytänkande. Både en imageboard och ett bildkollage 
skapades för att samla resultaten från förstudien och skapa en lättöverskådlig bild av vad som 
önskades.  

Efter förstudien inleddes idégenereringen och konceptframtagningen. Denna del av arbetet 
fokuserade på att få fram koncept på lösningar till problemet. Med hjälp av bildkollaget och 
imageboarden skapades därefter fem koncept som valdes att gå vidare med. För att förtydliga 
funktionen och testa rörelser skapades enkla modeller av koncepten kallade mock-ups. För de 
koncept som krävde vidare förståelse och tester gjordes även CAD-modeller i Solid Works.  

När koncepten var testade inleddes sållning. Målet var att ta reda på vilket koncept som bäst 
förhöll sig till de krav som ställdes av företaget. För att underlätta beslutet användes Pughs 
beslutsmatris där kraven viktades tillsammans med företaget och koncepten jämfördes mot 
varandra.  

Resultatet av projektet var ett nytt gångjärn som kan användas på titanbågar och har en ny 
designlösning.  

 

Nyckelord 
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• Produktutveckling 
• Designprocess 
• Glasögon 
• Konceptframtagning 

 

 



Innehållsförteckning 

iii 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ............................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ...................................................................................................... 1 

1.2.1 Tilldelad uppgift .................................................................................................... 2 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................... 2 

1.4 OMFATTNING .................................................................................................................... 2 

1.5 AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................. 2 

1.6 DISPOSITION ......................................................................................................................3 

2 Teoretiskt ramverk .................................................................... 4 

2.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI ........................................................... 4 

2.2 PRODUKTUTVECKLING .................................................................................................. 4 

2.2.1 Produktutveckling ur konstruktionsperspektiv ................................................... 4 

2.2.2 Produktutveckling ur designperspektiv ............................................................... 6 

2.2.3 Designprocessen ..................................................................................................... 7 

2.3 GÅNGJÄRN FÖR GLASÖGON ............................................................................................ 8 

2.4 MATERIAL OCH MATERIALVAL ....................................................................................... 9 

2.4.1 Titan ....................................................................................................................... 9 

2.4.2 Titan-legeringar .................................................................................................... 9 

2.4.3 Alternativa material ............................................................................................. 10 

2.5 TILLVERKNING............................................................................................................. 10 

2.5.1 Anpassningsmetoder för konstruktion ................................................................ 11 

2.6 ESTETIK ....................................................................................................................... 11 

3 Metod ..................................................................................... 13 

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD ........................................................ 13 

3.2 PLANERING AV PROJEKT ............................................................................................... 13 

3.2.1 GANTT-schema ..................................................................................................... 14 

3.3 DATAINSAMLING .......................................................................................................... 14 

3.4 NULÄGESANALYS ......................................................................................................... 14 



Innehållsförteckning 

iv 

3.5 SWOT-ANALYS ............................................................................................................ 15 

3.6 FUNKTIONSANALYS ...................................................................................................... 15 

3.7 OMFORMULERING AV KRAVSPECIFIKATION ................................................................... 16 

3.8 BRAINSTORMING ......................................................................................................... 16 

3.8.1 Katalogmetoden ................................................................................................... 16 

3.8.2 Skisser ................................................................................................................... 16 

3.9 SÅLLNING AV KONCEPT ................................................................................................. 16 

3.9.1 Pughs matris ......................................................................................................... 16 

3.10 MOCK-UPS ................................................................................................................... 17 

3.11 SOLIDMODELLERING .................................................................................................... 17 

3.11.1 Ritningar ............................................................................................................... 17 

3.12 3D-PRINTNING ............................................................................................................ 18 

3.13 STÖDMETODER FÖR ANPASSNING ................................................................................. 18 

3.14 TEST ............................................................................................................................ 18 

4 Genomförande och implementation ....................................... 19 

4.1 PLANERING AV PROJEKT ................................................................................................... 19 

4.1.1 Designprocess ....................................................................................................... 19 

4.1.2 GANTT-schema ..................................................................................................... 19 

4.2 FÖRSTUDIE .................................................................................................................. 19 

4.2.1 Konkurrensanalys ................................................................................................ 19 

4.2.2 Funktionsanalys ................................................................................................... 21 

4.2.3 Kravspecifikation ................................................................................................. 21 

4.2.4 Litteraturstudie ................................................................................................... 22 

4.2.5 Konceptstudie ...................................................................................................... 22 

4.3 IDÉGENERERING ......................................................................................................... 22 

4.3.1 Brainstorming ..................................................................................................... 22 

4.4 KONCEPTFRAMTAGNING.............................................................................................. 24 

4.4.1 Mock-ups .............................................................................................................. 26 

4.4.2 Konstruktion ......................................................................................................... 27 

4.4.3 3D-print ................................................................................................................ 27 



Innehållsförteckning 

v 

4.5 SÅLLNING ................................................................................................................... 29 

4.5.1 Pughs matris ........................................................................................................ 29 

4.5.2 Vidareutveckling ................................................................................................. 30 

5 Resultat .................................................................................. 32 

5.1 FRÅGESTÄLLNING 1 OCH RESULTAT .................................................................................. 32 

5.2 FRÅGESTÄLLNING 2 OCH RESULTAT ............................................................................. 32 

5.3 FRÅGESTÄLLNING 3 OCH RESULTAT ............................................................................. 32 

5.4 FRÅGESTÄLLNING 4 OCH RESULTAT ............................................................................. 32 

5.5 SLUTLIGT KONCEPT ..................................................................................................... 32 

6 Diskussion och slutsatser ....................................................... 36 

6.1 METODDISKUSSION ......................................................................................................... 36 

6.1.1 Metodval .............................................................................................................. 36 

6.1.2 Metodgenomförande ........................................................................................... 36 

6.2 TEORIDISKUSSION ...................................................................................................... 36 

6.3 IMPLIKATIONER ........................................................................................................... 37 

6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ....................................................................... 37 

6.5 VIDARE ARBETE .......................................................................................................... 38 

7 Referenser .............................................................................. 39 

Bilagor .......................................................................................... 42 

 

 

 

  



Introduktion 

1 

1 Introduktion  
Rapporten redogör för ett examensarbete som behandlar en konceptstudie av ett gångjärn 
till Scandinavian Eyewear AB:s glasögonbågar. Kapitlet ger en beskrivning av bakgrund, 
problembeskrivning, syfte, omfattning och disposition av arbetet. 

1.1 Bakgrund  
Examensarbetet har genomförts på uppdrag av företaget Scandinavian Eyewear AB. Företaget 
är svenskt och baserat i Jönköping. Sedan starten 1948 har företaget designat, utvecklat och 
tidigare även tillverkat glasögonbågar. Företaget är en av Sveriges största distributör av 
glasögonbågar med deras egna varumärken Skaga, Pilgrim och Birka. Utöver dessa varumärken 
ingår även märken som Oscar Jacobsson och Lexington i företagets produktportfölj. Deras 
långa arv har satt sitt avtryck på skandinavisk glasögondesign då man genom åren samarbetat 
med framgångsrika svenska designers. Företagets ambition är att erbjuda glasögonbågar 
utvecklade med stor omsorg för detaljer, eleganta lösningar och kvalité. Man vill även som ett 
av de ledande företagen inom branschen ligga i framkant med utveckling av teknik, form, färg 
och material. Sedan 2012 ägs företaget av Marchon Eyewear som är världens tredje största 
glasögonföretag vilket har bidragit till en utökad produktportfölj med internationella 
modevarumärken. [1] 

En del av de produktsortiment som företaget utvecklar är glasögonbågar tillverkade i 
materialen titan och betatitan. Titanbågar ses generellt som ett alternativ för personer som vill 
ha glasögonbågar med låg vikt. De kan även föredras av användare med viss känslighet för 
nickel. Produkten kan på grund utav dess prestanda och pris anses som en premiumprodukt. 
Uppdraget behandlar en konceptstudie av ett gångjärn till denna produkt.  

1.2 Problembeskrivning 

Företaget har uppmärksammat behovet att utveckla nya lösningar till en befintlig produkt. De 
lösningar på gångjärn till titanbågar som finns idag saknar de estetiska aspekter som företaget 
söker. Glasögonens funktion är att hålla linsen bekvämt framför ögonen. Med 90 graders vinkel 
på skalm och front blir däremot glasögon relativt otympliga om de inte sitter på ansiktet. 
Glasögon har därför ett gångjärn som sitter mellan skalm och front och gör att skalmarna går 
att vika in. Detta minimerar den plats glasögonen tar upp då de inte används. 

Gångjärnen har idag även blivit en detalj som många glasögontillverkare väljer att lägga tid på. 
Gångjärnet utformas ofta att vara en detalj som får glasögonen att sticka ut. Det som också är 
utmanande med att ta fram nya glasögongångjärn är dess små dimensioner. De gångjärn som 
efterfrågades i detta projekt innehöll även flera extrafunktioner som idag anses nödvändiga för 
glasögongångjärn. Några av dessa var till exempel att skalmen skulle söka sig mot det öppna 
samt stängda läget, vara skruvlös samt flexa utåt 25 grader ifrån öppet läge.  
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1.2.1 Tilldelad uppgift  
Uppgiften som tilldelades vid starten av examensarbetet var att designa ett nytt gångjärn till 
företagets utbud av titanglasögon. Gångjärnet skulle därför passa in på titanbågar samt vara 
estetiskt tilltalande och utstråla en känsla av kvalité och nytänkande. Några önskemål var även 
att gångjärnet skulle kunna flexa utåt 25 grader och ha egenstängning. För att gångjärnet 
eventuellt skulle ingå i framtida glasögonmodeller ställdes också kravet på att det skulle vara 
möjligt att tillverka. 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med examensarbetet var att ta fram ett koncept av gångjärn i titan till glasögonbågar. 

Studiens huvudfråga: 

Hur ska ett gångjärn till glasögonbågar i titan designas för att tillfredsställa krav på 
konstruktion och utseende samt vara industriellt tillverkningsbar?  

Huvudfrågan delas upp i fyra underfrågor som besvaras i rapporten.  

[1] Hur designas ett gångjärn som uppfyller uppdragsgivarens krav? 
 

[2] Vilka materialegenskaper hos titan påverkar prestandan på glasögonbågar? 
 

[3] Hur möts kravet på industriell tillverkningsbarhet?  
 

[4] Hur kan en design feature implementeras i en produkt?  

1.4 Omfattning  
Arbetet omfattar ett produktutvecklingsprojekt och dess inledande faser. Projektets mål är att 
kunna presentera genomförbara koncept till uppdragsgivaren. Koncepten innefattar modeller i 
Solid Works, ritningar, skisser samt rekommendationer för vidareutveckling. Vägen till 
slutpresentation kommer följa en arbetsprocess som bland annat innehåller 
kravspecifikationer, konceptframtagning, skisser, solida modeller och mock-ups.  

1.5 Avgränsningar  

Rapportens arbete motsvarar heltidsstudier under 10 veckor. Projektet har begränsats med 
hjälp av uppdragsgivaren och avslutas när ett koncept är framtaget med tillhörande ritningar 
och CAD modeller. Kostnadskalkylering för produkten utelämnas från projektet. 
Undersökning och analys av befintliga patent på marknaden utelämnas till företaget. Vidare 
kommer inte en grundlig undersökning och analys av användarnas upplevelser, vanor och 
krav göras. Istället har företagets kompetenser inom branschen varit till grund för att kunna 
uppskatta viktiga aspekter och på så sätt nå ett resultat inom tidsramen.  

Huvudsakliga krav 

• Titanflex  
• Industriellt tillverkningsbar  
• Uttrycka design feature  
• Flexa utåt 25 grader i öppet läge  
• Fungera efter färgning  

 

Önskvärda krav 

• Egenstängning vid 70 grader  
• 100 % titan  
• Skruvlös  
• Fungera på andra material  
• Fungera på skalmbredd 5-10 mm 
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1.6 Disposition   
Rapporten fortskrider med ett teoretiskt ramverk där en litteraturstudie som är kopplad till 
frågeställningarna redogörs för. Efterföljande rubrik innefattar ett metodkapitel som beskriver 
de metoder som är utvalda för projektet. Vidare följer kapitel med redovisning av 
genomförandet samt resultat av designprocessen. Efter resultatet återfinns ett kapitel med 
analys, diskussion och slutsatser kring arbetet och resultatet. Rapporten avslutas med 
referenslista och bilagor.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel redogörs en teoretisk grund för arbetet.    

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Som teoretisk grund för den huvudsakliga frågeställningen redogörs teorier inom 
produktutveckling i avsnitten ”2.2.1 Produktutveckling ur konstruktionsperspektiv”, ”2.2.1.1. 
Utvecklingsprocessen” samt under avsnitt ”2.2.2. Produktutveckling ur designperspektiv” och 
”2.3 Gångjärn för glasögon”. Vidare besvaras frågeställning två i avsnitt ”2.4 Material och 
materialval”. Avsnitt ”2.5 Tillverkning” är grund till den tredje frågeställningen ”Hur möts 
kravet på industriell tillverkningsbarhet?”. Avslutningsvis ger avsnitt ”2.6 Estetik” teoretisk 
grund till fjärde frågeställningen.  

2.2 Produktutveckling   
Vid produktutveckling genomförs processen med hjälp av en grupp människor som har olika 
kompetenser. Huvudsakligen kan man dela in dem i konstruktörer och designers, som 
tillsammans ska arbeta fram en produkt. Historiskt sätt hade en industriell utveckling av 
produkter som syfte att kunna producera och sälja produkter till kunder. Dessa kunder skulle 
uppleva att produkterna var användbara och även lätta att använda. Man såg stor vikt i att 
produkterna skulle ge användaren en hög känsla av funktionalitet, tillräckligt för att kunden 
skulle se ett värde i att köpa produkten. [2] 

Som tidigare nämnt delas kompetensområden hos personerna som arbetar med dessa projekt 
in i två, konstruktörer och designers. Som konstruktör har det traditionella ansvaret och 
uppgiften varit att få produkten att uppfylla de tekniska krav som ställts. I jämförelse med en 
designer vars primära syfte och ansvar har varit att kunna beskriva och översätta de funktioner 
som produkten innehar via utformning, så att användaren förstår och upplever dessa rätt. [2]  

För att få fram en produkt som uppnår sitt syfte och fångar användarens uppmärksamhet krävs 
ett samarbete mellan konstruktör och designer. Detta för att sammanväva deras kompetenser 
och kunskaper.   

2.2.1 Produktutveckling ur konstruktionsperspektiv  
H. Johansson, J-G. Persson och D. Pettersson redogör för de skillnader som kan ses mellan 
engineering design och industrial design. På svenska översätts engineering design till 
konstruktion inom produktutveckling. Liknande är ordet industridesign översättningen av 
industrial design. Konstruktion inom produktutveckling innefattar primärt de egenskaper som 
är mätbara hos en produkt men sträcker sig även bredare än så. Inom industridesign utgörs 
arbetet av att förmedla produktens värde via form, färg, känsla och ergonomi för att nämna ett 
fåtal aspekter. [2] 

När industriella serieproduktioner startade uppkom behovet av konstruktörer som enbart 
arbetade med utformning och tekniska lösningar. Arbetet bestod av att ta beslut om viktiga 
parametrar som stod direkt i anknytning till tillverkningen av produkterna. Perioden kan 
beskrivas som den när konstruktörerna övertog det hantverksmässiga arbetet. Arbetsrollen 
innebär idag att man som konstruktör har en bredare kompetens med kunskap inom bland 
annat produktionsteknik, materialteknik, marknadsföring, ekonomi och industriell design. [2]  

Dagens produkter har krav som medför komplexa lösningar vilket ställer högre krav på 
ingenjörsarbetet. Produktutvecklingen har under tidigare årtionden inneburit produkter med 
mestadels mekaniskt innehåll av olika delsystem. Produkter är i större utsträckning 
multiteknologiska och har således både mekaniska och elektriska delar som bör interagera med 
varandra [2]. Som följd har arbetet gått från att enbart innefatta en konstruktör till att behöva 
större arbetsgrupper med bredare kompetens. [3] 
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2.2.1.1 Utvecklingsprocessen  

En produkts livscykel kan delas upp i fyra olika faser, produktutveckling, produktion och 
leverans, användning och avslut av cykeln. Den inledande fasen behandlar en 
produktutveckling som innefattar olika steg. Enligt D. G. Ullman består 
produktutvecklingsfasen av att först identifiera ett behov på marknaden. Därefter planera för 
processen, utveckla tekniska kravspecifikationer, utveckla koncept och avslutningsvis utveckla 
själva produkten. Utvecklingsarbetets första faser bör även innefatta en tydlig helhetsbild av 
alla steg i produktens livscykel. [3] 

 

 
Bild 1: Illustration av en produkts fyra livscykler. 
 

Produktutvecklingen kan kategoriseras in i två olika typer av projekt, nyutveckling eller 
vidareutveckling av en produkt. Faktorer som initierar behovet av en utveckling kan vara att 
det finns ny teknologi att anpassa sig till, ett behov på marknaden eller ett behov av att förbättra 
en existerande produkts design [3]. När en ny produkt ska utvecklas karaktäriseras projektet 
av stor frihet och hög grad av kreativitet för att lösa det identifierade problemet [2]. Den mest 
frekventa typen är vidareutvecklingsprojekt där redan existerande lösningar och erfarenhet 
finns. Projektets process bygger på förändringar av delsystem. Ny teknologi prövas och sedan 
förs in i grundkonceptet.  

Planering av projekt och produktdefinition är viktiga delar av processen som vid mindre 
grundligt utfört arbete kan medföra oplanerade kostnader. Vid planering av projektet ingår hur 
man ska nyttja företagets resurser gällande personal och kapital. Efter identifiering av 
problemet utformas ett arbetsteam och ett tidschema där man beskriver deluppgifter i 
processen. För att få en djup förståelse av vilket problem det är man ska lösa skapas en grundlig 
beskrivning av problemet och delproblemen. Beskrivningen av problemet kan göras i form av 
en kravspecifikation som blir grunden till utvecklingsarbetet. [4] 

Datainsamling från planeringen, identifieringen och beskrivningen av projektets uppgift 
används för att utveckla koncept som löser de beskrivna problemet. Koncepten utvärderas och 
vidareutvecklas efter utvärderingen. [3] 
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K. Österlin delar upp arbetsprocessen i etapperna uppstartning, analys, skissning, bearbetning 
och uppföljning.  Varje etapp avslutas med att beslut i någon form fattas med hjälp av underlag 
från etappens arbete. Uppstartningsetappen omfattar planering av arbete och avslutas med 
offert och beslut. Insamling av information om designproblemet och definition utgör 
analysetappen. Vidare följer idéskissning av koncept, bearbetning och detaljarbete av valt 
koncept samt uppföljning av detaljer och tillverkningsunderlag. [5] 

En tredje processutformning är problemlösningsprocessen och dess faser. Faserna består av att 
arbeta fram detaljerade kriterier, utveckla och verifiera lösningskoncept. Därefter följer 
analyser och att välja koncept, utarbeta slutliga detaljlösningar samt att analysera och validera 
slutlig lösning. Processen kan vara av olika karaktär, främst handlar det om iteration, 
integration och innovation. Vidare kan processen karaktäriseras av till exempel öppna problem 
med många lösningsalternativ, komplexa problem med motstridiga krav eller att det krävs en 
helhetssyn för att lösa konstruktionsproblemet. [2] 

2.2.2 Produktutveckling ur designperspektiv 
Ordet design kommer initialt från latinets ”desi’gno” som kan översättas till orden avbilda eller 
framställa [6]. Det är ett internationellt fackord som används för formgivning [7]. Formgivning 
i sin tur kan beskrivas som att man industriellt framställer eller gestaltar produkter. För att 
benämna industriellt formskapande kan ordet industridesign användas. Det kan beskriva det 
arbete som genomförs vid utveckling och skapande av en produkt. Inom industridesign kan det 
centrala arbetet innebära att man anpassar produkterna för att användaren ska förstå hur de 
bör brukas. Detta kommuniceras via bland annat produkternas former och färger. Begynnelsen 
av industriell formgivning var ett samarbete mellan teknik och konst. Då man testade att 
implementera konstnärliga drag hos industriellt tillverkade produkter. Sammanfattningsvis 
kan design beskrivas som den arbetsprocess där produkter utvecklas utifrån ett 
användarperspektiv [8]. Att designa utifrån ett användarperspektiv innefattar bland annat att 
förmedla ergonomi, nöje, kommunikation, säkerhet och status [2]. Designrollen har genom 
åren förändrats och kan idag beskrivas mer likt konstruktörsrollen. Sammanvävning av 
produktens funktioner och dess gestaltning har blivit ett väsentligt arbete inom dagens 
produktutveckling. Det har inneburit att uppfattningen av vad design är har förändrats till viss 
del. [9]    

2.2.2.1 Design Thinking 

Design Thinking kan kategoriseras i tre steg. Det första steget är att se problemet ur en bred 
synvinkel och ett systematiskt angreppssätt. Detta istället för att acceptera och ta hänsyn till en 
bestämd kravspecifikation. Det andra steget går ut på att rama in problemet på ett tydligt och 
personligt sätt. Det tredje och sista steget innebär att designa utifrån de ”första principerna”.  

Det första steget är att se problemet ur en bred synvinkel är nyckeln till att hitta designlösningar 
som kan leda till att det faktiska problemet löses. Detta leder också till att hela problemet 
adresseras. Ett exempel är Gordon Murray´s introducering av snabba pit-stop då han jobbade 
för ett Formel 1 stall. Att inte bara fokusera på att göra en snabb bil utan att inse att den verkliga 
frågan var hur de skulle komma först i mål.  

Det andra steget förklarar hur designers tänker för att utforska problemet. Med tanke på 
erfarenheter och tidigare upplevelser angriper varje designer problemet ur ett eget perspektiv 
vilket underlättar skapandet av olika designkoncept.  

Det tredje steget beskriver de ”första principerna”. Det innebär att designers ofta tänker tillbaka 
på de grundläggande fysikaliska egenskaperna för att komma upp med innovativa lösningar på 
designproblem. Det kan också vara att form följer funktion vilket innebär att man till exempel 
designar ett höghastighetståg efter dess aerodynamiska krav. [10]  
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2.2.2.2 Design Making 

Design Making är den del av produktutvecklingsprocessen där koncept jämförs och testas mot 
varandra. På svenska kan den kallas för Bygga-testa-metoden och den går ut på att skapa 
prototyper av de koncept som tagits fram under till exempel brainstorming. Oberoende av 
designerns förmåga att skissa kan Design Making vara en avgörande del i produktutvecklingen. 
Den erbjuder en extra dimension och tillåter därför fler sinnen att uppleva produkten. Att få 
vrida, vända och känna på produkten ger en större förståelse för hur slutresultatet kan komma 
att bli och det är lättare att se produkternas funktioner. [4] 

2.2.3 Designprocessen 
Vid en produktutveckling finns det ofta krav på att produkten ska vara attraktiv för kunden. För 
att uppnå detta kan olika designprocesser användas. Två av dessa är SViDs (Stiftelsen Svensk 
Industridesign) designprocess och Stanford Universitys Bootleg Bootcamp.  

2.2.3.1 SViD 

Processen är indelad i sju steg som förenklat kan beskrivas med att först identifiera problemet 
och undersöka vad användaren vill få ut av produkten. När det är identifierat utvärderas 
önskvärda funktioner och man inleder konceptframtagningen där många och olika idéer 
uppmuntras. Stegen genomarbetas för att få ett brett utbud av idéer och lösningar. Idéerna 
utvärderas därefter i ”utvärdering och konceptval” därefter går man vidare med de 
lösningsförslag som bedöms bäst. I nästa steg justeras dessa idéer och kan även förankras hos 
nyckelpersoner. När konceptet är förankrat och klart inleds produktionen och produkten börjar 
att säljas på marknaden. Det sista steget är ”uppföljning och utvärdering” då utvärderas 
produkten och vad som kan förbättras till framtida produkter. [11] 

 

SViDs designprocess i punktform 

• Utgångspunkt 
• Användarstudier  
• Koncept & visualisering 
• Utvärdering & konceptval 
• Justering & genomförande  
• Produktion 
• Uppföljning & utvärdering  

 

2.2.3.2 Bootleg Bootcamp 

Stanford University Institute of Design har utformat en designprocess som följer fem steg. 
Processens fem steg består av Empathize, Define, Ideate, Prototype och Test. Vid det inledande 
steget Empathize sätter man användaren av produkten i centrum. Man försöker då förstå 
användaren och skaffa empati för målgruppen. För att kunna utveckla en produkt efter kundens 
behov måste man först förstå kunden och vilka problem produkten i fråga kan ha. Några av 
metoderna för detta steg är intervju, observation och fokusgrupper. 

Det andra steget i processen är ”Define”. Under detta steg analyseras data från det tidigare 
steget för att kunna definiera problemet. Produktutvecklaren utgår ifrån undersökningar, 
intervjuer och observationer som genomförts för att förstå problemet. Målet är att man tydligt 
ska ha kommit fram till vad produktens funktion ska vara och vilka som är de viktigaste 
parametrarna för att kunna uppnå produktens funktion.  
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När problemet är definierat är nästa steg att ta fram så många olika idéer som möjligt. Namnet 
på detta steg är Ideate vilket betyder att man ska visuellt lösa det som tidigare definierats. 
Metoder som vanligtvis används under steget är brainstorming. Där försöker man hitta nya 
infallsvinklar och en vid mängd av lösningar. Under brainstorming är inga idéer fel. Målet är 
att arbeta förbi de idéer och lösningar som från början känns självklara. För att komma fram 
till nya och originella lösningar. När steget är klart finns flera lösningsförslag och olika idéer 
som sedan ska väljas ut för att arbeta vidare med. 

Efter att idéer och lösningsförslag valts ut startar steget Prototype där man realiserar 
lösningsförslagen från pappersform till fysisk form. Fysisk form kan innebära att man gör 
mock-ups, enkla prototyper eller en storyboard. Prototyperna som skapas underlättar 
förståelsen av funktionaliteten och ger en ny dimension av att testa idéerna. Steget medför att 
man på ett billigt och snabbt sätt kan testa idéerna och se om det är något att arbeta vidare på 
eller om någon idé ska väljas bort. 

Avslutande steg i denna process innefattar test av idéerna. Likt förgående steg är målet att få 
en djupare förståelse för om lösningen fungerar och hur den kan användas i det sammanhang 
den är tänkt. Ett tankesätt som kan användas är att göra prototypen som att det är den bästa 
men att testa den som att den är fel. Efter utförda tester återstår det ett eller flera förslag som 
är färdiga för att skickas till tillverkning. [12] 

 

2.3 Gångjärn för glasögon 
Gångjärn för glasögon fungerar till stor del som många andra gångjärn det vill säga att de kan 
rotera 90 grader runt en punkt. Det som skiljer glasögongångjärn mot till exempel ett 
dörrgångjärn är att glasögongångjärnet måste stabilisera skalmen i öppet läge. För att 
glasögonen ska sitta bekvämt är det vanligt att glasögongångjärnen flexar utåt ungefär 25 
grader. I jämförelse med många andra gångjärn är glasögongångjärn små vilket kräver hårda 
krav på toleranser och på konstruktionen [13]. Förutom kraven och de hårda toleranserna 
används gångjärnen ofta som designelement. Gångjärnen måste därför inte bara fungera som 
önskat utan de ska även uppfylla estetiska krav som användaren har.  

 

 

Bild 2: Titangångjärn från 
företagets kollektion. 

Bild 1: Titangångjärnet i delvis 
stängt läge. 
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Bild 4: Beskrivning av de olika delarna på ett par glasögon [14].  

2.4 Material och materialval 
 

2.4.1 Titan 
Titan är den sjunde mest förekommande metallen i jordytan. Att utvinna titan är däremot 
kostsamt vilket gör materialet till den dyraste lättlegeringsmetallen. Titan är mer än tio gånger 
dyrare än till exempel aluminium. Trotts det höga priset ökar efterfrågan på titan på grund av 
dess egenskaper. Titan har en hög smältpunkt på 16770C, är lätt och har naturligt rostskydd. 
Titan är en allotropisk metall som innebär att den förekommer i två olika kristallstrukturer. 
Kristallstrukturer hos material kan förklaras som hur materialets atomer är anordnade. Dessa 
strukturer står i koppling till vilka egenskaper ett material har. I rumstemperatur har titan en 
hexagonalt tätpackad kristallstruktur och kallas då Alfa-titan. En hexagon kristallstruktur 
medför att materialet är sprött. Materialet går av nära brottgränsen utan att hinna deformeras 
plastiskt innan brottet. Vid 88400C övergår titan till en BCC (kroppscentrerad kubik) struktur 
som då kallas för Beta-titan. BCC-strukturen innebär att materialet får hög hållfasthet. Rent 
titan används vanligast i värmeväxlare, ersättningsleder till kroppen, glasögonbågar och 
sportutrustning. [15] [16] [17] 

2.4.2 Titan-legeringar 
Titanlegeringar är precis som rent titan lätt, starkt och rostbeständigt. Även titanlegeringar 
förekommer i Alfa och Beta strukturer. Alfa strukturerna används oftast vid höga temperaturer 
på grund av dess höga kryptålighet och seghet i låga temperaturer. Titanlegeringar är ofta 
komplexa kompositioner men består oftast av titan med 2-8% aluminium och ibland med 
vanadium, tenn och molybden. Den främsta anledningen till att man legerar titan är att 
mikrostrukturerna stärks. Typiska användningsområden är flygplan, högpresterande bildelar, 
marin hårdvara och sportutrustning. [15]  
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2.4.3 Alternativa material 
Ett attribut till komponenter av titan är olika polymera material. Så kallade 
konstruktionsplaster konkurrerar idag med metaller då plasternas egenskaper kan utmana 
metaller gällande hållfasthet och livslängd. Titanbågarnas främsta egenskap är att de 
tillgodoser användaren med bågar av låg vikt. Densiteten hos titan ligger runt 4500 kg/m3 till 
skillnad från densiteten hos polymera material som ligger runt 1000 kg/m3. En aspekt som man 
bör ha i åtanke för att kunna använda en polymer är att dessa material är viskoelastiska. När 
ett material är viskoelastiskt hindras återfjädringen i materialet vid elastisk deformation. 
Materialet blir oftast inte helt återställd då krypning i materialet uppstår. Tack vare olika 
sammansättningar av dessa material kan egenskaperna uppfylla de tekniska krav som ställs. 
[2]  

För att kunna optimera sitt materialval till produkten behöver olika alternativ genomarbetas 
och testas noggrant. Det krävs nära kontakt med leverantör av material för att kunna få 
detaljerad information om materialets egenskaper. Vilket kommer att påverka konstruktionen 
av produkten. 

2.5 Tillverkning 
 
Tillverkningen av en produkt är ofta förknippat med priset. För att en produkt ska ha ett 
konkurrenskraftigt pris krävs en effektiv och billig tillverkning. Under 
produktutvecklingsprocessen är det därför viktigt att tänka på vilka typer av 
tillverkningsmetoder som kan tänkas användas. För att anpassa produkten för tillverkning 
tidigt i processen är det därför viktigt att designern arbetar med konstruktörer och personalen 
inom tillverkning och montering. Vid utformning av en produkt finns det en del tumregler som 
är användbara under processen. Tillverkningen underlättas ofta av till exempel att undvika 
snäva toleranser och exakta matchningar, jämn godstjocklek och stora radier är att föredra. 
Detta sparar både tid och pengar och framförallt säkrar att produkten kan bli tillverkad. [5] 

Vid utformning av produkter finns en koppling mellan vilka val man gör berörande material, 
form och tillverkningsmetod. Valet av material påverkar vilka tillverkningsmetoder som är 
lämpliga och tvärtom. Geometrierna som bildar produkten påverkar hur tillverkningen bör ske 
och vilka material som klarar av geometrin. Dessa aspekter är i sin tur kopplade till den 
prestanda och krav som produkten kan tillgodose. Alla aspekter kan brytas ner till många delar 
vilka sedan kan optimeras för att uppfylla företagets krav. [2] 

En säkerställning av att man framtagit ett realiserbart koncept, det vill säga att konceptet är 
industriellt tillverkningsbart är viktigt för att inte förlora tid och pengar under processen. 
Tillverkning av prototyper och mock-ups kan skilja sig från den tillverkningsmetod som krävs 
vid serieproduktioner. Genom att anpassa konstruktionen till den tilltänkta 
tillverkningsmetoden säkerställer man att ett projekt är genomförbart. [5] 

 

Bild 5: Illustration av sambandet mellan en produkts geometri, material, funktion och 
tillverkningsmetod. 
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2.5.1 Anpassningsmetoder för konstruktion 
 
Vid ett produktutvecklingsprojekt kan det finnas en lång rad olika krav som är väsentliga för 
konstruktionen. För att hantera dessa krav under processen kan man behöva använda sig av 
stödmetoder. Vilket betyder att man utvecklar en produkt utifrån kostnads-, tillverknings-, 
miljö- eller monteringsaspekter. Vid behandling av olika aspekter används en analytisk metod 
för att förutsäga hur produkten kommer uppfylla kraven. Metoderna brukar benämnas ”Design 
for X” där X ersätts med den aspekt som bör hanteras. Exempelvis DFM = Design for 
manufacturing som används för att analysera hur designen påverkar tillverkningen av 
produkten. [2] [3]  

2.5.1.1 DFM 

För att utforma en produkt med avseende på den tillverkningsprocess som är betänkt används 
uttryck DFM. En analytisk utvärdering görs med avseende på hur produkten ska tillverkas och 
utifrån det hur det kommer att påverka designen på produkten. Likväl kan det vara produktens 
utformning och geometri som ligger till grund för beslut av tillverkningsprocess. Denna 
optimering av produkt kan brytas ner till hur varje enskild komponent eller detalj bör 
konstrueras och tillverkas för att helheten ska inneha så hög kvalitet som möjligt. [3] 

2.5.1.2 DFA 

Om utvecklingsarbetet berör en produkt som innefattar en rad olika komponenter som ska 
monteras ihop kan stödmetoden DFA användas. ”Design for assembly” innebär att man 
fokuserar på hur en produkt bör utformas för att underlätta monteringsfasen vid en 
tillverkningsprocess. Hantering av denna aspekt kan vara speciellt angelägen vid ett projekt då 
kostnaden för monteringsfasen anses hög i förhållande till andra faser. För att optimera 
montering av flera komponenter finns det en del avseenden man kan utvärdera. Några aspekter 
som bör behandlas är antalet komponenter som ska monteras, i vilken ordningsföljd de olika 
delarna bör monteras ihop och hur många separata fästelement som finns. [3] 

2.6 Estetik  
 
En produkts utseende kan brytas ner i fyra element: form, färg, material och yta. Dessa fyra 
element är de som tillsammans bestämmer hur en produkt kan upplevas.  

Hur form kan skapa olika känslor har visats via ”Takete och Lumumba”-experimentet där en 
figur med vassa kanter och en figur med runda kanter visas upp. I experimentet väljer en 
övervägande majoritet att para ihop ordet Takete med den vassa figuren och Lumumba med 
den mjuka. Detta ger en inblick i hur former kan förmedla olika känslor och uttrycka vissa saker 
till användaren endast genom formen på produkten. [18] 
 

 

 

 

Bild 6: Figurer från "Takete och Lumumba"-
exprimentet. [18]  
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Färg är ett avancerat designelement. Färg kan ändra upplevelsen av en produkt drastiskt och 
åsikter om färg har ofta personliga preferenser. Vilken färg man ser påverkas av vilket ljus som 
omger produkten. Om en produkt är inomhus med ett varmare glödlampsljus eller utomhus 
kan påverka hur varm eller kall produkten ser ut att vara. Det varmare glödlampsljuset utger 
ett gulare ljus som upplevs varmare, utomhusljuset är mer blått och upplevs kallare. Många 
företag idag investerar rikligt i något som kallas färg-psykologi som säger att enskilda färger 
frambringar specifika känslor. Enligt dessa studier har man kopplat samman till exempel 
orange med glädje, energi och värme och grönt med naturligt, pengar och växtlighet. Dessa 
generella kopplingar kan variera beroende på nyans, sammanhang och personliga preferenser 
men används trotts detta flitigt i marknadsföringssyfte. [19] 

Materialet är det produkten är gjord av och symboliseras ofta med produktens struktur och 
styrka. Material förekommer i fast, flytande eller gas-form. Produktens material påverkar 
produktens känsla för hållbarhet och styrka men också vilka tillverkningsmetoder som tillåts. 
Varje material tillåter specifika tillverkningsmetoder och detta måste vara i åtanke tidigt i 
projektet. Produkten kan annars riskera att bli bortsållad på grund av att den inte är möjlig att 
tillverka.   

Det som till sist avgör hur produkten känns är ytan. Ytan avgörs ofta av vilka 
tillverkningsmetoder en produkt genomgår. En produkts sista steg i produktion kan vara sand 
blästring, målning eller polering. Detta påverkar en produkts totala utseende, funktion och även 
yta. En produkts funktion kan kräva en viss ytstruktur till exempel en produkt som kräver hög 
friktion behöver en ojämn yta för att fungera som den ska. [18] 
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3 Metod    
I följande kapitel beskrivs vilka designmetodiker som har varit till grund för den 
konceptstudie som gjorts.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att tydliggöra koppling mellan frågeställning och metoder redogörs det i nedanstående 
tabell.  

                                                 Frågeställning 
 
 
Metodik 

1 2 3 4 

3.2 Planering av projekt x    

3.3 Datainsamling x x x x 

3.4 Nulägesanalys x    

3.5 SWOT-analys x  x x 

3.6 Funktionsanalys x  x  

3.7 Kravspecifikation x  x  

3.8 Brainstorming x   x 

3.9 Sållning av koncept x  x x 

3.10 Mock-ups x    

3.11 Solidmodellering x    

3.12 3D-printning x    

3.13 Test x    

Tabell 1: Koppling mellan studiens metoder och frågeställningar. 

3.2 Planering av projekt 
Projektplaneringen utfördes i tre steg; målsättning, arbetsetapper och tidsplanering. Under 
målsättning definierades arbetets mål, delmål, omfattning och avgränsningar. 
Arbetsmomenten delades upp i etapper och infördes in en tidsplanering. [5] 

Etapperna utformades i riktlinje med den inledande fasen i en produktlivscykel [3] samt J. 
Lindqvists etappindelning [4]. På grund av omfånget av projektet valdes etappen som 
innefattade en färdig produkt bort. Inom de olika etapperna i processen preciserades vilka 
arbetsmoment som inkluderades.  

1. Identifiera behov  

2. Planera designprocessen  

3. Utforma tekniska specifikationer  

4. Utveckla koncept  

 



Metod 

14 

I detta fall hade ett behov identifierats av uppdragsgivaren som förmedlat detta vidare till 
författarna. De beskrevs sedans grundligare med hjälp av en bakgrund- och 
målsättningsbeskrivning. Som nästkommande steg har en tidsplanering av projektet utformats 
och godkänts av uppdragsgivaren. Tredje etappen utgjordes av att analysera och definiera de 
tekniska specifikationskrav som ställts på produkten. Analysen innehöll en formulering av 
vilken användare som brukar använda produkten. Vidare undersöktes befintliga 
problemlösningar på marknaden. Avslutande arbetsetapp i processen omfattade 
konceptframtagning och idégenerering samt utvärdering och analys av framtagna 
konceptlösningar.  [2] [3] [4]   

3.2.1 GANTT-schema 
För att tydliggöra uppföljningen av de olika faserna i projektet användes ett GANTT-schema. 
Där beskrevs de olika etapperna av de förväntade aktiviteter som var planerade under 
representerad etapp i processen. Schemat utformades i ett koordinatsystem med aktiviteter och 
etapper beskrivna i y-led och tiden representerad i x-led. Metoden utvecklades av Henry Gantt 
och används som informationsmetod i projekt. [2]  

 
 

3.3 Datainsamling 
Under projektets första veckor bestod arbetet av att hämta väsentlig data som kom att påverka 
resultatet av utvecklingen. Insamlingen av information gällande produkten och användaren var 
delvis observation/studiebesök och kunskap från företaget. Vid insamling av data användes 
befintliga dokument, test, prov och observationer. Dokumenten som användes har främst 
bestått av information från internet [20]. Litteraturstudie gjordes för att undersöka och 
analysera teorier med koppling till frågeställningarna. Facklitteratur, kortlivade dokument och 
bild-dokument var de kategorier av dokumentering som utnyttjades. Några av de kortlivade 
dokumenten bestod av information från internet och broschyrer [20]. För tillhandahålla data 
om intressanta material och tekniska egenskaper användes programvaran CES Edupack. Det 
är en programdatabas som kan användas som stöd för de materialval man gör vid ett 
utvecklingsprojekt.  

3.4 Nulägesanalys  
För att utöka kunskapen om produkten och problemet undersöktes befintligt sortiment hos 
uppdragsgivaren samt hos konkurrenter på marknaden. Undersökningen ansågs lämplig då 
projektet berörde en vidareutveckling av en befintlig produkt. Insamlad och analyserad 
information användes senare vid utformning av kravspecifikation och vid konceptframtagning. 
[4] 

Bild 7: Illustration av ett GANTT-schema.  



Metod 

15 

3.5 SWOT-analys  
Projektet utvärderades i en SWOT-analys. Där uttrycktes vilka möjligheter och förutsättningar 
som existerade och som påverkade projektet. Förkortningen SWOT står för Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats. Ledorden beskrivs på svenska som styrkor, 
möjligheter, svagheter och hot. I en matris beskrevs de interna möjligheterna i form av de 
styrkor och svagheter som företaget har. Även de externa förutsättningarna som kan att påverka 
projektet uttrycktes i vilka möjligheter och eventuella hot som fanns. [5]  

  

 

3.6 Funktionsanalys 
En funktionsanalys användes för att uttrycka produktens funktioner utan att beskriva lösningar 
på problemet. Produktens funktioner analyserades och formulerades grundligt med 
utgångsläge i dess primära funktion till önskvärda funktioner och icke önskvärda funktioner. 
[4] 

Funktionsanalysens huvudsakliga syfte var att bryta ned funktionerna hos produkten i tre 
kategorier. Dessa kategorier är huvudfunktion, nödvändiga funktioner och önskvärda 
funktioner. Huvudfunktionen var endast en och är produktens viktigaste funktion till exempel 
huvudfunktionen hos en stol är att ”erbjuda sittyta”. Nödvändiga funktioner var funktioner hos 
produkten som den inte kan vara utan för att funktionera som den ska utan att vara 
huvudfunktionen i exemplet med stol kan det vara att ”tåla 100kg belastning”. Den sista 
kategorin, önskvärda funktioner, är funktioner som ger mervärde till produkten och påverkar 
inte hur den utför sin huvudfunktion. För en stol kan det vara t.ex. ”vara stapelbar”.  

 

 
Bild 10: Illustration av ett exempel på funktionsanalys för en laptopväska. 

Interna egenskaper Externa egenskaper 
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Bild 9: Illustration av en SWOT-matris. 
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3.7 Omformulering av kravspecifikation 
Kraven som ställdes på produkten vid uppstart av uppdragsgivaren vidarearbetades för att 
tydligare kunna förstå problemet. Omformulering och härledning av ursprungskrav gjordes 
med hjälp av krav på delsystem. På grund utav den dynamiska karaktär som en 
produktutvecklingsprocess har behöver en kravhantering kunna bemöta förändringar under 
processens gång. En del av arbetet med kravspecifikationer kan bestå av att spåra vart kraven 
har uppstått ifrån. Detta kallas kravspårning och i det arbetet ingår att finna vilka motiv som är 
bakomliggande för olika krav samt hur kraven är relaterade till varandra och vilken status de 
aktuella kraven har. [2]  

3.8 Brainstorming   
Brainstorming användes som metod för att få fram många och vilda idéer. Vid metoden 
försöker man att lösa det uttalade problemet. Steget kan beskrivas som en generering av idéer 
med hjälp av den kompetens, erfarenhet och fantasi som en arbetsgrupp besitter. J. Lindqvist 
beskriver hur olika förutsättningar är viktiga för arbetet berörande gruppen, plats, miljö, 
rutiner och regler samt dokumentation. I och med uppgiftens sekretess bevarades gruppens 
ursprungliga sammansättning. Den grundläggande regeln som fanns inom gruppen var att alla 
idéer var bra idéer och ingen kritisk eller negativ kommentar fick nämnas i samband med 
brainstormingen. [4] 

Analys av biologiska system användes som metod för att hitta vilka naturliga lösningar som 
fanns på gångjärnsmekaniken [2]. De biologiska system som analyserades var främst olika 
gångjärnsliknande leder som finns i kroppen.  

3.8.1 Katalogmetoden 
Katalogmetoden är en metod som passar arbete i grupp men även individuellt och var därför 
ett lämpligt val då vår arbetsgrupp enbart bestod av två personer. Metoden användes till fördel 
av att den var enkel och tillät att söka efter inspiration på ett ostrukturerat sätt. Arbetet bestod 
av att undersöka om och vilka problemlösningar som fanns. Där man försökte att hitta tidigare 
lösningar på liknande, aktuella och besläktade problem. Som namnet på metoden antyder kan 
informationsskällor som bland annat produktkataloger, modemagasin, fackböcker, internet, 
patentskrifter och företagsintern information användas [2]. De primära informationskällor 
som användes för detta steg var företagsintern information, internet och produktkataloger.  

3.8.2 Skisser  
För att kunna beskriva konceptlösningar från etappen visualiserades dessa genom idéskisser. 
Skisserna skapades för att i ett tidigt skede förenkla beskrivningen av de olika koncept som 
utarbetats [5]. Skisserna vidareutvecklades i takt med projektets gång till designskisser, 
ritningar och renderingar.  

3.9 Sållning av koncept  
Lösningsalternativen som framtagits under konceptutvecklingsetappen utvärderades och 
analyserades. För att kunna arbeta vidare med lösningarna utvärderades koncepten. Om de 
uppfyllde huvudfunktionen och uppfyllde kraven från kravspecifikationen. Hur vida de var 
realiserbara samt om de passade företagets produktsortiment [2]. Denna metod underlättar 
beslutsfattande om vilka koncept som bör vidareutvecklas i detalj.  

3.9.1 Pughs matris 
En relativ beslutsmatris användes som metod för att utvärdera koncepten utifrån den 
kravspecifikation som redan utformats. Metoden jämför hur väl de lösningsförslag som finns 
uppfyller uttalade och önskvärda kraven. Den är användbar vid prioritering av de olika kraven. 
Matrisen ska täcka alla relevanta aspekter med störst fokus på det specifika problemet som 
produkten ska lösa.  I matrisen betygsattes de olika krav och önskemål som redan var 
definierade med olika viktfaktorer. De olika koncepten jämfördes med en referens som 
involverades i tabellen. Det gjordes för att ge en tydligare bild av konceptens 
förbättringsmöjligheter. [2]  
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3.10  Mock-ups  
En väsentlig del i utvecklingsarbetet var att skapa simpla modeller av de koncept som skissats 
fram. Detta gjordes för att kunna skapa sig en förståelse för hur funktionerna och utformningen 
kommer att interagera med varandra och hur produkten verkar som helhet. I det 
internationella ingenjörsspråket används ordet ”mock-ups” som beskriver en övningsmodell av 
en produkt. Med övningsmodellen fokuserar man enbart på att kunna se hur de huvudsakliga 
funktionerna fungerar. Det vill säga att exakt utformning och specifikt materialval är något som 
utesluts ur steget. [4] [5] 

3.11  Solidmodellering 
Som del i att skapa prototyper utifrån de koncept som tagits fram realiserades dessa med hjälp 
av datorbaserad modellering. Solidmodellering innebär att man bygger upp produkten med 
geometrier. Detta konstruktionsarbete har utförs via CAD-system, computer-aided design, som 
kan beskrivas som datorstödd design. Vid modelleringen har datorprogramvaran Solid Works 
använts för att göra 3D-modeller av koncepten. Som det är beskrivit i avgränsningar är 
tillräcklig tid och resurser inte nog för att tillverka en fysisk prototyp, därför gjordes en digital 
modell som substitut. Modellerna gjordes skalenliga och så verklighetstrogna som möjligt i 
Solid Works. Detta underlättar visualisering av de färdiga koncepten och gav underlag till 
ritningar. [5]   

3.11.1 Ritningar 
För att göra koncept industriellt tillverkningsbara krävs fullständiga ritningar. De skapades i 
samband med modelleringen i Solid Works. Som en avslutande del i projektet gjordes 
ritningarna för att förtydliga utseendet på det slutgiltiga konceptet.  

Bild 2: Illustration av Pughs relativa beslutsmatris. 
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3.12  3D-printning 
Efter utveckling och solidmodellering av koncept utfördes additiv tillverkning av koncepten för 
att lättare kunna visualisera och bedöma realiserbarheten. Additiv tillverkning är ett 
samlingsnamn för olika tillverkningstekniker vid tillverkning av fysisk produkt från en CAD-
modell. Teknikerna innefattar att man successivt tillför material i tunna skikt som sedan blir 
till en fysisk modell [2]. Vid detta projekt utfördes 3D-pritning med hjälp av en 
Makerbotmaskin. Maskinen använder FDM teknik och bygger upp modeller med ABS material. 
FDM teknik är förkortning för Fused Deposition Modeling. Vid denna teknik matas 
plastmaterial ut och smälts via ett sprutverktyg för att bygga modeller. Processen kan liknas vid 
matning av lim från en limpistol. Adderingen av smält plastmaterial utgör avslutningsvis en 
fysiskmodell i 3D. [21] 

3.13  Stödmetoder för anpassning 
Koncepten anpassades utifrån de krav som ställdes på tillverkningsbarhet med hjälp av 
stödmetoder. Metoderna beskrivs i avsnitt 2.5.1. Avseenden på DFA och DFM diskuterades och 
analyserades i samråd med företaget. Aspekterna användes som del av sållningsmetoden och 
var grunden för vidareutveckling av koncepten. Monterings- och tillverkningsaspekterna 
representerades i beslutsmatrisen som ”enkel montering”, ”industriellt tillverkningsbar” och 
implementerades in under kriteriet ”risk”.  

3.14  Test  
Som avslutande steg i processen utfördes tester av de olika koncepten med syfte att utvärdera 
genomförbarhet och hållbarhet för koncepten.  Denna avslutande etapp utfördes i nära 
samarbete med uppdragsgivaren för att tillgå kompetens inom produktområdet. Utvärdering 
av koncepten genomfördes på de mock-ups och 3D-modeller som tillverkats.  

 



Genomförande och implementation 

19 

4 Genomförande och implementation 
Kapitlet redogör för studiens genomförande samt hur arbetsprocessen använts. Avsnitten i 
detta kapitel beskriver de arbetssätt som genomförts för att besvara rapportens 
frågeställningar. 

4.1 Planering av projekt   
Innan projektet inleddes gjordes en tidsplan för projektet. Utifrån den uppgift som var tilldelad 
uppskattades vilka steg som skulle krävas och dessa placerades in i ett Gantt-schema. Med hjälp 
av Gantt-schemat strukturerades och balanserades arbetet upp mellan rapportskrivande och 
att lösa uppgiften från företaget.  

4.1.1 Designprocess 
Utifrån projektets karaktär gjordes en designprocess som ansågs lämplig. Etapperna nedan 
beskrev arbetsgången med olika aktiviteter. 

• Etapp 1 Uppstart: Möte med uppdragsgivare, definition av problem och omfattning, 
planering av projekt, Gantt-schema (se bilaga 1).  

• Etapp 2 Förstudie: Funktionsanalys, SWOT-analys, omformulerad 
kravspecifikation, undersökning av marknad, avstämning med uppdragsgivare. 

• Etapp 3 Idégenerering: Brainstorming, skisser, mock-ups, möte med 
uppdragsgivare. 

• Etapp 4 Konceptframtagning: Konstruktion, möte med uppdragsgivare. 

• Etapp 5 Utvärdering och sållning: Pughs besluts matris, undersökning av 
tillverkningstekniker och material, möte med uppdragsgivare. 

• Etapp 6 Konstruktion och sållning: Solidmodellering av utvalda koncept, 3D-
printning, sållning med uppdragsgivare. 

• Etapp 7 Test och utvärdering: Utvärdering av 3D-modeller, vidareutveckling av 
konstruktion, fortsatt undersökning av material och tillverkning, ritningar och 
rekommendationer. 

4.1.2 GANTT-schema  
Utifrån den designprocess som utformats för projektet skapades ett Gantt-schema för att 
tidsbestämma de olika aktiviteter som ingår i arbetet (se bilaga 1).  

4.2  Förstudie 
I inledningen av projektet gjordes en marknadsanalys för att öka förståelsen kring ämnet och 
hur existerande gångjärn såg ut. För att öka förståelsen kring existerande produkter besöktes 
ett flertal butiker som säljer glasögon. Detta gav en överblick på marknaden och hur gångjärn 
till glasögonen ser ut i många fall. Under förstudien skruvades också ett flertal 
glasögongångjärn isär för att studera funktionen och detaljerna kring hur de fungerade. 
Eftersom författarnas kunskap om ämnet tidigare var låg blev problemen tydligare efter 
förstudien. Förstudien var också inspirerande och gav idéer.  

4.2.1 Konkurrensanalys 
Efter förstudien gjordes en konkurrensanalys där de närmast konkurrerande gångjärnen 
granskades och jämfördes. Detta gjordes för att få en överblick på tidigare lösningar och få 
inspiration till uppgiften. I konkurrensanalysen eftersöktes lösningar på liknande problem som 
de i den tilldelade uppgiften. Med hjälp av handledare på företaget samt datainsamling från 
sökmotorer på internet ansågs följande gångjärn vara de närmsta konkurrenterna.  
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De gångjärn som presenterades var de som ansågs ha smartast lösningar och samtidigt 
uppfyllde kraven från kravspecifikationen. Bild 13 beskriver ett gångjärn med magnetlösning 
där enkelheten och användning av magneter var det som var unikt. Bild 12 visar ett gångjärn i 
titan med flexfunktion där gångjärnet var kombinerat med låsmekanism till linsen. Bild 14 och 
15 var inspirerande då de saknade synliga skruvar och var annorlunda jämfört med vad som 
tidigare hade hittats i förstudien.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 SWOT-analys 

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot synliggjordes i en SWOT-analys. Styrkorna och 
svagheterna representerade de interna aspekterna medan möjligheter och hot stod för de 
externa. Analysen gjordes med avseende på projektets karaktär.  

 

 

 

Bild 4: Skruvlöst gångjärn med magneter. [27] 
Bild 3: Titanflex. [27] 

Bild 5: Skruvlöst gångjärn. [27] 

Bild 6: Gångjärn med gömda skruvar. 
[27] 
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4.2.2 Funktionsanalys  
För att förtydliga produktens funktioner gjordes en funktionsanalys (se bilaga 2) som 
underlättade sammanfattningen av gångjärnets viktigaste funktioner och därmed underlätta 
vid idégenereringen. I funktionsanalysen noterades huvudfunktionen som ”medge 
skalmförflyttning”. De övriga funktionerna analyserades och nödvändiga funktioner 
uppmärksammades att vara till exempel ”medge produktion” och ”medge bärbarhet”.  Utöver 
de nödvändiga funktionerna uppmärksammades även de önskvärda funktionerna. Dessa 
funktioner bringar endast mervärde till produkten och påverkar inte dess huvudsakliga syfte. 
Exempel på önskvärda funktioner var till exempel ”uttrycka funktion” och ”motstå korrosion”. 
För att förtydliga funktionsanalysen kategoriserades funktionerna in i tre kategorier. 
Kategorierna var de allmänna, Säkerhet och Konstruktion.   

4.2.3 Kravspecifikation 
Vid tilldelande av uppgift från företaget bifogades en kravspecifikation. Företaget listade upp 
krav på funktioner samt önskemål. För att förstå kraven vidare delades alla krav och önskemål 
upp i två olika kategorier och beskrevs grundligare. De som begränsar konstruktionen och de 
som står i direkt koppling till produktens funktioner. I samtal med företaget diskuterades även 
uppkomsten av vissa krav och hur de påverkade produkten. De krav och önskemål som inte 
grundade sig i ett uttalat behov från användaren behölls i arbetet men rankades lägre i prioritet 
än andra.  

Krav relaterade till funktion:  

• Flexibilitet i gångjärnet vid öppet läge, kunna flexas 25 grader utåt 
• Egenstängning av skalm vid 70 grader 
• Tillåta 90 graders rotation av skalm 
• Kunna monteras och användas på andra skalmmaterial än titan 
• Konstruktionen bör uttrycka en design feature 
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Bild 7: SWOT-analys av projekt. 
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Begränsade krav:  

• Materialval begränsas till titan  
• Konstruktion begränsas av skruvlöst önskemål 
• Storleksbegränsning av skalmbredd på 5-10mm  
• Industriellt tillverkningsbart begränsar konstruktion utifrån tillverkningsprocesser 
• Konstruktion begränsas av att tåla färgning och undvika bortnötning av färg 
• Önskemål av konstruktion som innefattar 100 % titan begränsar materialvalet från att 

välja titanlegeringar 

4.2.4 Litteraturstudie 
Största delen av litteraturen som studerades var böcker. Böckerna användes för att få trovärdiga 
källor till metoder och utvalda delar i kapitel 2, teoretiskt ramverk. De metoder som studerades 
med hjälp av olika böcker gav ett generellt förklarande till hur metoden går till och när i 
processen den fördelaktigast används. I teoretiskt ramverk användes olika böcker för att förstå 
innebörden av design och utvecklingsprocesser.  

För de ämnen där informationen var svår att hitta i böcker användes sökmotorer på internet. 
Resultatet ifrån sökmotorerna granskades noggrannare då källförteckning generellt inte är lika 
vanligt förekommande som i böcker. Sökmotorer användes vid faktasökning i introduktion, 
teoretiskt ramverk och metod.  

4.2.5 Konceptstudie 
Konceptstudien inleddes med att studera olika konceptutvecklingsprocesser och vilka metoder 
de involverade. Konceptutvecklingsprocessen anpassades därefter till den tilldelade uppgiften. 
Den slutgiltiga processen innehöll då de aktiviteter som ansågs vara bäst anpassade till 
projektet.  

4.3 Idégenerering 
Nedan beskrevs idégenereringsprocessen för gångjärnsleden. Efter datainsamlingen och 
förstudien påbörjades arbetet med att ta fram koncept och förslag på lösningar till problemet. 

4.3.1 Brainstorming  
För att generera idéer till projektet användes arbetsmetoden brainstorming. Brainstormingen 
inleddes med att gruppen försökte komma upp med gångjärnsliknande rörelser i olika 
mekanismer. För att vidga idén om hur ett gångjärn kan se ut försökte gruppen därför tänka 
bort kraven och endast fokusera på gångjärnsliknande rörelser. Gruppen kom i inledningen upp 
med ett antal förslag bland annat en tumstock, nyckel och knä. Dessa idéer sammanställdes i 
ett bildkollage som senare använts för att skapa koncept och idéer. 

Med dessa bilder skapades skisser på hur idéerna kunde anpassas till glasögonsgångjärn med 
hjälp av katalogmetoden. De mest intressanta skisserna sammanställdes till koncept. 
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4.3.1.1 Imageboard 

För att förtydliga användaren och förenkla i stilskapandet i senare steg gjordes en imageboard 
där den typiska användaren av titanglasögon kategoriserades. Efter diskussion med företaget 
och resonerande mellan författarna togs imageboarden nedan fram. Användaren beskrevs som 
en rik person som gärna spenderar pengar. Stilen är enkel och färgerna som föredras är svart 
och vitt. 

 
Bild 9: Imageboard [22]. 

Bild 8: Bildkollage från katalogmetoden [24]. 
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4.4 Konceptframtagning 
Efter idégenereringen skapades koncept på de idéer som framkommit ur brainstormingen. För 
att tydligare se hur koncepten hade fungerat gjordes mock-ups och skisser. De koncept som 
krävde ett förtydligande av funktioner utformades även i Solid Works.  

 

Koncept 1  

Det första konceptet var inspirerat av en 
tumstock. Konceptet efterliknade 
tumstockens positiva och negativa spår 
som styr de olika delarna. För att hålla de 
två delarna samman placeras en skruv 
igenom mitten.  

Koncept 2 

Det andra konceptet inspirerades av en 
dörr med en lösning där två metallstavar 
placerats i kors. Detta tillät dörren att 
öppnas och stängas på ett unikt sätt som 
försökte efterliknas i gångjärnsstorlek. 
Eftersom dörren stängdes runt den korta 
axeln fick skalmen på konceptet vridas 90 
grader.   

 

Bild 10: Illustrationer av koncept ett. 

Bild 11: Illustrationer av koncept två. 
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Koncept 4 

Det fjärde konceptet har en simpel lösning 
där målet är att det ska vara tydliga lägen i 
gångjärnet. Med en upphöjning i skalmen 
och en nedsänkning i fronten var idén att 
de skulle tvinga ihop front och skalm när 
de var i rätt läge.  

 

Bild 13: Illustrationer av koncept tre. 

Bild 12: Illustrationer av koncept fyra. 
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4.4.1 Mock-ups 
För att enkelt kunna kommunicera idéer kring koncepten och att kunna på ett tidseffektivt sätt 
testa konceptet skapades mock-ups. De material som användes var i första hand kartong, tejp, 
ståltråd och sugrör. Eftersom gångjärnen utför en rörelse ökade förståelsen för eventuella 
problem och svårigheter som vid skissande var svårare att upptäcka. Som beskrivet i avsnitt 
”2.2.2.2 Design Making” blev koncepten förtydligade med mock-ups vilket underlättade 
sållningen. De koncept som var svårast att visualisera med skisser och krävde fysiska modeller 
var koncept ett och två. Mock-ups på dessa koncept presenterades nedanför.  

Koncept 5 

Det femte konceptet har en L-formad 
geometri på fronten som sitter ihop med 
skalmen. Mellan geometrin och skalmen 
sitter en böjd plåt som styr skalmen mot 
öppet eller stängt läge.   

Bild 14: Illustrationer av koncept fem. 

Koncept 1 Koncept 2 

Bild 15: Mock-ups på koncept ett och två. 
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4.4.2 Konstruktion 
Koncepten modellerades även upp i Solid Works. För att vidare testa funktion och design 
skapades 3D-modeller. Detta ledde till att modellerna kunde testas noggrannare och 
funktionerna blev tydligare. Modellerna skapades i Solid Works för att författarna var mest 
erfarna i det programmet samt att företaget har tillgång till det. Skapandet av modellerna 
gjordes i skala 1:1 för att kunna ge en känsla av storlek. De koncept som hade osäkerheter kring 
funktion blev med hjälp av 3D-modellerna lättare att utvärdera. Under ”4.4.3 3D-print” och 
”4.5.2 Vidarearbete av koncept” användes också CAD för att göra ändringar och testa olika 
designlösningar.  

 

4.4.3 3D-print 
Fysiska modeller av koncept ett, två och tre skapades genom additiv tillverkning för att kunna 
generera en djupare förståelse om hur realiserbara koncepten var. Begräsningar hos 
tillverkningsmetoden resulterade i att konstruktionerna fick förstoras till skala 2:1.   

 

 

Koncept ett betod av en skalmdel och en frontdel samt två komponenter som fästningselement. 
De två komponenter som uteslutits ur 3D-printingen var en flexande metallplatta och en skruv. 
Metallplattan ersatte den fjädern som fanns i befintliga gångjärn och skulle skapa spänning och 
tryck mellan skalmdelen och frontdelen. Detta i sin tur skulle bidra till funktionen 
egenstänging. En skruv eller mutter var tilltänkt att hålla de övriga komponenterna på plast. 
För att testa funktionerna användes ett gummiband som spännde fast komponenterna samt en 
ståltråd för att visualisera svängningen.  

Koncept 1 
 
Två 3D-printade delar av 
gångjärnet tillfälligt 
hopmonterade med 
ståltråd. 

Bild 16: 3D-modell av koncept ett. 
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Koncept två bestod av åtta komponenter. De komponenter som tillverkades i en 3D-print var 
skalm- och frontdelarna samt två bryggor som sammankopplar skalmen och fronten. För att 
kunna visualisera hur gångjärnet skulle fungera användes cylindriska metalbitar som 
fästningselement av sammankopplingen. Fästningselementen var tänkt att utgöras av någon 
form av nit eller skruv vid en mer verklighetstrogen tillverkning av konceptet.   

 

Koncept 2 

Delar av gångjärn med 
tillfälliga fästningselement i 
metall. 

Bild 17: 3D-modell av koncept två. 

Bild 18: 3D-modell av koncept tre. 
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4.5 Sållning 
Efter konceptframtagningen utvärderades koncepten i samråd med företaget. 

4.5.1 Pughs matris 
En beslutsmatris användes som verktyg vid sållningsetappen. I matrisen framfördes de 
tekniska kraven som kriterium. Kriterierna betygsattes med en viktningsfaktor i skala mellan 
ett till fem av företaget.  Viktningsfaktorn uttrycktes med w och sen den poäng som 
representerade prioriteten.   
5= högt prioriterat kriterium  

1= lågt prioriterat kriterium  

Koncepten utvärderades och betygsattes med hänsyn till en redan befintlig titanbåge ur Skagas 
sortiment. Referensbågen valdes utifrån de faktum att prestandan på produkten överensstämde 
med de funktioner och krav projektet hade. Koncepten som var med i sållningsprocessen 
viktades utifrån om de hade högre, lägre eller lika hög uppfyllandsgrad av kriterium som 
referensbågen. Detta representerades med +=högre, -=lägre eller 0=lika hög. Poängen 
summerades i kategorierna +, - och 0 med hjälp av den viktningsfaktor som de olika kriterierna 
hade.  

 

 

Kriterium 

Alternativ 

Ref 1 2 3 4 5 

Material: Titan (w=2)  - - 0 - 0 

Flex utåt (w=3)  + - - - - 

Industriellt tillverkningsbart 
(w=5) 

- - 0 + 0 

Uttrycka design feature (w=3) 0 + + 0 - 

Fungera efter färgning (w=4)  0 0 0 - 0 

Egenstängning vid 70 grader 
(w=2)  

+ - + - 0 

100 % Titan (w=1)  - - + - - 

Skruvlöst (w=2) - - + - - 

Fungera på andra material (w=1)  + 0 + + 0 

Fungera på skalmbredd 5-10mm 
(w=4) 

+ 0 0 + + 

Enkel montering (w=3) - - + 0 - 

Risk för problem (w=3) - - - - - 

Summa +  10 3 12 10 4 
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Summa 0  7 9 15 6 14 

Summa -  16 21 6 17 12 

Nettovärde  – 6 – 18 +6 – 7  – 8 

Rangordning 2 3 6 1 4 5 

Vidareutveckling   Nej Nej Ja Nej Nej 

Tabell 2: Relativ beslutsmatris. 

 

Resultatet från matrisen användes för beslut av vilka koncept som ansågs lämpliga för 
vidareutveckling. Rangordning och vidareutvecklingsbeslut grundades från vilket nettovärde 
koncepten hade. Vid beslut om vidareutveckling av koncept begränsades det ner till att enbart 
ett koncept gick vidare. Koncept tre var det konceptet som valdes ut för vidare arbete.    

4.5.2 Vidareutveckling 
För att optimera konceptet som valdes ut i sållningsetappen analyserades konceptet vidare med 
företaget. Då åsikter om vad som behövde modifieras och vidareutvecklas mottogs.  Kriterier 
som koncept tre hade låg uppfyllnadsgrad av var flex utåt i öppet läge. Konceptet innefattade 
även en viss risk då det inte produktens utformning och tillverkningsprocess var ofullständigt 
definierat. Dessa avseenden var grunden till en del av de modifieringar som gjordes på 
konceptet. Aktiviteten utmynnade i att två alternativa koncept skapades utifrån koncept tre.  

 

 

 

Bild 19: 3D-modell av koncept 3.1. 
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Bild 20: 3D-modell av koncept 3.2. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras rapportens resultat. Efter förstudie och idégenerering togs koncept 
fram och det slutgiltiga konceptet presenteras nedan. I resultat presenteras också svar på 
frågeställningarna. Det koncept som vidareutvecklades har efter diskussion med handledare 
på företaget fått förbättringar. Via CAD och att granska resultatet av den 3D-printade 
modellen har det slutgiltiga konceptet fått sin form och funktion.  

Nedan presenteras svar på de frågor som ställdes vid inledningen av arbetet.  

5.1 Frågeställning 1 och resultat  
Hur designas ett gångjärn som uppfyller uppdragsgivarens krav?  

Som beskrivet i kapitel ”3. Metod” och ”4. Genomförande” designades gångjärnet utifrån 
uppdragsgivarens krav. För att främja nytänkande inleddes idégenereringen med nya idéer som 
inte alltid uppfyllde kraven. För att anpassa koncepten efter kraven användes de under 
sållningen. Kraven viktades och det bästa konceptet i förhållande till kraven var det som 
användes. 

5.2 Frågeställning 2 och resultat  
Vilka materialegenskaper hos titan påverkar prestandan på glasögonbågar? 

I avsnitt ”2.4 Material och Materialval ” beskrevs Titan, Titanlegeringar och vilka egenskaper 
de har. Med titans höga styrka förhållande till vikt innebär detta lätta, stryktåliga glasögon med 
ett förhållandevis högt pris.  

5.3 Frågeställning 3 och resultat 
Hur möts kravet på industriell tillverkningsbarhet?  

I avsnitt ”2.5 Tillverkning” beskrevs vad som måste tänkas på vid tillverkningsanpassning. För 
att designa en produkt så att den blir tillverkningsbar krävs kunskap om de processer som 
används för att utveckla produkten. Det finns även några allmänna tumregler man kan följa för 
att underlätta säkerställningen att det går att tillverka produkten. 

5.4 Frågeställning 4 och resultat 
Hur kan en design feature implementeras i en design? 

För att en produkt ska vara en design feature ansågs det att den framförallt skulle vara unik. 
Produkten ska tilltala användaren inom de fyra kategorier som är beskrivet i avsnitt ”2.2.2. 
Design”. För gångjärnet ansågs det också att det skulle synas och inte ha som mål att vara så 
diskret som möjligt.  

5.5 Slutligt koncept  
Det slutgiltiga konceptet var som beskrivet i Pughs matris, koncept tre. Det konceptet var det 
som fick högst betyg och arbetades därför vidare med. Efter vidarearbete gjordes små 
förändringar för att bättre uppfylla kraven. Konceptet ansågs därefter klart med CAD-modell 
och ritning.   
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Bild 21: Detalj vy av insidan på rendering av slutgiltigt koncept. 

 

 
Bild 22: Detalj vy från utsida. 

 



Resultat 

34 

Bild 24: Ritning på skalmen med det nya gångjärnet. 

 
Bild 23: Helhets vy på exempelbåge med gångjärn. 
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Bild 25: Ritning på end piecen med det nya gångjärnet. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Avslutande kapitel ger en sammanfattande beskrivning av studiens arbete, implikationer, 
rekommendationer och förslag på vidare arbete för projektet. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 
De metoder som använts i arbetet är en kombination av SvIDs designprocess och Stanford 
Universitys Bootleg Bootcamp. Då dessa metoder granskades i inledningen av arbetet 
uppmärksammades det att de liknar varandra till stor del.  

De inledande stegen i båda processerna går ut på att ta reda på vad användaren söker. I SViDs 
process kallar dem det för användarstudier. Bootleg Bootcamp kallar det för Empathize. Det 
som skiljer metoderna något är angreppssättet där SViDs metod analyserar användaren. 
Bootleg Bootcamp försöker att förstå vad användaren söker igenom att placera sig i 
användarens plats och på så sätt själv uppleva vad problemet är.  

Efterföljande steg går i båda metoderna ut på att sammanställa fakta från tidigare steg och 
skapa grova skisser och visualiseringar. Målet i båda metoder är att skapa många koncept och 
utforska många angreppssätt av problemet.  

De sista stegen i metoderna går i stora drag ut på att sålla bland koncepten från tidigare steg. 
När det är klart inleds förbättring och tester. Bootleg Bootcamp-metoden slutar vid test då den 
fokuserar på en enskild produktutveckling och anses klar när produkten är det. SViD-metoden 
ser mer till hela processen och innehåller stegen produktion och uppföljning & utvärdering där 
man ser till en produkts livscykel.  

6.1.2 Metodgenomförande 
De metoder som valdes i projektet var metoder som var anpassade för den typ av projekt som 
skulle genomföras. Vid inledningen av projektet tilldelades en kravspecifikation ifrån företaget. 
Detta minimerade användarstudierna eftersom företaget redan uppmärksammat vad som 
eftersöks hos användaren. De metoder som användes i detta steg var primärt steg som ökade 
författarnas förståelse för produkten och problemet. Efter förstudien inleddes idégenereringen 
där brainstorm var den centrala metoden. Då författarna hade liten tidigare kunskap om ämnet 
söktes idéer med hjälp av katalogmetoden. Detta tillät nya idéer från andra branscher som var 
unika för glasögonbranschen. Författarna anser att detta kunde förbättrats än mer om fler 
personer hade involverats i brainstormingen.  

Efter brainstormingen inleddes konceptframtagningen. Eftersom gångjärnet utför en rörelse 
underlättades förståelsen vid skapandet av mock-ups och 3D-printade modeller av koncepten. 
Tidigare hade författarna försökt att visualisera rörelsen och hur delarna interagerade men 
detta steg underlättade detta.  

Vid sållning av koncepten användes Pughs matris. I metoden jämförs koncepten mot en 
referens som existerar på marknaden idag. Metoden är bra då den är tydlig och ger ett 
numeriskt värde på vilket koncept som bör arbetas vidare med. I matrisen fanns kategorier som 
”industriellt tillverkningsbart” och eftersom koncepten endast var i konceptstadie var detta 
svårt att uppskatta och kan ha resulterat i felaktiga antaganden.  

Slutligen anser författarna att metoderna som använts i designprocessen har underlättat 
arbetet med att ta fram en ny produkt. Det som hade gjorts annorlunda var att diskutera 
metoderna noggrant och jämför dem för att säkerställa att metoderna var väl anpassade för det 
specifika projektet.  

6.2 Teoridiskussion 
Produkten som arbetet behandlar kan i grunden anses som en designprodukt. Det vill säga att 
form och färg är det viktigaste. Dock kan just gångjärnet anses mer som en konstruktions 
komponent. Det vill säga att utformandet av ett gångjärn mer kan anses som en arbetsuppgift 
för en konstruktör. Därför ansåg vi att det var relevant att undersöka vilka skillnader och 



Diskussion och slutsatser 

37 

likheter det finns inom design och konstruktion. Och för att man i projektet skulle 
implementera dessa för att få en så bra och anpassad komponent till glasögonbågar som 
möjligt. Analys och undersökning av olika arbetsprocesser var bra som hjälpmedel för att 
planera och framförallt kunna avgränsa detta projekt.  

En undersökning som dyker djupare i vilka egenskaper titan och dess legeringar har hade 
kunnat göras. Det för att eventuellt hitta ett bra attribut som företaget hade kunnat använda sig 
av för att till exempel få ner kostnaderna, få en annan finish på produkten eller få ett mer 
miljövänligt val. Enbart en kortfattad genomgång av materialet gjordes för att få mer förståelse 
för de material som vi hade att arbeta med. Då projektet behölls sig på en konceptnivå kan 
denna fördjupning av materialval implementeras vid ett senare skede. 

En del av projektet som tyvärr fallit bort var hållfasthetsteorier och en mer grundlig analys av 
tillverkningstekniker. Företaget arbetar idag med att uppfylla vissa standarder för produkten 
och detta kunde inte testas på koncepten på grund utav sekretess och tidsbrist. Inför framtida 
arbeten bör detta utredas innan en produkt når marknaden. 

Estetiken var i detta fall en viktig del av designarbetet och ansågs därför relevant för arbetet. 
Vidare hade estetiken hos koncepten kunnat utvecklas mer med hjälp av expertisen hos 
företaget. Det element av estetik arbetet mestadels berörde var olika former på koncepten för 
att skapa den design featuren som företaget önskade.   

6.3 Implikationer 
Studien resulterade i ett slutgiltigt koncept som förslag på hur ett gångjärn till glasögonbågar 
kan se ut. Med ett nytt gångjärn kan företaget ha möjlighet till att utöka sina marknadsandelar. 
Utformningen av gångjärnet skiljer sig ifrån dagens och kan därför försöka fånga kunder som 
har intresse för ny teknik och ny design. Antalet komponenter som det slutgiltiga konceptet har 
kan bidra till att företaget skulle kunna ha en förenklat montering av bågarna. Utöver det 
möjliggör konstruktionen enklare reparationer på glasögonbågarna. Detta kan anses som en 
bra aspekt ur hållbarhets- och miljösynpunkt då användaren av bågarna enbart behöver köpa 
till en ny komponent vid reparation och inte köpa helt nya bågar. Resultatet av arbetet kan 
användas som grund för en eventuell produktutveckling av titanbågen. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Projektets huvudsyfte var att leverera koncept på gångjärn till glasögonbågar utifrån 
uppdragsgivarens krav. Slutresultatet uppfyllde studiens huvudsyfte men innehöll avvikelser 
på hur grundligt arbete som utfördes inom vissa moment av processen. En del begräsningar 
ligger i den karaktär som en konceptstudie har där arbetet som innefattar en utvecklings- och 
designprocess.   

Det slutgiltiga konceptet uppfyller företagets kravspecifikation till viss del. Då djupare arbete 
av vissa krav inte varit implementerade kan kraven inte anses helt uppfyllda. Till viss del har 
dock konceptet utöver kraven uppfyllt en del av önskemålen som angavs. Approximationer och 
antaganden har fått göras vid utvärdering av krav och önskemål. Ett av dessa var om konceptet 
skulle fungera efter färgning, vilket i projektet inte har testats. Man kan anta att konceptet 
uppfyller kraven i teorin men det bör testas i praktiken. För att få djupare förståelse för 
kundernas beteendemönster rekommenderas en djupare användarstudie. Test av konceptet på 
en fokusgrupp när en prototyp tillverkats i tilltänkt material och utformning kan 
rekommenderas. Detta för att undersöka hur användaren anser att produkten uppfyller kraven. 
Ett sådant test kan komma att förändra den kravspecifikation som ligger till grund för 
produkten.  

På grund utav tidsbrist har frågeställning två, tre och fyra, hamnat i skymundan för 
frågeställning ett samt huvudfrågan. Fokuseringen har legat på att få fram koncept utifrån 
lösningar som finns inom andra branscher och produkter. För att sedan applicera och använda 
dessa till glasögonbågar. Aspekter av frågeställning två, tre och fyra har implementerats i 
arbetet för att besvara delvis i huvudfrågan. 
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6.5 Vidare arbete 
För att realisera konceptet vidare skulle grundligare tester och utvärderingar utifrån företagets 
riktlinjer av konceptet vara nödvändigt.  Vidare bör en undersökning av material till 
komponenterna göras i samarbete med företagets underleverantörer och 
tillverkningsavdelning. Utvärdering av hållbarhets- och miljöaspekter kan tillämpas för att få 
ytterligare en mer attraktiv produkt som fångar upp den medvetenhet som idag finns hos 
kunder. Projektet bör utredas ur kostnadsperspektiv för att undvika eventuella bakslag. 
Konceptet kan nå ett produktstadie med lansering och introduktion på marknaden efter en 
process av vidare optimering. Avslutningsvis bör produkten testas i skala 1:1 då de modeller 
som tillverkats i detta arbete varit förstorade modeller. Förstorade modeller kan inte helt 
representera det resultat man skulle få vid tester av modeller i verkligskala.  
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http://www.polarishinge.com/polaris-door-hinges-for-frameless-glass-pool-fencing-doors-and-gates
http://www.polarishinge.com/polaris-door-hinges-for-frameless-glass-pool-fencing-doors-and-gates
https://www.youtube.com/watch?v=0cYal_hitz4
https://www.gjohns.co.uk/ball-bearing-broad-butt-projection-hinges-102mm-x-102mm-satin-stainless-steel.html
https://www.gjohns.co.uk/ball-bearing-broad-butt-projection-hinges-102mm-x-102mm-satin-stainless-steel.html
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=1181
https://www.skyltx.se/shop/snappram-med-25mm-2492p.html
http://www.homedepot.com/b/Hardware-Cabinet-Furniture-Hardware-Cabinet-Hinges/N-5yc1vZc29a
http://www.homedepot.com/b/Hardware-Cabinet-Furniture-Hardware-Cabinet-Hinges/N-5yc1vZc29a
http://www.motortrend.com/news/how-much-would-it-cost-to-fix-kanye-wests-lamborghini-370937/
http://www.motortrend.com/news/how-much-would-it-cost-to-fix-kanye-wests-lamborghini-370937/


Bilagor 

42 

Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 GANTT-schema 
 

Bilaga 2 Funktionsanalys 
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