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Sammanfattning

Abstract
This thesis D-level was carried out in collaboration with XM reality in Linköping,
Sweden. The company produces an advanced system called "Mixed Reality" for
different types of applications. The system can be briefly described as heightened
reality.
Work includes a new design of a work platform that will use the system. The
product will be used in an office environment and should blend in with various
environments. The purpose of using the platform is to assist clients far way in
real time in a fast and easy way.
From the beginning, the company had no set design language and therefore
relied on standard components. Before the start of the project I was given certain
guidelines to follow. At this point a series of tests were carried out before work
continued. User Study and ergonomic study was conducted. This proved to be a
very important part in this project. All the testing led to an entirely new product
was created which differed hugely from what was first thought. At the same time,
certain requirements had to be followed as these were essential to the
components could work unhindered.
The implementation of the project was done by using several methods, among
others I used sketch phases to really go into depth but also core values that
accompanied the entire process to make an aesthetic impression. The core values
were as follows: High tech, futuristic, exclusive, compact, professional and
sustainable. Along with the sketch phase, I have used several screening methods
and also constructed mock-up to help visualize the ideas and test them.
A design strategy for the company was created to reflect how future products
could look like. The idea was that the company´s products would get different
colors and shapes that reflected their image clearly and have products that are
very easy to recognize.
All this preparatory work resulted in an actual prototype with functional
components which became a very positive outcome. Ergonomically speaking,
this product became far better than what existed previously. It was an important
aspect to keep in mind, it had to be a comfortable product to use. The materials
of the product was chosen based on what they would cope with an anti reflective
surface and a special plate to spread the light from the spotlights.
As the product consisted of many different parts, I wanted to have something in
each section tied it all together into one product and not just more parts that
have been put together. I worked a lot with space, color and radius to create this.
As for the specific components that camera - and I worked with housing, open
spaces, both for the clean look but also for air flow.
The end result of this project is that it has created a product that is easy to
manufacture, reflect the core values and works with all its components.
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Sammanfattning
Detta examensarbete på D-nivå har utförts i samarbete med XM reality i
Linköping, Sverige. Företaget producerar ett avancerat system som kallas ”Mixed
Reality” för olika typer av applikationer. Systemet kan kort beskrivas som
förhöjd verklighet.
Arbetet omfattar en ny utformning av en arbetsplattform som ska använda
systemet. Produkten kommer att användas i kontorsmiljö och bör smälta in i
diverse miljöer. Syftet i att använda produkten är att bistå kunder med hjälp på
distans på ett snabbt och smidigt sätt.
Från början hade företaget inget bestämt designspråk utan förlitade sig på
standard komponenter. Innan projektets start gavs vissa riktlinjer som skulle
följas. Det genomfördes ett antal tester innan arbetet fortsatte. En
användarstudie och ergonomistudie genomfördes. Det visade sig att bli en
väldigt viktig del i detta projekt. Förundersökningen ledde till att en helt ny
produkt skapades som skilde sig mycket ifrån vad första tanken var. Samtidigt
var vissa krav tvungna att följas då dessa var nödvändiga för att komponenterna
skulle kunna fungera obehindrat.
Genomförandet av projektet gjordes med hjälp av flertalet metoder, dels mycket
skissfaser för att verkligen gå in på djupet men även kärnvärden som följt med
hela processen för att lämna ett estetiskt avtryck. Kärnvärdena var följande:
High tech, futuristisk, exklusiv, kompakt, professionell och hållbar.
Tillsammans med skissfaserna har jag använt flera sållningsmetoder samt även
konstruerat mock-up för att lättare visualisera idéerna samt testa dem.
En designstrategi skapades till företaget för att spegla hur kommande produkter
skulle kunna se ut. Tanken var att företagets produkter skulle få färger och form
som tydligt speglade deras image och ha produkter som är väldigt lätta att känna
igen.
Allt förarbete resulterade i en verklig prototyp med ingående fungerande
komponenter vilket blev ett mycket positivt resultat. Rent ergonomiskt blev
denna produkt betydligt bättre än vad som fanns tidigare. Det var en viktig
aspekt att tänka på, att det skulle vara bekvämt att använda produkten.
Materialen till produkten valdes utifrån vad de skulle klara av, exempelvis
bländningsfria skärmar och en speciell platta till att sprida halogen ljuset.
Eftersom produkten bestod utav många olika delar ville jag ha något i varje del
som knöt samman allt till en produkt och inte bara flera delar som satts ihop. Jag
jobbade mycket med ytor, färg och radier för att skapa detta. När det gällde
speciella komponenter som kamera – och lamphuset jobbade jag med öppna
ytor, dels för det rena utseendet men även för luftgenomströmningen.
Slutresultatet är en produkt som är lätt att tillverka, reflekterar kärnvärdena och
fungerar med alla ingående komponenter.
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1 Inledning
Detta examensarbete är utfört på D-nivå och har genomförts som en slutlig del
på en tvåårig påbyggnadsutbildning inom industridesign vid Tekniska Högskolan
i Jönköping. Projektet genomfördes med ett företag som heter XM reality. De
utvecklar system baserade på mixed reality för att göra vardagen enklare i olika
sammanhang.
Montering och reparation är något som alltid kommer att finnas och behövs
oftast assistans av experter för att lösa ett problem. Finns då inte dessa experter
på plats innebär detta långa och kostsamma resor. Produkten som arbetet
handlade om skulle lösa detta problem. Ett tänkbart scenario kan vara följande:
En maskin i USA behöver service men tillverkarna befinner sig i Sverige. Istället för
att ta den långa och kostsamma resan, både vad gäller tid och pengar, behövs bara
användandet av XM reality´s system. Experten sitter vid en skärm där produkten
som ska repareras visas i realtid. Ovanifrån filmas personens händer av en speciell
kamera. Denna information skickas över atlanten och visas i speciella glasögon
som reparatören tagit på sig, kan liknas med virtual reality. Tillsammans med
bilden pratar personerna med varandra för att öka effektiviteten. Det blir precis
som personen står bakom ryggen på dig. Systemet har visat sig fungera mycket bra
men produkten i fråga innehar i dagens läge ingen bra design och detta blir
uppgiften för detta projekt. Designen måste passa i flera sammanhang och vara
tydlig i sitt formspråk. Skärmen och kameramodulen ska designas under samma
”skal”.

1.1 Projektbeskrivning
”XMReality Research AB is a newly formed company in the area of Mixed and
Augmented Reality. The company develops various Mixed Reality applications with
the longterm goal to develop complete Mixed Reality products”
Projektet omfattade att designa en ”arbetsplattform” åt experter som ett
komplement till övrig kontorsutrustning. Plattformen innehöll en bildskärm,
ovanför denna, på ungefär en meters avstånd skulle en kameramodul vara
placerad riktad mot skärmen, via någon form av armkonstruktion.
Arbetsplattformen skulle även ha ett antal lampor omkring bildskärmen som
hade uppgiften att belysa diverse föremål som placerades framför skärmen. Det
var viktigt att lamporna placerades på ett sätt att händerna inte hade
skuggpartier eftersom dessa inte togs upp av kameran. Lamporna var av typen
”halogen, 12 V” vilket gjorde att utbudet blev väldigt stort.
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1.2 Bakgrund
Bakgrunden till att projektet uppkom var att fokus hela tiden hade legat på att få
systemet till produkten att fungera. Bestämda komponenter i form av skärm och
kameramodul fanns redan innan starten. Kameran och skärmen skulle integreras
på ett estetiskt bra sätt samtidigt som användargränssnittet skulle vara tydligt.
Tanken var att produkten skulle få ett smidigt och kompakt utseende och att den
eventuellt skulle kunna fällas ihop för att vara lätt att transportera från A till B.
Detta var dock inget krav. Produkten skulle även vara anpassningsbar beroende
på vem användaren var i form vinkeljustering av skärmen. Förutom ett
tilltalande utseende var hållbarheten väldigt viktig då den skulle användas i olika
miljöer.

1.3 Företagspresentation
Företaget XM reality återfinns i Linköping och har funnits där sedan 2007. I
dagsläget är de 3+ anställda på företaget och har som målsättning att växa i
framtiden. Företaget producerar “Mixed Reality” system för olika typer av
applikationer, systemet kan lätt beskrivas som förhöjd verklighet (se teoretisk
bakgrund). Anledningen till starten var att ett företag i Eksjö vid namn SWEDEC
var intresserade att ha ett system vid stöd vid oskadliggörande av minor.
Företaget började som ett agenturföretag inom teknikprodukter men genom
åren har de mer gått till att arbeta inom områdena pneumatik och
vätskekontroll. Ett mål som XM reality har är att bli ett av de ledande företagen
inom ”Mixed Reality”. De vill även förknippa sin image mot att vara ”high tech”
och långt fram i utvecklingen.

1.4 Syfte och mål
Syftet med projektet var att genom innovativt och kreativt tänkande skapa en
estetiskt och ergonomiskt genomtänkt design. Denna skulle vara anpassad till
arbetsmiljön samt erhålla ett bra användargränssnitt. Samtidigt som produkten
skulle vara lätt att förstå för användaren behövdes alla komponenter placeras på
ett sätt som gynnade funktionerna.
Målet med projektet var att implementera alla komponenter på ett estetiskt bra
sätt som passade miljön. Formspråket skulle sedan utgöra en designstrategi på
XM reality. Komponenterna skulle även vara placerade på ett sätt som främjade
funktionerna samt användarna på samma gång. Produkten skulle vara
funktionell och utstråla XM reality´s image ”high tech”. Alla dessa mål skulle
slutligen föras samman och presenteras i en fysisk modell som skulle fungera
med samtliga komponenter.
Ett krav som företaget efterfrågade var:
”Vi vill att våra system ska se snygga ut och vara lätta att arbeta med och givetvis
inte gå sönder”.
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Sammanfattningsvis bestod projektet av följande mål.
Integrera alla produkter på ett estetiskt bra sätt
Gör produkten anpassningsbar till olika användare
Placera belysningen på ett bländningsfritt ställe
Skapa en fungerande modell
Skapa en tydlig designstrategi

1.5 Avgränsningar
Projektet avgränsades till att enbart utforma skalet till skärmen och
kameramodulen eftersom företaget redan hade en fungerande design till
glasögonen. Dessutom var det en tidsaspekt inblandad i att utforma skalet vilket
gjorde avgränsningen mer självklar.

1.6 Disposition
Rapporten är disponerad på följande vis. Det börjas med en förklaring vad
projektet gick ut på samt vad som skulle förbättras. Sedan gjordes en förstudie
vars innebörd var att fördjupa sig i ämnet samt studera vilka olika konkurrenter
som fanns ute på marknaden. Detta sammanställdes och idégenerering
påbörjades, först konceptuellt och efter sållning med hjälp av olika matriser
påbörjades modellbygge för att visualisera produkten fysiskt.
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2 Teoretisk bakgrund
Teoretisk bakgrund används för att förklara exempelvis komplicerad teknik,
material som författaren tänkt använda i produkten. Detta är ett steg för läsarna
att förstå varför saker och ting valts till produkten.

2.1.1 Tekniken
2.1.2

Augmented – och mixed reality

Det finns två olika definitioner av ”Augmented Reality (AR)” idag. Den ena gavs av
Ronald Azuma 1997 som beskrev AR på följande sätt:
Kombinerar riktig och virtuell verklighet
Interaktivt i realtid
Registreras i 3D
En annan definition gavs av Paul Milgram och Fumio Kishino 1994. De beskriver ett
kontinuum som sträcker sig från den verkliga miljön till en ren virtuell miljö (se
figur 1). Däremellan finns AR (närmare den verkliga miljön) och ”Augmented
Virtuality” (ligger närmare den virtuella miljön).[1]

Figur 1, Uppbyggnad av Mixed reality

Begreppet AR kom faktiskt fram 1992 av Tom Claudell som använde denna
teknik för att förenkla monteringen av kablar när Boeings flygplan skulle
monteras. [2]
Begreppet kan förklaras som förstärkt verklighet, ett bra exempel på detta är
sportsändningar där linjerna på spelplanen förstärks i repriser för att göra det
lättare att visualisera och se om exempelvis fotbollsspelaren verkligen var
offside eller inte. I dagsläget visas denna förstärkta verklighet via tre olika
displaytyper:
Huvudmonterade
Handhållna
Virtuella objekt som projiceras
De huvudmonterade displayerna återfinns hos piloter och i modernare bilar där
vindrutan fungerar som displayen för att visa exempelvis hastigheten (se figur
2).
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Handhållna varianter är exempelvis mobiltelefoner. I telefonen används dess
kamera tillsammans med inbyggda tekniker som gps, wlan m.m. för att
platsbestämma dig (se figur 3). På displayen visas vad kameran fångar upp, men
då med ett överliggande lager. Vanligaste är att hitta till närmaste restaurang
eller en viss plats. Du kan även se vissa byggnader visas upp i 3D på kartan eller
att historiska byggnader som tidigare rasats visas upp i ursprungligt skick. Allt
tack vare det överliggande 3D lagret.
Slutligen har vi virtuella objekt som projiceras på en yta, något i stil med de
projekterande tangentbord som finns idag (se figur 4). Till detta krävs speciell
utrustning, kamera, skärm, dator samt en markör. 3D objektet laddas in i datorn
och sedan riktas kameran mot markören som skickar information till skärmen
som då visar upp objektet. Här kan objektet roteras för att se det i alla tänkbara
vinklar. Väldigt bra när nya produkter tas fram.
Hur långt kan tekniken gå?
Fantasin sätter gränsen.

Figur 2, Huvudmonterad [2]

Figur 3, Handhållen [2]

Figur 4, Virtuellt objekt [2]

2.2 Komponenter
2.2.1

Skärm

Företaget kommer att använda en LCD skärm, eller liquid crystal display som den
kallas på engelska. Bilden på LCD skärmar byggs upp av tre små LCD-paneler.
Dessa består av ”flytande kristaller” som belyses bakifrån (genomlyses) av en
speciell lampa eftersom kristallerna själva inte producerar något ljus. Panelerna
har varsin färg, röd, grön och blå (RGB) och med hjälp av speciella
färgseparerande filter delas det vita ljuset upp från lampan i sina tre grundfärger
som sedan träffar sin respektive panel (se figur 5). Därefter blandas
informationen tillbaka via ett polariseringsprisma till en enhetlig och korrekt
färgsammansatt bild. [3]
Skärmen som kommer att användas är en Dell G2210 vilken är en 22 tums
widescreen LCD skärm som värnar om miljön (se figur 6). Den är energieffektiv
samtidigt som den är gjord av återvinningsbara plastmaterial. Skärmen har
väldigt bra kontrastförhållande vilket ger skarpa bilder som är bra vid
komplicerade program. [4]
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Måtten och vikten på skärmen är:
510 x 60 x 335 mm
3.42 kg

Figur 5, RGB [3]

2.2.2

Figur 6, Dell G2210 [4]

Kamera

Kameran används för att ta emot och sända ut information om vad den ser.
Kameran filmar i 4:3 format vilket gör att företaget har en ”ledig” yta på
widescreen skärmen att använda till diverse program som behövs lättåtkomligt.
2.2.3

Halogenlampa

Glödlampan var en fantastisk uppfinning när den kom fram för drygt hundra år
sedan men sedan dess har människan hela tiden strävat efter att förbättra denna.
Omkring 1960 utnyttjades en reversibel kemisk reaktion mellan jod och volfram
som skulle förhindra den svartning som ofta uppträder på glödlampor.
Resultatet blev en halogenlampa. Denna lampa håller två-fyra gånger längre än
en glödlampa. [5]
Det finns många olika varianter av halogenlampor. Det finns i utförande för
närspänning 230 V och lågspänning 12 V, med eller utan reflektor m.m.
Halogenlampan har en glödtråd av volfram som skyddas av en glaskolv. När
lampan är tänd förångas volfram från glödtråden och det bildas en kemisk
reaktion, då vid en speciell temperatur vilket gör att svartning av glaset undviks.
När gasen kommer i närheten av den heta glödtråden spjälkas den sönder av
värmen till volfram och halogen. Volframatomerna avsätter sig på glödtråden och
halogenen fortsätter att cirkulera i kolven och kan reagera med nya
volframatomer. Återföringen av volfram till glödtråden och den högre
temperaturen gör att ljusutbytet och livslängden ökar.
Halogenlampor blir väldigt varma när de lyser och strålar även värme i
ljusriktningen vilket vid fel användning utgöra en stor brandrisk. Lampan får
dimmas men när effekten minskas sjunker temperaturen och vid en viss punkt
upphör halogenprocessen. Nu övergår lampan till att fungera liknande som en
vanlig glödlampa. För att undvika svartningen bör halogenlampor inte vara
permanent neddimmade.
Vid montering av en halogenlampa är det väldigt viktigt att tänka på att det finns
tillräckligt med utrymme bakom lampan som då kan leda bort värmen som
bildas. Finns inte detta kan det bli brandrisk. Det finns såkallade
12
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monteringsboxar att köpa som placeras ovanför lampan som då automatisk ger
ett lämpligt utrymme för lampan. Anvisningar säger att minsta avståndet till
brännbar yta ska vara 50 mm eller mer samt att monteringsdjupet ska vara 150
mm. Dock finns det vissa lampor som behöver betydligt mindre utrymme.
Det finns många olika slags typer av halogenlampor (se figur 7):
Kolvlampa
Reflektorlampa
Stavformade lampor
Lågvoltslampa utan reflektor
Lågvoltslampa med aluminiumreflektor
Kalljuslampa

Figur 7, Halogenlampor [6]

2.3 Arbetsplatsen
2.3.1

Belysning

En bra belysning har en avgörande betydelse i vår livsmiljö, oavsett om du är
hemma eller på jobbet har den stor betydelse. Kontraster, dagsljus,
belysningsnivå och bländning är några av faktorerna som spelar in. Mycket
handlar om hur belysningen är placerad samt vilken typ av belysning som
faktiskt används. Idag finns det många olika alternativ till belysning och många
olika ljuskällor. Allt beror på vad du som användare önskar. Det finns många
olika faktorer, färgåtergivningen, färgtemperaturen, luminans m.m.
Synförhållanden och belysning är viktiga, speciellt vid datorarbete då detta är ett
synkrävande jobb då all information presenteras på bildskärmen. I vanliga fall
ska markören med precision styras till önskat ställe med musen vilket ställer
stora krav på koordinationen mellan öga och hand. I de arbetslokaler där arbete
sker i måste det finnas fönster för att ta in dagsljus och dessa ska även vara
utrustade med persienner för att vid behov kunna avskärma. Själva bildskärmen
ger ifrån sig ett förhållandevis svagt ljus, placera därför inte skärmen framför ett
fönster eftersom kontrasten blir alldeles för stor och risken till bländning ökar.
En lämplig placering blir istället vinkelrätt mot fönsterväggen.
Ofta används allmänbelysning i arbetsrummet, dessa får inte blända eller ge
reflexer i bildskärmen. En lämplig placering är strax ovan, framför eller vid
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sidorna av en person som arbetar vid bildskärmen (se figur 8). Vissa
takarmaturer har dubbel belysning, en som riktas upp mot taket samt en som
riktas neråt. Dessa är bra eftersom det ger en jämn spridning av ljuset genom
rummet och en behaglig miljö att arbeta i. Dessa armaturer kan självklart
kombineras med platsbelysning vid behov, tänk även här på bländning. [7]

Figur 8, Bra ljusmiljö med lampan strax
bakom personen [7]

2.3.2

Ergonomi

Vid användning av datorhjälpmedel är det viktigt att sitta i en stol som ger
tillräckligt stöd och bra balans. I sittande ställning är det i första hand som sitsen
ska ta upp belastningen.
Vid sittande position, se till att du har rak rygg och nacke (se figur 9). Stöd till
svanken bör finnas så att musklerna i ländryggen kan ha möjlighet att slappna av.
Axlarna ska vid arbete vara sänkta så att skuldermusklerna slappnar av och
minskar risken för att belasta nacken och kan på sikt ge värk i nacke och
skuldror. Huvudet ska hela tiden hållas ovanför skuldrorna eftersom detta
reducerar belastningen på nack- och halsmuskulatur.
Underarmarna får oftast arbeta mycket vid kontorsarbete så det är viktigt att det
finns ordentligt med stöd hela vägen från armbågen. Detta ger i sin tur bra
förutsättningar för att kunna slappna av i nacke och skuldror. Detta är mycket
viktigt för att undvika musarm.
När tangentbord och mus används krävs först och främst en neutral
bäckenposition som ger stöd till en upprätt och välbalanserad ställning.
Möjligheten till en upprätt sittställning påverkas av skärmbildens höjd, samt
fötternas, underbenens och höfternas placering.
Det viktigaste att fundera över är hela tiden hur vinklarna är gentemot de
verktyg du tänkt använda i arbetssituationen. Viktigt att placera allt material
lättåtkomligt så att du som person minskar ansträngningen.
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Figur 10 visar såkallade antropometriska mått på hur en bra ergonomisk
sittställning ska utformas. Dessa mått är en mall på hur en korrekt sittställning
ska utformas. Måtten på bilden är ett medel av flera testpersoner.

Figur 9, Bra ergonomisk sittställning [9]

2.3.3

Figur 10, Antropometriska mått (inch) [10]

Val av stol

Det finns en del att tänka på när arbetsstolen väljs. Det är viktigt med varierad
sittställning som ger bra stöd och balans, detta kan fås genom ryggstöd, benstöd
och armstöd. Stolen bör vara höj- och sänkbar med möjligheten att justera alla
tänkbara stöd. Stolen i allmänt ska ge bra stöd samt ha låsningsbara hjul. När det
gäller ryggen så är ett smalt ryggparti att föredra eftersom det ger personen mer
rörelsefrihet under arbetet.
2.3.4

Val av bord

Stolen fungerar som utgångspunkt för valet av arbetsbord. Bordet ska kunna
justeras i höjdled och ha tillräckligt med plats för utrustningen. Det är alltid bra
att variera arbetspositionen, både stående och sittandes. Ett rekommenderat
mått på bordsdjupet är minst 80-100 cm, allt detta är ju beroende på
bildskärmsstorlek samt vilka andra produkter som används. En annan sak att
tänka på är att det ska finnas ordentligt med plats för knän och ben.
2.3.5

Skärmen

Vid valet av dator bör funderingar tas innan köpet. Skärmen ska ha rätt storlek
för ändamålet samt för storleken på arbetsbordet. Den ska kunna vara ställbar
både i vinkel samt höjdled. Skärmen ska oftast i överkant ligga vinkelrät mot
betraktaren och då ge en 20-30 gradig lutning för att då se hela skärmen, allt för
att personen ska anstränga sig så lite som möjligt. Avståndet från personen som
arbetar till skärmen brukar ligga runt 50-70 cm, men detta beror helt på var
arbetet är.
Jobbar du inom designyrket med Wacom skärmar är dessa mått något
annorlunda men sittställningen är lika viktig inom alla yrken. Dessa skärmar gör
det möjligt att rita direkt på skärmytan vilket underlättar arbetssättet enormt.
Det som är viktigt att tänka på här är att när skärmen fälls ner till liggande
position blir det automatiskt att personen böjer nacken för att se skärmen. Här
gäller det att inte sitta med nacken i samma position för länge då denna kan bli
stel och blir lättare utsatt för skador. Det är viktigt att välja en skärm med bra
skärpa och färgåtergivning.
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3 Metod
I detta avsnitt beskrivs alla de metoder och tillvägagångssätt som används för att
senare komma fram till slutresultatet på produkten. Det kan gälla allt från
användarstudier, tester av produkten etc. Allt detta kallas då för designprocessen
(se figur 11).

Figur 11, Olika stegen i Designprocessen [11]

3.1.1

Ganttschema

Detta schema är ett schematiskt sätt att visualisera vilka punkter som ingår i
projektet och hur lång tid detta får ta för att projektet ska kunnas bli klart i tid.
Här visas de olika delar som används i projektet och hur lång tid det beräknas att
ta. Detta är en väldigt bra metod för att lätt kunna kolla hur statusen ligger till
gentemot sin ursprungliga plan. [12]
3.1.2

Designstrategi

Designstrategin innebär medvetna val från företaget som beskriver deras image
på ett bra sätt. I strategin vill företaget visa vad de står för, hur de behandlar
vissa punkter som miljö och så vidare. Strategin görs även för att sätta
avgränsningar på hur långt exempelvis designen får tas. Här kan allt från färger,
vilka känslor som ska förmedlas o.s.v. tas med. Det hela handlar om hur företaget
vill bli identifierade genom sina produkter mot omvärlden. [13]
3.1.3

Brainstorm:

Brainstorming är en metod som används för att ta fram koncept och idéer. Inga
idéer får kritiseras utan allt som uppkommer ska finnas med i brainstormingen.
Varje förslag ska dokumenteras eftersom det kan finnas dolda egenskaper som
inte upptäcks vid första anblick. Finns olika sätt som brainstormingen kan
genomföras, antingen att ensam generera en mängd förslag eller att skicka runt
varje idé för att andra ska kunna tillägga sina förslag. I brainstorming
uppkommer ofta idétorka så det är viktigt att inte avsluta genereringen då
idéerna tar slut utan istället tar en paus för att sedan återuppta
konceptgenereringen. [14]
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3.1.4

Pugh

Pugh´s urvalsmatris används för att studera hur väl koncepten passar in på
kundkraven. Koncepten har sedan innan tagits fram med hjälp av brainstorming
och de olika inspirations boarden. Kundkraven viktas och ställs mot en referens
som visar enbart 0. Är konceptet bättre än referensen visas ett + och är den
sämre visas ett -. I slutet summeras poängen och koncepten hamnar antingen på
minus eller plussidan. Därefter väljs de koncept som känns bra att gå vidare med.
[14]
3.1.5

Morfologiskt analys

Denna metod används för att generera olika förslag för samma sak, t.ex. en
stoppknapp. Den kan se ut på många olika sätt men fungerar likadant oberoende
utseende. [15]
1. Börja med att lista egenskaper eller funktioner som är avgörande för
produkten.
2. Lista för varje egenskap och funktion på vilka olika sätt den kan utföras.
3. Gör ett diagram över alla tänkbara lösningar. Detta diagram visar det
totala lösningsområdet för produkten, gjort utifrån kombinationer av
dellösningar.
4. Identifiera möjliga kombinationer av dellösningar. Totala antalet
lösningar kan vara stort därför är det viktigt att vissa restriktioner finns.
3.1.6

Funktionsanalys

I funktionsanalysen delas produktens olika delar in i grupper. Sedan listas de
olika funktionerna upp som varje komponent har. Detta görs för att lättare kunna
hålla reda på vilka funktioner som skall och måste vara med i produkten och
även för att se vilka funktioner som är mer önskvärda. Det finns tre olika
kategorier att dela upp funktionerna beroende hur viktiga de är. Huvudfunktion
(HF), nödvändiga krav (N) från företaget och även önskvärda funktioner (Ö).
[16]
3.1.7

Kansei

Kansei (KE) är en japansk metod från 1970-talet som går ut på att översätta
känslor och intryck till konkreta produktegenskaper. KE är ett japanskt ord för
känsla. Mitsuo Nagamachi (2001), som är grundaren av metoden, beskriver i en
KE ordet på följande sätt: [17]
”Kansei is the impression somebody achieves from a certain artefact,
environment or situation using all their senses of sight, hearing, smell and
taste as well as their recognition.”
Enligt Nagamachi (2001) är det möjligt att mäta användares ”KE” och förändra
den genom att använda metoder som skapar:
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Förståelse för användarnas KE.
Översättning av den förståelsen till produktdesign.
System och organisation av kanseiorienterad design.
KE är en kombination av sådana metoder, och avses därmed utgöra ett verktyg
för att ge konkreta beskrivningar av användares känslor och översätta dem till
designparametrar med hjälp av statistik.
3.1.8

Uvalsmatris med Kansei

Detta är enbart en enkel matris som snabbt och överskådligt sållar de olika
koncepten från varandra (se figur 12). Orden är tagna från Kansei som då
jämförs med koncepten och utefter detta så bestäms de mest lämpliga
koncepten. Varje koncept går igenom dessa kriterier och rankas efter detta.
Kansei orden ska även viktas och visa vilka ord som betyder mest för företaget
och det som beskriver produkten bäst. [11]
5-7: Lösningen uppfyller väl kriteriet
3-5: Lösningen uppfyller tämligen väl kriteriet
1-3: Lösningen uppfyller i ringa grad kriteriet
0: Lösningen uppfyller inte kriteriet
Figur 12, Urvalsmatris med Kansei [11]

3.1.9

Spindeldiagram

Används för att på lätt och överskådligt sätt visualisera koncepten mot varandra
för att då kunna avgöra vilket som är mest gynnsamt att fortsätt att utveckla (se
figur 13). Orden som används är KE eftersom dessa är framtagna för att beskriva
produkten på det mest fördelaktiga sättet som är möjligt. [18]

Figur 13, Exempel på spindeldiagram [18]
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3.1.10 Emotional Quality Design Equalizer
Denna matris används även här med hjälp av Kanseiorden. Denna använder
kanseiorden och ställer dessa mot ord som berättar mer om utseendet av
produkten. Använder bl.a. [19]
Form
Färg
Yta
Material
Sedan går dessa genom ett rankingsystem (se figur 14) och ett medelvärde fås ut.
Detta medelvärde används för att senare i sållningen av de olika koncepten.

Figur 14, EQDE [19]
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4 Genomförande
I detta avsnitt används de metoder som beskrivits i tidigare avsnitt till de olika
koncept som tagits fram. I detta avsnitt återfinns även inspiration till både form
och material på produkten.

4.1 Projektplanering
För att lättare kunna visualisera arbetets gång gjorde jag ett så kallat gantt
schema för att hela tiden kunna se hur jag låg till i min tidsplan på ett lätt och
överskådligt sätt. (se bilaga 1)

4.2 Förstudie
Förstudien innefattade en analys av marknaden och konkurrenter. Här
studerades det även lite om vad användarna eftersträvar. Detta steg gjordes för
att lägga en bra grund för fortsättningen av utvecklingsarbetet. En bra gjord
förstudie leder ofta till ett bra slutresultat.
4.2.1

Designstrategi

Under samma tid som jag utförde detta arbete hade XM reality ytterligare en
person från industridesignutbildningen på JTH som gjorde ett examensarbete.
Företaget har idag inga produkter ute på marknaden samtidigt som de även
saknar en etablerad designstrategi. För att kunna utforma produkter som ska
passa XM reality´s image formulerades en verbal strategi. Tillsammans med
företaget togs det fram ett antal värdeord för båda projekten som senare delades
upp i två grupper, företagets image och produkternas uttryck. Värdeorden för
företagets image blev ”high tech”, professionell, exklusiv samt kvalité. Orden för
produkternas uttryck blev ergonomisk, hållbar, kompakt, tydlig
användargränssnitt samt dynamisk. Sammanfattningsvis formulerades detta på
två meningar som kan läsas nedan:
Företagets image som de vill förmedla genom sina produkter är hög teknologi med
professionell inriktning. Produkterna skall vittna om kvalité och exklusivitet
samtidigt uttrycka ett tydligt användargränssnitt.
Detta visades upp för företaget som instämde i formuleringen.
Steg två i strategin var att omformulera detta mer konkret hur allt det nämnda
ovan skulle kunna uttryckas i färg, form, material och ytor. Så här strukturerades
detta upp:
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4.2.1.1

Färg

Basfärgerna valde vi till svart, vit eller en kall grå. Som accentfärg valdes en blå
färg (C – 100, M – 50, Y – 0, K – 10) som ansågs bli en bra kontrast till de utvalda
basfärgerna. Ytterligare en anledning till just denna accentfärg är
återkopplingen både till den blåa företagslogon samt värdeordet ”high tech”. Vid
fall där indikatorslampor används skall även de ha blå färg om inget annat krävs
ex. röd varningsindikator. Som komplement till färgerna kommer även material
som aluminium eller en imitation av metallen att användas som går visuellt bra
ihop med de valda färgerna.
4.2.1.2

Form

Formen bestämdes till att inte vara lika förutbestämd som färgerna utan ansågs
vara mer beroende av målgruppen samt användarmiljön. De beslut som togs
angående formen handlade mer om detaljer som knappar, delningslinjer och
övergångar mellan synliga komponenter. Knapparna skall vara plana, alternativt
konkava med undantag då knappen följer produktens form. Övergången till en
knapp skall bestå av en skarp kant med en radie på 1-2 mm. Även övergångarna
mellan två synliga komponenter skall vara skarpa. Samma gäller delningslinjerna
då dessa också ska vara skarpa med samma radie som knapparna och dynamiskt
följa produktens form.
4.2.1.3

Material

Materialen som vi ansåg vara bäst lämpade till produkterna var plast och
aluminium då dessa är bra med hänsyn till vikt, hållbarhet, enkel tillverkning,
möjlighet till komplicerade former samt möjligheten till återvinning.
4.2.1.4

Yta

Vissa ytor på produkten som innebär kontakt med användaren ex. ett grepp och
knappar valde vi att vara täckt med en matt yta utan tydlig struktur. Övriga ytor
på produkten skall ha en blank eller semiblank yta.
4.2.1.5

Ljus

Vi valde att använda samma blåa färg som återfinns på företagets logotyp. Vi
ansåg att det gav den ”high tech” känslan vi ville åt. Detta kan placeras på många
olika ställen, bakom knappar för att lysa upp ikoner t.ex.
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4.2.2

Ergonomi/Mock-up

När jag fick projektet gavs även riktlinjer och olika mått på hur produkten
användes idag. Allt detta antecknades och jag började konstruera en mock-up för
att få en realistisk känsla på hur stor produkten var (se figur 15). Lutningen på
skärmen låg mellan 15-25 grader mot bordet och avståndet mellan kamerahuset
och skärmen uppgick till 600 mm. Det som var viktigt här var att när skärmens
vinkel ändras måste även kameran ändras och därför skulle det bli lättare om
dessa komponenter kunde sitta i samma arm.
Modellen byggdes enligt företagets mått och genast såg jag ett problem. Eftersom
det kommer att vara olika personer med olika längd som kommer att använda
produkten var kamerahuset ett störande moment. Ju mer vinkel skärmen fick
desto närmre till huvudet borde kameran komma, detta återstod dock att se i
användarstudien. En annan sak som jag upptäckte var om produkten skulle
tillverkas lyfts skärmen en bit från bordsytan vilket gör att det blev en obekväm
vinkel för underarmarna. Detta var en viktigt aspekt att ta hänsyn till.
Frågan var här:
Måste de sitta i samma arm?

Figur 15, Ergonomiska aspekter på Mock-up modell 1 2010-03-12

4.2.3

Användarstudie

Till användarstudien byggdes ytterligare en mock-up modell (se figur 16) som
jag själv konstruerade efter mer ergonomiska aspekter. Istället för att använda
skärmen att trycka på vred jag upp denna och placerade istället en platta att
styra händerna på. XM reality menade här att det blir en för stor osäkerhet och
jag menade att det bara var en vanesak. Orsaken varför jag ville göra en studie
med dessa två olika modeller var att jag ville övertyga företaget att ergonomin på
deras produkt i nuläget inte var optimal. Därefter genomfördes testet på följande
vis.
Studien testades på sex personer som har som vana att arbeta framför en
datorskärm och är då insatta hur bra sittställningar är. Uppgiften de stod inför
var att justera sin sittställning till något som kändes bekvämt om de skulle arbeta
med en utrustning som ser ut som mock-up modellerna.
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När studien genomfördes valde jag att dela in produkten i olika grupper, hur
armen ska vara placerad med kameran, hur belysningen ska lysas samt hur
skärmen ska placeras. Genom att studera testpersonerna vid de olika modellerna
blev det enklare att se vad problemet med utformningarna var samt hur
förbättringar skulle kunna tillämpas.
Vid genomförandet fick testpersonerna svara på ett antal frågor (se bilaga 4) om
vad de tyckte om respektive produkt samt vad de skulle vilja förbättra. Nedan
beskrivs lite vad som studerades vid de olika indelningarna.

Figur 16, Mock-up modell 2 2010-03-29

4.2.3.1

Armen

Placeringen av armen var väldigt viktig, både ur ergonomisk samt rent
ergonomisk synvinkel. Kraven var att kameran skulle vara placerad vinkelrät
mot skärmen och det innebar stora problem. Eftersom produkten skulle erbjuda
inställningsmöjligheter för användaren innebar detta att när skärmen vinklades
upp kom kameran närmare användarens huvud och blev ett störande moment.
Med mock-up modell nummer två försvann detta bekymmer samtidigt som
ergonomin blev betydligt bättre. Dessutom blir belysningen ett mindre problem
när bländningen kommer in i bilden.
4.2.3.2

Belysning:

Belysningen var en väldigt viktig aspekt. Den hade till uppgift att sprida ljuset
jämnt samtidigt som objekten som belyses blev skuggfria. Ljuskällan som
användes var 12 V halogen spotlights (se figur 17), Belysningen testades inte i
denna användarstudie utan genomfördes istället på företagsmöte 2. [20]

Figur 17, Olika downlights som kan tänkas användas[20]
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4.2.3.3

Skärmen

Skärmen var bestämd sedan innan vilket blev ett steg mindre att fundera över.
Det som var viktigt här var att ljuset som träffade skärmen inte skulle blända
användaren eller göra bilden på skärmen omöjlig att se. Det som studerades här
var placeringen av skärmen, vilken vinkel som var bäst o.s.v. Det antecknades
även att det var viktigt att ha stöd för underarmarna vid långvarigt arbete.
4.2.3.4

Sammanställning/sammanfattning

Nedan presenteras olika bilder (se figur 18) på testpersonerna. Resten av
användarstudien återfinns i bilaga 5. Det som gör testet väsentligt är att
personerna hade olika längd men ändå upplevde samma sak.
Mock-up 1: Samtliga personer klagade på att kameran och ergonomin var en
väldigt störande aspekt på produkten.
Mock-up 2: Samtliga personer tyckte att ergonomin var betydligt bättre än
föregående utformning.Slutsatsen efter observationerna blev att mock-up 2 var
helt klart den bättre varianten ur många synpunkter. Detta resultat skulle tas
med upp till företagsmöte 2 och presenteras. En mer grundlig presentation av
resultatet hittas i bilaga 4.

Figur 18, Användarstudie med båda modellerna
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4.2.4

Konkurrenter/marknad

Tekniken augmented reality har funnits länge men det är på senare år som den
verkligen slagit. Det finns ett flertal företag som använder tekniken men inte på
liknande sätt som XM reality har tänkt göra. Tekniken används inom väldigt
många olika områden, trafiken, spelindustrin m.m. Det är väldigt effektivt då du
letar efter olika platser, då den oftast kan användas i mobilen. Ett annat område
som denna teknik har använts mycket inom är filmindustrin där många filmer
aldrig hade kunnat tillverkas utan denna teknik. Ett exempel på ett svenskt
företag som använder tekniken är designingenjörerna. [21]
Studein visade att området där XM reality kommer att hålla till fanns det inga
direkta konkurrenter, tekniken är i nuläget för svår att ta fram. Det som anses
väldigt positivt med denna produkt är att experter behöver inte skickas ut till
varje situation vilket sparar väldigt mycket pengar och tid.
De som kommer att använda denna produkt är de som behöver teknisk stöd på
distans, som exempelvis militären, industri som tillverkar komplicerad
utrustning. Därför var ett av kraven att den skulle vara hållbar och tillförlitlig.
Just denna produkt var tanken att endast användas inom kontorsarbete vilket
minskade kraven vad gäller stötar och dylikt. Dessa var omständigheterna som
jag jobbade utefter för att få fram en design som är anpassningsbara till denna
miljö.
Jämförelse kunde dras till ett väldigt vanligt verktyg inom designområdet,
nämligen Wacom skärmen (se bilaga 8). Den används på liknande sätt.
Användaren sitter framför skärmen och pekar där han/hon vill göra en
förändring. Det som är intressant här är ergonomin, vilken vinkel som är bäst att
jobba i. Wacom skärmen går att ställa i många olika vinklar, men många gillar att
arbeta i spannet 10 – 65 grader då precist arbete ska göras. Det finns många
liknande produkter, exempelvis Microsoft surface vilken är en skärm som styrs
helt av fingrarna. [22]
Det finns ett par företag som exempelvis Magnilink och Tagarno som skulle
kunna jämföras med liknande arbetsuppgifter som XM reality´s produkt. På detta
företag tillverkas hjälpmedel till personer med nedsatt syn. En kamera filmar en
text eller bilder som projiceras på en skärm framför personen och gör det enkelt
för denna att tyda bilden. Det blir som ett digitalt förstoringsglas. Vid kameran
finns även en ljuskälla för att enkelt visa vilket område som lyses upp.
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4.3 Målgrupp
Den tänkta målgruppen till denna produkt är oftast för personer som utför
kontorsarbete. Den kommer alltså befinna sig i en miljö då det oftast är lätt att
sticka ut rent formmässigt. Här kan ett tydligt formspråk sättas på produkten för
att förmedla sin image.
Produkten ska fungera som ett komplement till den vardagliga utrustningen. Den
som använder produkten är oftast expert inom det område och behöver då
endast vara den person som förstår produkten. Användarna spenderar antingen
mycket tid vid en dator eller helt enkelt jobbar på ”golvet”, därför är det viktigt
att produkten förmedlar ett formspråk som blir väldigt enkelt att förstå.

4.4 Företagsmöten
Här presenterar jag vad som bestämdes under de olika möten som hållits under
arbetets gång.
4.4.1

XM reality – Linköping 2010-03-09

Innan mötet hade jag skickat iväg ett par frågor som jag behövde ställa för att
komma i gång med projektet (se bilaga 3). Väl på detta möte bestämdes alla
riktlinjer för att tydligt se vad företaget hade tänkt för slutresultat. Jag fick reda
på material samt vilka delar som skulle ingå i projektet samt vad som var de
viktigaste kraven som var tvungna att följas. Jag fick även med mig diverse
material för att kunna experimentera på möjliga lösningar på projektet. På mötet
fixades allt det byråkratiska med för att inga ytterligare frågor skulle uppkomma
under fortgången av projektet. Här gick vi även igenom vilka ord företaget ville
ha som skulle visa vilka XM reality är (se bilaga 11).
4.4.2

XM reality – Linköping 2010-03-30

Detta möte bokades för att stämma av projektet och kolla hur långt jag kommit
samt om XM reality hade några synpukter på det som presenteras. Det är väldigt
viktigt att de får vara med och bestämma mycket i början med allt det tekniska
för att sedan lämna över designbiten till mig. Tidigare hade jag gjort två olika
mock-up modeller, en baserad på företagets mått och en som jag själv tyckte
skulle vara bättre.
Studien gjordes innan företagsbesöket och tillsammans med bilder och svar från
testpersonerna presenterade jag detta till XM reality. Det visade sig att det blev
ett lyckat resultat med flera aspekter som inte XM reality hade funderat på
tidigare. Tillsammans med detta testades även olika placeringar på belysningen
och även olika objektiv på kameran som skulle innebära olika avstånd till
skärmen (se figur 19). Fler bilder från företagsbesöket återfinns i bilaga 5.
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Det bestämdes att köra på ett koncept som blev en blandning av dem båda, med
två skärmar istället för en och egna inställningsmöjligheter för att passa bättre
ergonomiskt. Även ljuskällornas placering bestämdes samt mestadels av
materialet. Det som behövdes nu var ett slags filter både för lamporna samt för
skärmen. Materialet till lamporna kallades för ”satiné” som är en skiva som
sprider ljuset på ett behagligt sätt. Den får riktat ljus mot sig och fördelar detta
på plattan och levererar därefter ett mer omgivande mjukt ljus.
Till skärmen skulle det användas ett filter i form av glas eller plexiglas som skulle
ha en antireflexiv yta för att ta bort det mesta av fallande ljuset.
På mötet gick vi även igenom ett par matriser som senare kommer att användas
vid sållningen av koncepten. Jag använde bland annat en matris som heter EQDE
där kanseiorden relaterar mot olika egenskaper. Denna behandlade vad
företaget tyckte orden stämde in på deras image. Därefter fick företaget ranka
från 1-7 hur de vill förhålla sig till Kanseiorden som företag.
Det var ett väldigt lyckat möte som fyllde igen alla frågetecken.

Figur 19, Test av produkt med bl.a. kamerans vinkel och höjd – 2010-03-29

4.5 Imageboard
Imageboarden användes för att hitta färger och former som kanske senare skulle
kunna användas i produkten (se bilaga 8). Av denna boarden ville jag ha fram
sköna former men det skulle ändå vara ”high tech” och framtidsinspirerande.
[23]

4.6 Materialboard
Detta används för att ge en känsla på hur produkten skulle uppfattas när
material och färg hade valts. Jag ville få en känsla av framtid, med mjuka former
som även tål stryk (se bilaga 8). [24]

27

Genomförande

4.7 Kravspecifikation
Kravspecifikationen togs fram med företaget och diskuterades om vilka krav som
var allra viktigast. Metoden användes för att projektet inte bara skulle ”sväva”
iväg utan att det fanns riktlinjer att ta hänsyn till (se bilaga 6).

4.8 Funktionsanalys
Denna analys delades upp i tre kategorier beroende hur viktiga de var.
Huvudfunktion, nödvändiga krav från företaget och även önskvärda funktioner
(se bilaga 7).

4.9 Brainstorming/Skissprocess
Denna fas användes för att ta fram så många koncept som möjligt. Tänket ”think
outside the box” skulle reflektera idéerna då fasen var till för att skapa koncept
att jobba vidare med eller integrera en idé på en annan. När väl de första idéerna
var framtagna sattes fördelar respektive nackdelar som en slags sållning för
vidare idégenerering. Ett verktyg som användes för den första sållningen
kallades ”elimineringsmatrisen” som gick ut på att varje koncept studerades om
hur pass bra de tillfredställde kundkraven eller kärnorden framtagna med
företaget. Efter varje skissfas visades detta för företaget för input.
4.9.1

Skissfas 1

Denna process gjordes på det gamla konceptet med att skärmen enbart skulle
ligga ner men blev ett viktigt steg då det ledde fram till bättre idéer (se figur 20).

Figur 20, Skissfas 1
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4.9.2

Skissfas 2

Eftersom det bestämdes att efter användarstudien och skissfas 1 att köra med
två skärmar behövdes ingen sållning genomföras. Jag fortsatte direkt med
skissfas 2 (se figur 21) direkt för att hitta ett formspråk som jag gillade. Alla
komponenter behövde enligt mig inte sitta ihop i något speciellt ”skal” men det
skulle tydas ett genomtänkt formspråk.

Figur 21, Skissfas 2

4.9.3

EQDE

Matrisen användes för att sätta siffror (se bilaga 9) på den image företaget ville
representera. Matrisen beskrev gestaltningen på produkter som XM reality vill
tillverka. Orden som matrisen innehöll var de Kansei ord som redan innan tagits
fram. Detta kom att vara ett riktmärke då koncepten att studerades. För att
visualisera matrisen gjordes ett spindeldiagram (se figur 22).

Figur 22, Spindeldiagram för
enkel visualisering
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4.9.4

Konceptgenerering

Denna fas blir att utveckla idéerna från skissprocessen. Jag har valt att ha flera
processer innan koncepten tas fram eftersom jag vill presentera ett
genomarbetat resultat. Här presenteras de koncept som togs fram genom
skissfas två (se figur 23). Jag markerade de koncept företaget och jag kände för
innan sållningen.

Figur 23, Konceptgenerering

4.9.5

Pugh´s urvalsmatris

Denna matris användes till projektet för att utgöra den första sållningen mellan
idéerna (se figur 24). Koncepten staplades upp och ställdes mot de olika
krav/ord som tagits fram under arbetets fortgång. Kraven viktas och sedan
bedöms hur väl koncepten stämmer överens med dem. Efter detta räknas
poängen ihop och det visar sig vilka koncept som är mest lämpliga att gå vidare
med. Som matrisen visar blev koncept fem det som stack ut gentemot de andra.
Beslutet som jag tog här var att bygga vidare på det konceptet med influenser
från de andra koncept som även låg på plussidan. Koncept fem fick mest poäng
och detta konceptet är uppbyggt av olika profiler som då underlättar
tillverkningen.

Figur 24, Pugh´s urvalsmatris med
koncept fem som potentiell lösning
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4.9.6

Vidareutveckling av koncept

Dessa är koncepten som jag valde att gå vidare med, ansåg att de klarade av
kraven bäst som var ställda av företaget. Av dessa koncept var det ett som stack
fram, koncept fem som då hade tanken med att använda profiler i
konstruktionen vilket är bra på många olika vis. Denna vidareutveckling byggde
därför mycket på detta koncept men har ändå influenser av de andra koncepten.
Koncepten (se figur 25) höll sig till samma princip med att den skulle ha ett
utseende av att den bestod av hopsatta delar. Inspirationen till detta var hämtat
från en gammaldags skrivbordslampor. För mig gav detta ett tydligt och
professionellt formspråk. Självklart gav varje koncept en ny idé på hur principen
skulle visualiseras.
Koncept 1 byggde mer på att den övre delen såg separerad ut. Annars till den
liggande skärmen ska det verka som stommen fortsatte ut som stöd.
Koncept 2 byggde på samma princip som den övre delen men på den liggande
skärmen ville jag mer skapa en ”svävande” känsla.
Koncept 3 var det koncept som mest byggde på separata delar och för mig såg
mest professionell ut.

Figur 25, Vidareutveckling
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4.9.7

Urvalsmatris med Kansei/spindeldiagram

Urvalsmatrisen visade vilket koncept som var lämpligast att gå vidare med när
värdeorden jämfördes (se figur 26). Spindeldiagrammet användes för att lätt och
överskådligt visualisera de olika koncepten mot varandra för att på så sätt kunna
avgöra vilket koncept som var det mest genomtänkta (se figur 27).

Figur 26, Kanseidiagram där koncept 3 visade sig vara starkast

Figur 27, Spindeldiagram
Företagets krav – Röd
Koncept 1 – Blå
Koncept 2 – Grön
Koncept 3 – Orange

32

Genomförande

4.9.8

Morfologisk metod:

Denna metoden använde jag för att skapa en genomgående tanke i designen. Jag
ville att i varje separat del på produkten skulle finnas något som var gemensamt.
Det som bestämdes här var att använda runda knappar (se figur 28), en
plastskiva som sticker ut från detaljerna t.ex. skärmen och lampan (se figur 29).
Här skissade jag även på hur profilen skulle formas samt kopplingen mellan
stommen och den övre delen (se figur 30).

Figur 28, Morfologisk matris - knappar

Figur 29, Morfologisk matris – skärm

Figur 30, Morfologisk matris – profil/koppling
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4.9.8.1

3D modell

För att lättare kunna välja bland de olika profilerna valde jag att modellera upp
dessa i ett 3D program (se figur 31). Profilerna är snarlika men med lite olika
radier m.m.

1

2

3

4

5

Figur 31, 3D modeller av olika profiler
Figur 31, Olika profiler som togs fram och jämfördes

Av dessa profiler tyckte jag själv samt företaget att profil 4 och 5 var det mest
spännande.

3
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5 Resultat
I detta steg presenteras det koncept som valts att vidareutvecklas (se figur 32). Det
presenteras funktionsbeskrivningar med mera. I detta steg analyseras de olika
resultat som tagits fram vad gäller olika material och form. Allt som beskriver
konceptets för – och nackdelar ska ingå i detta steg.

5.1 Slutligt koncept

Figur 32, Slutligt koncept med alla komponenter

5.1.1

Tillverkning

Denna produkt utvecklades med mycket tanke på tillverkningen. Jag valde att
använda aluminium profiler som kommer att strängpressas med liten
efterbearbetning. Detta gör att det både går snabbt att tillverka samtidigt som
kostnaden blir liten. Själva profilen består av två delar som helt enkelt förs in
mot varandra för att skapa stabilitet. Detta blev en snygg detalj samtidigt som det
gick att leka mycket med formen.
5.1.2

Utformning

Från början var kravet att jag skulle designa en produkt som uttryckte ordet high
tech. För mig var detta en väldigt ren design, ganska strikt med ”hårda” kanter
istället för mer organisk form. Mycket av det jag designat har inte bara handlat
om hur det ska se ut utan har även haft en tanke bakom det (se figur 33). Jag
tänker främst på lampan, transformatorlåda och kamerahus som jag valde att
använda flänsar, dels för att jag tyckte det såg bra ut men även för att luften lätt
skulle kunna strömma igenom för att kyla produkterna.
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För att göra det enkelt för användaren har jag använt standardkomponenter på
baksidan av produkten precis som en stationär dator, allt för att förenkla
användningen (se figur 34).

Figur 33, Lampa, transformatorlåda och kamerahus i
dess öppna design för att tillåta luftflöde

Figur 34, Komponenter för enkel koppling
Strömport
Firewire
VGA
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5.2 Användandet
Produkten ska som sagt användas för att hjälpa på distans. Produkten var menad
att användas i offentlig miljö och med detta krav krävdes en väldigt ren design
med diskreta färger (se figur 35).

Figur 35, Den tänkta miljön produkten ska användas i

Ett tänkbart scenario är följande:
Du får ett samtal från en klient som behöver hjälp med en reparation av en
speciell motor som bara du har expertis inom (se figur 36). Istället för att du
skulle sätta dig på flyget som kostar både tid och pengar placerar du dig bara
framför arbetsstationen. Klienten tar på sig speciella glasögon som gör att du ser
samma bild som klienten ser i bottenskärmen. Nästa steg blir att du som expert
vägleder klienten för att hitta och lösa problemet.

Figur 36, Så här kan en jobbsituation se ut
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Genom att använda dina händer ovanför skärmen hjälps klienten eftersom detta
filmas av ett kamerahus ovanför skärmen som i sin tur skickar denna bild till
klienten. Så det blir som ett extra filter som läggs på (se figur 37 och 38). Genom
att klienten ser produkten och expertens händer som visar vad och hur saker och
ting ska göras sker problemlösningen på ett smidigare och snabbare sätt. Allt
sker mer interaktivt och dessutom i real tid. Med denna produkt är det menat att
inga avstånd är för stora (se figur 39). En ytterligare positiv aspekt är att genom
denna produkt besparas miljön samt att en stressfaktor går bort för att
problemen kan lösas på ett smidigare och snabbare sätt.

Figur 37, Arbetsposition med händerna

Figur 38, Filter som placeras på bilden, denna
bilden ser personen med glasögonen

Figur 39, Med denna produkt är inga avstånd för små
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5.2.1

Delar

För att få in kvalitetskänslan i produkten ville jag ha ett utseende som gjorde det
tydligt att den var skapad av många olika delar (se figur 40). Sen anser jag även
att den får ett mer stadigt utseende. Materialen har valts för att optimera
prestandan på produkten. Produkten hade väldigt många delar, detta då för att få
ihop produkten på ett bra sätt. Trots alla delar tycker jag att produkten ändå
kunna behålla ett rent och kompakt utseende tack vare profil designen.

Figur 40, Viktiga delar som produkten innehåller

5.3 Processen - färdig modell
Till att bygga den här modellen använde jag mig av många olika metoder. Från
början modellerade jag upp produkten på datorn för att få den 3 dimensionella
känslan. Därefter använde jag både en fräsningsmaskin samt även en 3D-print
maskin. Resterande delar tillverkade jag för hand. Alla dessa metoder ledde
tillslut till en lackad och färdig modell (se figur 41, 42 och 43) med ingående
funktionella komponenter. Resterande bilder hittas i bilaga 12.

Figur 41, Framsidan

Figur 42, Baksidan
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Figur 43, Kamerahus
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5.4 Framtiden
Det som skapades under detta examensarbetet var en prototyp på hur denna
produkt skulle kunna se ut med dagens komponenter. Som vi alla vet går
utvecklingen framåt hela tiden och komponenterna blir bara mindre och mindre.
Det gör att designen kan nå nya höjder då större frihet ges med utformningen. De
komponenter som ändrar utseendet mest är nog kameran och skärmen.
5.4.1

Kameran

Idag består kamerahuset av ett skal med kameran inuti. Själva komponenterna är
små i sig men måste kombineras tillsammans med andra komponenter för att
leverera rätt bild. Utan denna skulle detta paket bli betydligt mindre.
5.4.2

Skärmen

Idag används två stycken 22 tums widescreen monitorer som bildkälla. I
framtiden bör dessa bytas ut mot LED skärmar, dels för bättre skärpa men
framförallt storleken på skärmen. Det blir ett mycket mer smidigt och kompakt
utseende på produkten. I framtiden kanske det kan användas någon form av
tryckkänslig skärm som då innebär att kameran inte längre behövs. Nu tänker
jag långt fram i utvecklingen, men absolut så tror jag detta är möjligt.
5.4.3

Lampor

Dagens 12 V halogenlampor bör bytas ut mot någon mindre och smidigare
ljuskälla, förslagsvis LED lampor. Allt detta beror på hur skärmarna blir.
Ljuskällan kanske inte kommer att behövas om ett par år. Jag skulle velat ha en
transformator som kan kopplas till tre lampor samtidigt som dessa kan dimmas
separat. På prototypen använde jag tre stycken transformatorer vilket gör att
mycket plats behövs. Transformatorerna borde väljas så att de kan hantera hög
värmeutveckling och behöver bara begränsad kylning eftersom det handlar om
så litet utrymme. Planerna skulle kunna vara att använda en ljusfilm för att
belysa området över skärmen, då blir detta uppdelat och ingen punkter
uppkommer.
5.4.4

Material

Detta är ett område som ständigt utvecklas, både med hållbarhet och vikt men
även med andra viktiga egenskaper. Allt beror på vad produkten ska förmedla,
men det hela handlar även om en kostnadsfråga.
Som sagt, denna produkt är helt ny på marknaden och därför är det inte helt
oväntat att det finns antalet saker som skulle kunna ”förbättras” eller ändras. På
alla produkter som skapas finns alltid förbättringspotential men det behöver
inte betyda att produkterna är dåliga, tvärtom.
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6 Slutsats och diskussion
Dessa var de utsatta målen jag hade när projektet startade:
Integrera alla produkter på ett estetiskt bra sätt
Göra produkten anpassningsbar till olika användare
Placera belysningen på ett bländningsfritt ställe
Skapa en fungerande modell
Skapa en tydlig designstrategi
Målet med examensarbetet var designa en fysiskt fungerande produkt med
riktiga komponenter samtidigt som formen skulle motsvara företagets utsatta
image. Genom att riktiga komponenter användes blev angreppsvinkeln
annorlunda än vad jag är van att ha vilket blev en nyttig erfarenhet. Ett annat
stort mål som sattes för projektet var att skapa en fungerande designstrategi
som företaget skulle kunna använda till kommande produkter.
Designstrategin är väldigt viktig att den fungerar eftersom när folk tittar på en
produkt ska denna kunna identifieras utan någon större eftertanke. Detta var
målet för XM reality´s designstrategi, att få en identitet.
För varje designprojekt som genomförts märks det tydligt hur pass viktig
förstudien är innan konceptfasen verkligen kan ta fart. Det var väldigt tydligt i
detta projekt då efter att användar – och ergonomistudien genomförts blev
projektet helt annorlunda än starten vilket jag ansåg vara väldigt positivt. Det
uppkom massor av saker som tidigare inte hade tänkts på. För att nämna ett
exempel var det inte från början tänkt att använda två stycken skärmar och
arbetspositionen var helt annorlunda mot vad resultatet visade. En bra utförd
förstudie ger oftast bra och kvalitativa resultat.
Förutom väletablerade metoder som nämnt ovan användes även brainstorming
samt flera olika sållningsmetoder, allt för att få fram ett resultat som skulle
kunna motsvara de uppsatta målen. En annan metod som hjälpte väldigt mycket
innan konceptgenereringen sattes igång var Kansei orden som gicks igenom med
företaget. Dessa användes för att företaget skulle kunna ta fram betydande ord
för deras image samt vilket formspråk de vill förmedla med sina produkter.
Den fysiska modellen som skapades blev jag väldigt nöjd med då jag själv tycker
att den motsvarade företagets uppsatta mål och även den nyligen satta imagen.
Det blev ett komplicerat bygge med många delar men i slutändan tyckte jag att
allt var värt det.
Jag skapar design för att jag vill tycka att den är snygg och proffsig, inte för att
bygget ska vara så enkelt som möjligt. När väl designen sattes tänkte jag mycket
på värmeutvecklingen på komponenterna samt hur produkten skulle tillverkas.
Dessa aspekter tycker jag själv är väldigt viktiga att tänka på när en ny produkt
skapas.
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När jag tänker på framtiden för produkten finns det förbättringar att göras,
exempelvis ändringar av materialen samt olika komponenter som används idag.
Nu måste det påpekas att produkten självklart blir bättre när de tänka
materialen kommer att användas.
Sammanfattar jag detta examensarbete blev jag väldigt nöjd med resultatet. Jag
anser att jag tillgodosett både mina egna samt företagets ställda mål.
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Bilaga 1 – Gannt shema:
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Bilaga 2 - Designbreif: (1/2)
Identifiera vad den nya produkten vill vara:
Den nya produkten ska vara ett hjälpmedel för företag som behöver hjälp med
teknisk support på distans. Den ska underlätta sättet att hjälpa på distans
samtidigt som det ska bli ett sätt som är mycket mer smidigt och tidsbesparande.
Beskriv produktens grundfunktion.
Grundfunktionerna som produkten ska uppfylla är följande:
Lätthanterlig funktion – Produkten ska inte innebära några hinder för
brukaren vid användandet, d.v.s. att brukaren enkelt ska kunna använda
produkten och tyda allt på ett bra sätt.
Hållbar – Produkten ska klara av att användas i flertalet olika miljöer där
materialet på produkten kommer att vara avgörande.
Hjälpa – Produkten ska innebära en förbättrad arbetstillvaro och se till så
lite strul som möjligt uppkommer vid användandet.
Se produkten på det sätt som brukaren, användaren ser den.
Produkten skall ha ett fördelaktigt utseende som har ett formspråk som säger
”High Tech”. Här är det viktigt att utseendet berättar vad produkten används till,
och även att den ska användas. Det ska inte finnas några tveksamheter på hur
produkten ska användas. När det gäller materialvalet kommer det väljas utefter
miljösynpunkter.
Beskriv brukaren och produktens personligheter.
Produkten kommer att användas utav flera olika yrkesgrupper men samma slags
personer kommer att sitta och använda den. Det kommer att vara personer som
är experter inom området i fråga. Personerna ska vara pedagogiska och vara
säker på sin sak och genom sin röst och händer enkelt ska kunna beskriva för
personer i omgivningen.
Beskriv de egenskaper som bestämmer värdet av det upplevda.
Produkten ska ge ett trygg känsla, och ger denna känsla genom att fungera
felfritt. Produkten ska kunna vara anpassningsbar till användaren, allt för att
användare ska känna sig hemma med produkten.
Beskriv produktens avspegling och bidrag till företagets image.
Produkten ska avspegla och bidra till en efterfrågad image, som då är ”High
Tech”. Finns många olika sätt detta kan göras på, dels med tekniken samt
utseendet. Produkten ska effektivisera reparation och göra så att alla som
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arbetar med komplicerade maskiner även kan reparera dessa med hjälp genom
produkten.
Systemdesign: ska produkten knytas till produktsystem.
Produkten kommer att knytas till ett produktsystem genom att det i nuläget kommer
att utvecklas flertalet produkter till företaget. Dessa produkten kommer att tas fram
separat så att designen kommer få olika utseenden.
Identifiera de element som avgör den tekniska kvalitén hos produkten.
Produkten kommer förutom att använda standarkomponenter använda ett
väldigt avancerat system som är själva kärnan i produkten. Självklart kommer
detta system kunna uppdateras desto längre in i framtiden vi kommer.
Berätta en bra historia, skapa en slogan.
Ett tänkbart scenario. Maskiner lägger av mitt i natten då det är kritiskt att den
måste vara igång. Närmaste hjälp är ett dygn bort och tiden räcker inte till. Med
denna produkt finns hjälpen direkt. Genom augmented reality hjälper experten
användaren två kontinenter bort. Problemet är löst snabbt och maskiner
kommer igång. ”Help is behind your back”
Livscykel analys:
Produkten kommer att ta hänsyn till miljön vad gäller valet av materialet.
Materialen som kommer att användas ska vara väldigt tåliga och svåra att ta
sönder. Produkten kommer att konstrueras i olika delar så ifall en del går sönder
behövs inte hela produkten bytas ut. Mycket av detta styrs av hur den slutliga
designen kommer att se ut samt hur stor serietillverkningen kommer att bli.
Produkten ska även vara anpassningsbar för framtiden när exempelvis nya
produkter kommer ut på marknaden. Om produkten går sönder och reparation
inte är möjlig ska den vara återvinningsbar.
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Bilaga 3 - Frågor till XM reality

Marknad:
Vilka kommer använda produkten?
Förstår brukaren produkten?
Varför används konkurrenternas produkter?, om det finns.
Finns det miljökrav att följa?
Positivt/negativt med dagens produkt?
Vilka leder utvecklingen inom branschen?
Tillverkar ni själva?
Vilka kvalitetskrav har ni?
Vilken image vill ni förmedla?
Företaget:
Företagsbeskrivning
o När startades företaget?
o Hur många anställda har ni?
o Vad är målet med företaget?
o Vad för slags system producerar företaget?
Historia om produkten
o Orsak till starten?
o Finns liknande produkter?
Projektet:
Vad är den primära uppgiften? (projektbeskrivning)
Finns det önskvärda funktioner som ska läggas till?
Vilka saker måste produkten klara av?, vad ska finnas?
Vill ni att produkten ska kunna fällas ihop och transporteras lätt?
Ska den vara möjlig att transportera? Hur vill ni då? Väska?
Har ni några rekommenderade material ni vill använda?
Ska hänsyn tas vad gäller värme från kamera och skärm?
Har ni speciella färger ni vill ha för att matcha er image?
Kravspecifikation – dimensioner till ingående komponenter. (kamera,
skärm m.m.)
Är belysning något ni vill ha på produkten?
Övriga kommentarer?
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Bilaga 4 - Användarstudie: 2010-03-29
Vad är viktigast för dig när du arbetar vid datorn?
Belysning
Underarmsstöd
Stolen
Inställningsmöjligheter på skärmen
Mock-up 1:
Vad är bra/dåligt med utformning?
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Vad vill du ändra/förbättra?
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Mock-up 2:
Vad är bra/dåligt med denna utformning?
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Vad vill du ändra/förbättra?
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Övrigt:
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Bilaga 5 - Resultat användarstudie (1/2)
Vad är viktigast för dig när du arbetar vid datorn?
Belysning
Underarmsstöd
Stolen
Inställningsmöjligheter på skärmen
Alla fyra punkter visade sig vara viktiga, dock var stolen ett återkommande faktum
att den var viktig. Underarmen ville dom flesta ha stöd för samt att skärmen skulle
kunna ställas in både i höjdled samt i olika vinklar.
Mock-up 1:
Vad är bra/dåligt med utformning?
Bra: Vissa testpersoner gillade vinkeln på skärmen samt att det var öppen yta
under kameran, dock var sittställningen dålig.
Dåligt: Det som nämndes återkommande var att kameran slog i huvudet eller var
hela tiden ett störande moment. Ergonomin var bristfällig då problem uppkommer
i nacke, axlar och underarmar.
Vad vill du ändra/förbättra?
Flera av testpersonerna ville kunna ändra läget på skärmen och placera ett
underarmsstöd.
Mock-up 2:
Vad är bra/dåligt med denna utformning?
Bra: Denna modell fick väldigt positiv respons. Hela arbetsställningen kändes mer
naturlig/avslappnad samt att ergonomin var mycket bättre. Här skulle långa
pass kunna spenderas.
Dåligt: Beroende på objektiv kan kameran skymma sikten lite.
Vad vill du ändra/förbättra?
Fler inställningsmöjligheter på skärmen och plattan samt att arbetsytan skulle
befinna sig rakt under bilden på skärmen.
Övrigt:
Mock-up 2 var utan tvekan det alternativ som fick mest respons, detta med att en
Viss osäkerhet kan uppkomma med plattan handlar igentligen bara en vanesak.
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Här återfinns fler bilder på studien:

Ovan visas bilderna som togs under användarstudien. Bilderna visar tydliga
skillnader på de olika modellerna. Även personer som är kortare drabbas av
kameran. De två bilderna längst ner till höger visar lite problemet med kanten
på datorn som kunde vara obekväm att ha underarmarna på.
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Bilaga 5 - Företagsmöte/tester

På företagsmöte 2 gjordes flertalet tester för att både studera bästa placering av
ljuskälla samt även att bestämma vilken av alternativen vi skulle gå vidare.
under mötet föregick det hela tiden diskussioner för att hela tiden vara säker på
att vi strävade åt samma håll. Här testades även olika objektiv på kameran.
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Bilaga 6 – Kravspecifikation
Denna gjordes av företaget för att ge mig vissa riktlinjer att fundera på när
designen skulle tas fram.
Material: Valet av material är valfritt, dock bör det tas till hänsyn att
kameramodulen inte darrar eller lätt kan ändra läge. Det ska kännas som
en produkt med bra kvalitet.
Skärm: Storleken på skärmen kommer att vara en 22 tums widescreen.
Vikt: Inga speciella krav.
Miljö: Inga satta miljökrav.
Lampor: Halogenlampor med effekt 12 V. Ska även kunna justeras med
dimmer. Viktigt att lamporna placeras så att ljuset inte reflekteras i
skärmen eller bländar användaren.
Kameramodul: Standardmått.
Justerbarhet: Armen ska kunna ställas in en gång för alla användare.
Färger: Valfritt, dock ska det spegla företagets image.
Hållbarhet: Viktigt aspekt, bör klara verkstadsmiljöer dock kommer
produkten att användas största delen av tiden i kontorsmiljö.
Delar: Önskvärt är att så få delar används.
När väl dessa krav var satta fick jag en inblick på vad som skulle göras inom
projektet.
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Bilaga 7 - Funktionsanalys: (1/2)
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Bilaga 7
Marketboard: 2010-03-02
Produkter på marknaden som har liknande användargränssnitt som XM reality.

Imageboard: 2010-03-01
Hämtar min inspiration från mjuka samt hårda former med framtidsuttryck.

Materialboard: 2010-03-02
Använde denna board för att få en tanke på hur produkten skulle vara rent
materialmässigt.
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Bilaga 8 - EDQE/spindeldiagram:
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Bilaga 9 - Kansei:
Indelning i kategori
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Bilaga 10 - Processen – Färdig modell
Dessa bilder är tagna under tiden som modellen byggdes.
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