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Abstract 

 

ABSTRACT 

This thesis processes the design process and how it differentiates from the 
ordinary way of product development. The ordinary way is when the aspect of 
construction is added before the aspect of design. A project of design has been 
used, in cooperation with ITAB Shop Products AB (ITAB). 
 
The approach of design usually differs between different lines of business, like the 
way of construction. The major difference is that in the construction process the 
person, who’s responsible, can usually be replaced because the process is directed 
by firm rules and calculation, while the design process usually let the designer be 
an integrated part of the process. This thesis describes the different methods that 
are used in the process of design and how they are used. 
 
The project was based on a request from ITAB who manufactures i.a. store gates. 
The request was that ITAB wanted to update the design of one of their gates. The 
gate in question was part of their low-price collection and was working fine. But 
ITAB thought that the design of the gate out-of-date and needed an update. 
 
This thesis describes the different steps, in product development, from the 
preparatory work to the final concept. In this article, there are three major steps 
that generate concepts, where the former step influences the next step. 
 
In the first two steps, the ideas were allowed to roam freely and there were not 
that many aspects that were locking toward one direction. In the third step, the 
direction was locked because of a determined cross section. 

 

 



Sammanfattning 

 

SAMMANFATTNING 

Den här rapporten behandlar designprocessen och hur den skiljer sig från den 
klassiska formen av produktframtagning, där konstruktionsaspekten läggs in innan 
designaspekten. Till hjälp har ett designprojekt i samarbete med ITAB Shop 
Products AB(ITAB), används.  
 
Tillvägagångssättet inom designbranschen skiljer sig, jämfört med andra 
branscher, genom att designern är del i processen. I andra branscher kan 
huvudpersoner ofta bytas ut då processen ofta styrs av strikta metoder och 
beräkningar. Detta arbete beskriver de olika metoderna som sker inom 
designprocessen och hur de används. 
 
Projektet i fråga bestod av att ITAB, som bl.a. tillverkar butiksgrindar, ville 
uppdatera formen på en av deras butiksgrindar. Grinden i fråga, tillhörde deras 
budgetsortiment och fungerade bra. De tyckte dock att formen var föråldrad och 
behövdes förnyas. 
 
I det här arbetet beskrivs de olika stegen från förarbetet och första 
idégenereringen till val av slutgiltigt koncept. Detta arbete har tre stycken 
konceptgenereringar där nästa koncept bygger på föregående. 
 
I de två första konceptgenereringarna fick idéerna fritt spelrum och det fanns inte 
så många låsta designaspekter. I den tredje konceptgenereringen låstes däremot 
inriktningen på arbetet, då tvärsnittet bestämdes. 
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1 Inledning 
 Detta examensarbete är ett samarbete med ITAB Shop Products AB som 
tillverkar och utvecklar inredningskoncept och produkter till butikskedjor inom 
dagligvaru- och fackhandel. Uppgiften var att utforma en ny design på ett av deras 
gamla entrésystem. 
 
Målet var att vi i slutskedet skulle få 
fram en ny design med nytänkande idéer 
och problemlösningar. 

1.1 Bakgrund och 

problembeskrivning 

1.1.1 Företaget ITAB Shop 

Products AB 
 ITAB Shop Products AB är ett 
tillverkningsföretag som specialiserat sig 
på att tillverka och leverera 
butiksutrustning som entrésystem till 
detaljhandel över hela världen.  
 
ITAB Shop Products har huvudkontor 
och tillverkning i Jönköping. Företaget 
ingår i ITAB Koncernen. 

1.1.2 Produkten 
ITABs Easygate(se Bild 1) är en av de 
mest framgångsrika och pålitliga 
produkterna på marknaden inom deras 
sortiment, men företaget tycker att 
designen behöver en uppdatering. 
 
Easygate är den mest ekonomiska 
grinden ITAB tillverkar, både i 
avseendena när det gäller pris och 
energiförbrukning. Grinden kan öppnas 
i 90 grader för att möjliggöra in- eller 
utgång, samt en ”panikfunktion” som 
gör att grindbågen kan öppnas åt fel 
håll, på ett sätt som förhindrar skada på 
mekaniken inuti grinden, samtidigt som 
personalen larmas och kan registrera 
störningen. [1] 

 
Bild 1, profilbild på butiksgrinden Easygate 
[1] 

 
Bild 2, profilbild på butiksgrinden Alphagate 
[2]  
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1.1.3 Ytterligare produkter 
Utöver Easygate, har ITAB en premiumgrind som de kallar Alphagate (se Bild 2). 
Funktionsmässigt har den samma sensorer som Easygate, men det finns vissa 
mekaniska skillnader, och utseendemässigt är de väldigt olika. 
 
Alphagate har ett cirkulärt tvärsnitt som går genom hela stolpen. Grindbågen 
roteras genom att en hel sektion av stolpen roteras. 
 
Produkten erbjuds till skillnad från Easygate i en mängd olika färger. [2] 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete var att redogöra för hur en designprocess går till, samt att 
efteråt reflektera över vad som hade kunnat göras bättre. 
 
Målet med arbetet var att, genom flera steg av konceptgenerering, skapa en ny 
design på en befintlig produkt. Under arbetets gång skulle en klarare bild av 
designprocessen erhållas. 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten är en studie i design. Detta innebär att hållfasthets- och 
konstruktionsberäkningar inte behandlats i det här arbetet. 

1.4 Disposition 
Denna rapport börjar med Teoretiskt bakgrund, där teorier och fakta om material, 
tillverkningsmetoder mm, tas upp. Därefter kommer Metoder, som beskriver den 
teoretiska användningen av metoderna som används. Den praktiska användningen 
av metoderna, beskrivs i första delen av Genomförande-kapitelet. Andra delen av 
Genomförande, beskriver hur de olika stegen, av konceptgenereringen, har skett. I 
Resultatet beskrivs vad konceptgenereringsstegen, gav. Slutligen diskuteras 
resultaten och tillvägagångssättet, samt en presentation av rekommendationer på 
problem, som uppkommit under arbetets gång.
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2 Teoretisk bakgrund 
Syftet för ett design- och produktutvecklingsprojekt är att bereda väg för 
förändring eller tillverkning av ett objekt, och/eller att skapa en produkt. 
Begreppet design handlar om att hantera problem som uppstår med avseende på 
utformning, tillverkning, och användning av produkter. 
 
Design är det inledande skedet i produktutvecklingsarbetet och det är då som 
produktens egenskaper skall bestämmas, framförallt de egenskaper som är 
sammankopplade till produktens form. 
 
Design kan delas in i tre faser där man skiljer på, den inledande fasen, system- eller 
huvudfas, och en avslutande detaljeringsfas. [3] 

2.1 Konkurrenter 
Detta avsnitt beskriver de direkta konkurrenterna till ITABs entrésortiment. 

2.1.1 Wanzl 
Detta tyska företag har sortiment för ett antal olika branscher, däribland butiks- 
och flygplatslösningar. Wanzl har funnits på marknaden sen 1947 och har 
framförallt tillverkat varuhusvagnar av olika slag. Utöver varuhusvagnarna, har de 
andra sortiment, bland annat inom entrésystem och entrégrindar. [4] 

2.1.1.1 Technoport och Ecoport 
Dessa två produkter är till utseendet nästan identiska. Främsta skillnaden, 
utseendemässigt, är att Technoport har en väl synlig ljudgrill under dess 
radarsensor, medan Ecoport saknar denna. 
 
Dessa modeller är, utseendemässigt, lika ITABs premiumgrind Alphagate. Det 
finns mindre skillnader mellan dessa produkter, som t.ex. olika lösningar på 
radarkåpan och höjdförhållanden mellan olika komponenter. [5] [6] [2] 

2.1.1.2 eGate 
Den här modellen(se Bild 3) har uppdaterad design, där den runda grundformen 
ersatts mot ett ovalt eller avrundat, rektangulärt tvärsnitt. Därefter har 
grindmekanismen, med runt tvärsnitt, satts på ena långsidan av grundformens 
tvärsnitt. [7] 
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2.1.2 ROL 
 Det svenska företaget ROL har tillverkat butiksinredning sen 1985. Exempel på 
butiksinredningar, som ROL tillverkar, är 
kassaband och varuhyllor. 2009 började 
ROL tillverka sin första entrégrind, vid 
namn Entré. [10] 

2.1.2.1 Entré 
Den här produkten(se Bild 4) har runt 
tvärsnitt. Precis som Wanzls Technoport 
och Ecoport och ITABs Alphagate, roterar 
Entrés grindbågar genom att en hel sektion 
av grindstolpen roterar. Detta gör att Entré 
är lik tidigare nämnda produkter. 
Utseendemässigt skiljer sig Entré från de 
andra produkterna genom en ljusindikator i 
toppen och en mer kompakt toppkåpa. [8] 

2.2 Tillverkningsteknik 

Följande avsnitt beskriver olika 
tillverkningstekniker som används i texten. 

2.2.1 Extrudering 
Den här tillverkningstekniken används 
främst om långa produkter med uniformt 
tvärsnitt ska tillverkas. Extrudering kan 
tillämpas till både metaller, som aluminium, 
stål och koppar, och plaster som t.ex. 
akrylplast. 
 
Det finns vissa olikheter i 
tillverkningsmetoden, beroende på om 
materialet är av plast eller av metall, men 
grundprincipen är i princip den samma. 
 
Materialet, som oftast är i halvfast form, 
placeras i ett hålrum mellan en platta, med 
ett hål i form av profilens geometri, och 
med någon typ av pressverktyg. Därefter 
pressas materialet genom plattan, som bildar 
ett uniformt tvärsnitt genom hela materialet. 
[11] [12] 
 
Tillverkningsmetoden kan jämföras med den typen av leksak, som kan ses i Bild 
5, som är en förenklad version av riktiga extruderingsverktyg. 

 
Bild 3, Produktbild av Wanzls eGate [7] 

 
Bild 4, Produktbild av ROLs Entré [8] 

 
Bild 5, Extruderingsverktyg i form av 
barnleksak [9] 
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2.3 Material 
Detta avsnitt beskriver generella egenskaper hos följande material som används i 
grindkoncepten som genererats i detta arbete. 

2.3.1 Aluminium 
Aluminium har blivit en av de mest använda metallerna på grund av att den 
kombinerar många olika goda egenskaper. Exempel på dessa egenskaper är: 
- Låg vikt 
- Hög hållfasthet 
- God korrosionshärdighet 
- Hög ledningsförmåga 
- Lättberarbetet 
- Lätt att återvinna 
Detta gör att aluminium lämpar sig väl för att användas i grinden. 
 
Grinden får en lägre vikt med aluminium jämfört med den plåt som används idag, 
det är lättåtervunnet, och tack vare att det är lättbearbetat kan många olika 
plastiska bearbetningsmetoder användas och på så sätt ge större friheter gällande 
utformning. [13] 

2.3.2 Termoplaster 
Definitionen av termoplast är en plast som kan omformas: det vill säga att efter att 
plasten har smälts ner, formats, och avkylts, kan plasten återanvändas genom 
smältas ner och omformas ännu en gång. 
 
Polymererna är uppbyggda av långa kedjeformiga molekyler, så kallade 
polymerkedjor. Uppbyggnaden av dessa är helt avgörande för polymerernas 
mekaniska egenskaper. [13] 

2.3.3 Akrylplast 
Akrylplast (Polymetylmetakrylat (PMMA)) är en termoplast som är känt under 
handelsnamn såsom t.ex. Plexiglas. 
 
Akrylplast har goda optiska egenskaper när det kommer till att leda igenom ljus, 
och detta gör materialet utmärkt för användning i skyltar, displayer, möbler, 
samtidigt som det i sin grundform är färglöst och på så sätt lätt kan färgas till 
önskadnyans. [14] [15] 
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2.4 Designteori 
Detta avsnitt förklarar designteorierna som används. 

2.4.1 Iterativ process 
Under ett designarbetes gång arbetar 
designers oftast i iterativa processer. En 
iterativ process är en process där ett resultat, 
eller en lösning, erhålls genom att repetera 
en cykel av analyser och operationer. Målet 
är att komma närmare att upptäcka det 
önskade beslutet, eller resultatet, efter varje 
avslutad cykel. 

2.4.1.1 Förstå 
Under det här steget, skall de som utför projektet, ta reda på så mycket fakta som 
möjligt om projektet. Detta sker för att projektutförarna skall få en uppfattning av 
problemet. Det finns verktyg som med fördel kan användas under den här fasen, 
t.ex. Brainstorming och Mind Maps. 

2.4.1.2 Definiera 
I detta steg, definieras problemet. Detta steg löses med hjälp av metoder som till 
exempel Five Whys(3.1.2) och Vem, Vad, Varför, Var, När & Hur(0). 

2.4.1.3 Analysera och utvärdera 
Med hjälp av verktygen, som nämndes tidigare, fås en uppfattning om av vad 
problemet är. Genom detta kan en funktionsanalys(3.2) och 
kravspecifikation(3.3), skapas. 
 
Under den här fasen påbörjas skiss och konceptgenerering. Dessa skisser tas fram 
snabbt och behöver inte vara detaljerade. 

2.4.1.4 Förfina 
I det här steget utvecklas (de) skisserna och koncepten som gjordes under 
föregående steg. Vid behov kan dessa skisser slås samman, i olika kombinationer, 
för att ge flera olika koncept. 

2.4.1.5 Implementera 

Under detta steget, analyseras och jämförs koncepten med hjälp av 
funktionsanalysen, kravspecifikationen och scenarion, som är relevanta för 
projektet. 

  

 
Bild 6, Iterativ process [16] 
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2.4.1.6 Kommunicera 
Under den här fasen sker kommunikation mellan projektutförarna och beställaren. 
Kommunikationen fokuserar på resultaten som kommit fram av tidigare steg. 
Exempel på metoder, för att kommunicera resultaten, är presentationskiss, video, 
muntlig presentation och modell. Dessa metoder kan med fördel kombineras för 
tydligare kommunikation. 
 
Om det skulle visa att ett problem kvarstår eller nya problem har uppstått, kan 
man gå tillbaka i cykeln till det steg som kan behöva göras om. [17] 
 
Ett vanligt exempel på iterativ process är när projektutförare går tillbaka, i 
processen, och kompletterar i kravspecifikationer osv. 

2.4.2 Designtänk 
Designtänk är teorin om hur en designer tänker vid produktframtagning osv. 
Under åren har det uppkommit flera olika teorier bakom hur designtänket 
fungerar. Dessa teorier grundar på olika psykologiska grunder och kommer inte 
förklaras i detta arbetet. 
 
Från dessa teorier fås ett antal typer av tänkande. Dessa typer(,) av tänkande, ger 
slutsatsen att en kombination av resonemang och fantasi, är det viktigaste för en 
designer. 
 
Resonemanget anses meningsfullt riktad mot en bestämd slutsats. Den här 
kategorin innefattar egenskaper som t.ex. logik och problemlösande förmåga.  
 
Fantasi innefattar moment där designen, från egen erfarenhet, kombinerar element 
på ett relativt icke-strukturellt och ”mållöst” sätt. Dagdrömmar och kreativa 
tankar anses fantasifulla. 
 
Dessa definitioner kan vara missledande, då vissa logiska grenar, som 
ingenjörsvetenskap, kan lösas på ett fantasifullt och kreativ sätt. 
 
1947 påstod G. Murphy att mentala aktiviteter påverkas av både den yttre världen 
och inre personliga behov. Problemlösning kräver mer uppmärksamhet på yttre 
världens behov än inre mentala behov. Medan kreativt tänkande, låter individen 
tillfredsställa sina inre mentala behov, vilket kan vara distanserat från verkligheten. 
 
Skillnaden mellan design och konst är att design är riktad mot att lösa verkliga 
problem medan konst fokuserar på intryck från individens egna tankar. Detta 
innebär inte att kreativa tankar ska exluderas från designprocessen. Produkten bör 
dock alltid utvärderas rationellt för att arbetet ska vara relevant för det verkliga 
problemet/användandet. 
 
Detta gör att en designers viktigaste egenskap är förmågan att kontrollera och 
kombinera rationella och kreativa tankar. [18] 
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2.4.3 Wicked problem 
Principen bakom wicked problem är att ett löst problem föder x antal nya. Detta 
gör att tillbakagång i processen ofta krävs, för att justera preferenser osv.  
 
1973 skrevs en artikel av två professorer, från University of California, om dilemman 
som uppkommer vid planering av projekt. Dessa två professorer hette Horst W. J. 
Rittel och Melvin M Webber. Artikeln innehöll bland annat en beskrivning på 
wicked problem, i form av en lista. Följande lista är en direktöversättning på 
listan i Webber och Rittels artikel. [19] 
 

1. Det finns inte någon definitiv formulering av ett wicked problem 
2. Det finns ingen ”stoppregel” för wicked problem 
3. Lösningar till wicked problem är inte rätt eller fel, utan bra eller dåliga 
4. Det finns inte något direkt eller allmänt lösningstest för ett wicked 

problem 
5. Varje lösning till ett wicked problem är en engångsföreteelse; i och med 

att varje försök räknas, finns ingen möjlighet att lära genom Trial and Error 
6. Wicked problem har inte ett bestämt antal lösningar 
7. Varje wicked problem är i grund och botten unikt 
8. Varje wicked problem kan ses som ett ”symtom” av ett annat problem 
9. Förekomsten av avikelser av ett wicked problem, kan förklars på flera 

olika sätt. 
10. Planeraren har ingen rätt att ha fel 

2.4.4 Trial and Error 
Under designarbetets gång stöter designers ofta på problem med sina olika 
koncept och är tvungna att gå tillbaka och antingen ändra, eller rata konceptet helt 
och hållet. Denna process kallas ”Trial and Error”. 
 
Definitionen av den här metoden är; en process där experimentering, med olika 
metoder, sker för att hitta det bästa resultatet [20]. Principiellt innebär metoden att 
bästa resultat nås genom att pröva sig fram. 
 
Även om den här metoden oftast inte nämns när man berättar om metoderna som 
används, så används den ofta. Exempel på detta är olika typer av simuleringar i 
diverse CAD-program. Det används även inom industrin då en provomgång på 
hela tillverkningsprocessen, ofta görs, innan produkten sätts i produktion. [17] 
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3 Metoder 
Under detta kapitel beskrivs de olika metoderna som används under arbetes gång. 

3.1 Designmetoder 

Detta avsnitt förklarar de designmetoder som används. 

3.1.1 IDEO-Kort 
Under den första delen av brainstormingen användes IDEO-kort som hjälpmedel, 
det är en samling av kort som representerar olika metoder som ett designteam kan 
använda för att försöka förstå sig på dess användare. 
 
Korten är indelade i fyra kategorier: 
- Ask 
- Watch 
- Learn 
- Try 
Dessa kategorier definierar i sin tur vad för sorts aktivitet som finns på kortet, och 
varje kort är illustrerat med ett riktigt exempel på hur metoden har använts. Under 
brainstormingen användes först och främst korten av typen ”Ask”, detta för att 
försöka få igång idégenererandet och försöka förstå vad en grind är. [21] 

3.1.2 Five Whys? (Fem Varför?) 
Metoden ”Five Whys?” används för att försöka skapa en bild av varför saker görs, 
eller ser ut som de gör, allt för att förstå vad själva kärnan till ett problem är. 
Så man frågar sig om och om igen ”Varför?” 
”Varför fungerar inte den här maskinen?” 
- Jo för att batteriet är slut. 
”Varför är batteriet slut?” 
- På grund av att… 
”Varför… 
Osv. 
Detta görs i fem led och i slutet så har förhoppningsvis själva grundproblemet och 
det mest fundamentala svaret på frågeställningen uppenbarat sig. 
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3.1.3 Vem, Var, När, Varför, Vad och Hur 

I den här metoden delas projektet upp i sex olika grupper. Detta görs för att 
projektet skall kunna analyseras djupare. Genom att gruppera projektet, kan olika 
”koncentrationspunkter” fås. 

3.1.3.1 Vem 
I början av idégenereringen var det viktigaste att ta reda på vem som var vår kund, 
vilka personer skulle vara tagna i åtanke när produkten designades? 
Först har vi Tillverkaren, vad för behov, önskemål, och krav har tillverkaren på 
produkten? Pris? Material? Tillverkningsmetoder? 
 
Sedan har vi Ägaren/Inköparen, vad för krav ställer en inköpare på ett nytt 
entresystem? Och vad för egenskaper gör den eftertraktad i en butiksmiljö? 
Monteringen, hur skall den gå till? Då fick vi tänka på Montören, hur skall grinden 
utformas så att det underlättar vid montering? Då kom vi även in på reparationer 
och underhåll, finns det inspektionsluckor? Kan Reparatören komma åt och 
inspektera eller byta ut mekaniken inuti grinden? 
 
Till sist så har vi Brukaren, kunderna i butiken, de som går igenom grinden hela 
dagarna och kanske inte ens ägnar någon större uppmärksamhet mot den, vad har 
de för krav? 

3.1.3.2 Var 
Genom att definiera var produkten skall vara kan vissa egenskaper ertappas. Till 
exempel bör en produkt som skall nyttjats i närheten av vatten ha en viss tålighet 
för detta element eller om produkten skall användas där det är mörkt, bör den en 
funktion som gör den extra synlig, om funktionen krävs. 
 
Vart kan grindar, eller system med liknande egenskaper, hittas? Exempel på detta 
kan vara: 
Nöjesparker. 
Affärer 
Badhus 
Tunnelbana 
Bussterminal 

3.1.3.3 När 
När skall produkten användas? Om detta inte definieras ordentligt, kan viktiga 
funktioner glömmas av. 
 
Vid vilka tillfällen används grindar av brukarna? Vid in- och utgång genom en 
anläggning, eller vid användning av en viss tjänst.  
 
Det här ämnet täcker även in när i tid produkten skall lanseras osv. Beroende på 
om en produkt skall lanseras om en månad eller om tio år, så skiljer sig funktionen 
i produkten. Till exempel så kan man lansera en superdator nästa månad med alla 
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de senaste kretskorten och teknikerna. Med dessa faktorer, framstår produkten 
modern och folk kommer nog få upp ögonen för den. Skulle exakt samma dator, 
lanseras om tio år, så skulle folk inte vara intresserad då produkten uppfattas 
omodern och ute ur tiden. 

3.1.3.4 Varför 
Av vilken anledning finns eller behövs produkten. Till exempel varför används 
förbränningsmotorer istället för elmotorer i bilar? På den här frågan kan ett antal 
svar fås, som till exempel att utvecklingen av batterier har inte kommit tillräckligt 
långt. 
 
Varför används grindar och liknande entresystem? För att förhindra smitningar 
och olyckor, samt för att styra kundflödet. 

3.1.3.5 Vad 
Vad för uppgift har produkten? Frågan vad ställs för att produktframtagarna ska 
kunna se om det finns andra produkter som gör samma sak, men på ett annat sätt 
Den här frågan kan likna föregående, varför, men det finns olikheter. Åter till 
exemplet med bilar, så vilken uppgift har bilen? Det mest generella svaret är att ta 
människor från en punkt till en annan, men det finns andra sätt som detta kan 
åstadkommas, t.ex. genom att cykla, flyga eller gå. 
 
Vad har grindarna för syfte? De är där för att ge vägvisning och för att styra 
brukarna. 

3.1.3.6 Hur 
Detta steg behandlar om hur projektet skall genomföras. Exempel på detta är; hur 
ska produkten tillverkas, hur produkten ska lanseras osv. 
 
Detta steg tas inte med i just denna process, då produktframtagarna låser sig själva 
väldigt mycket efter detta steg definieras. 

3.2 Funktionsanalys 
Idén bakom en funktionsanalys är att få designern att tänka och kunna uttrycka sig 
i funktioner istället för att tänka allt för mycket på lösningar. Genom att analysera 
ett problem så tvingas designers att inte bara tänka på vad som skall uppnås, utan 
även på vilka nya sätt detta kan göras. Och förhoppningsvis så kan det på så sätt 
komma fram nya bättre lösningar än de som redan existerar. 
 
En funktionsanalys är också ett bra dokument att ha i ett samarbete med en 
uppdragsgivare. De kan med hjälp av det förvissa sig om att ingen funktion är 
glömd eller försummad, samt att båda parterna vet precis vad som skall göras. 
 
I funktionsanalysen så formuleras funktionerna, som t.ex. styra kundflöde, förhindra 
olyckor, och därefter delas dessa upp i Huvudfunktion, Nödvändiga funktioner, 
och Önskvärda funktioner. [22] 
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3.3 Kravspecifikation  
Kravspecifikationen finns till för att förse de inblandade parterna med en bild av 
hur produkten skall se ut, den är också mycket viktig under design och 
utvecklingsfasen. [22] 

3.4 Datorstödda hjälpmedel 

3.4.1 Alias 
För att visualisera de olika koncepten som skissats fram under designarbetet så 
användes programmet Alias Design 2012 för att skapa ytmodeller. 

3.4.2 KeyShot 
För att visualisera de olika koncepten som tagits fram under designarbetet så 
användes två olika datorprogram, Alias Design 2012 för att skapa ytmodeller av 
koncepten, och renderingsprogrammet KeyShot för att sedan rendera dessa 
modeller.  
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4 Genomförande 
Under detta kapitel beskrivs hur tidigare nämnda metoder(se kapitel 3, Metoder) 
har används 

4.1 Five Whys? 
Den här metoden användes, när vi, i projektgruppen, skulle ta reda på varför 
varuhusgrindar över huvudtaget användes. När metoden användes visade det sig 
att det räckte med fyra steg: 
Varför behövs den? 
För att styra brukarna 
Varför? 
För att leda på rätt väg 
Varför? 
För att skapa ordning 
Varför? 
För att få ett bra flöde 
 
Som visas ovan, så gavs slutsatsen att varuhusgrindar används för att få bra flöde i 
butiken. Resultatet av detta användes när vi skissade olika sätt att styra människor 
genom bildspråk. 

4.2 Vem, vad, var, varför och när 

Metoden vem, vad, var, varför och när används när projektgruppen vill få en lite 
djupare bild av syftet med uppgiften. Egentligen finns frågan hur i den här 
metoden också, men den bör tas med senare eller så riskerar gruppen att hänga 
upp sig på en viss metod och sluta tänka utanför ramarna. 

4.2.1 Vem 
- Montör 
- Reparatör 
- Tillverkare 
- Brukare 
- Ägare/inköpare 

4.2.2 Var 
- Nöjesparker. 
- Affärer 
- Badhus 
- Offentliga anläggningar 
- Biografer 
- Träningslokaler 
- Tunnelbana 
- Bussterminal 
- Varuhus 
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4.2.3 När 
- In- och utgång genom anläggning 
- Vid användning av viss tjänst 

4.2.4 Varför 
- Förhindra smitning/olyckor 
- Styra kundflödet 

4.2.5 Vad 
- Vägvisning 
- Välkomnande 

 
Genom att plocka fram resultat för den här metoden, så gavs mer klarbild om 
varför varuhusgrindar verkligen användes. Detta resultat hjälpte även när 
koncepten utformades. T.ex. användes resultatet som ficks på Vem-delen för att 
lägga in delar på koncepten som kan tänkas behövas, exempelvis en 
inspektionslucka för att underlätta mindre reperationer. 

4.3 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen togs fram med hjälp av de metoder som används tidigare.  

Verb Substantiv Grad Med Avseende På 

Styra Kundflöde H Ägaren 

Förhindra Olyckor N Ägaren/Användaren 

Visa Väg N Användaren 

Räkna Kunder Ö Ägaren 

Tillåta Reparationer Ö Reparatör 

Kräva Få Verktyg Ö Reparatör/Tillverkare 

Vara Robust Ö Ägaren/Användaren 

Ge Välkomnande känsla Ö Ägaren 

    
Funktionsanalysen hjälpte till när koncepten togs fram. 
 
För hela funktionsanalysen, se bilaga 1.  
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4.4 Kravspecifikation 
Dessa krav togs fram med hjälp av företaget. Det går förstås att lägga in ännu fler 
krav, men för att inte låsa konceptframtagningen för mycket kände både 
projektgruppen och företaget att det räckte med dessa. 
 

Önskemål Krav 

El Genom Räckerör Off Center 

Robust Radar; Plastdetalj? 

Öppen Entré Fotocell 

Stabil Indikera Motströmsgående 

Fördelaktigt Utseende Räckerör; Tre Sidor 

Behålla Funktioner Från Föregående 
Modell El Från Upp, Ner, Sidan 

 
250 mm cc Grindstolpar 

 
Inspektionslucka 

 
Möjlighet att ta sig ut motströms, 
Nödsituation 

 
Nedan kan ett urval av ITABs funktioner på föregående modell ses. För en mer 
utförlig sammanfattning, se källa.  
 
Funktioner 

Riktningsbar radar 

Möjlig sammanlänkning för 
samoperation 

Låg energikonsumtion 

Öppningsbar 90 grader 

Nödsituationsfriläge 

Tre operationslägen 

 
Kommentar: 
Kravet Radar; Plastdetalj handlar om materialet på kåpan som radarn skall sitta 
under, då t.ex. metall isolerar radarvågorna. 

4.5 Arbetsmetod under konceptgenerering 
Här beskrivs hur konceptgenereringen utfördes. 

4.5.1 Steg 1, Idéskiss 
Under detta steg var vi, i projektgruppen, ganska fria med utformning och idéer 
gick åt alla olika håll. T.ex. fanns det idéer angående om hur grinden öppnades, 
hur flödesriktningen visas, och hur skulle den här specifika stolpen kunna 
särskiljas jämtemot konkurrenter. 
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4.5.2 Steg 2, Raffinering 
Här förfinades koncepten som tidigare skapades. Och mer tanke lades på hur det 
skulle kunna vara möjligt att tillverka de olika koncepten. 
 
Under detta avsnitt sorterades även några koncept bort. T.ex. sorterades alla 
koncept ur Konceptgrupp 3(5.1.3) för att de antingen var farliga, tog mer plats än 
nödvändigt, var svåra att konstruera med panik-egenskaper, eller att tillverkningen 
skulle bli alldeles för komplicerad. 
 
Här skapades även några fler koncept då fler idéer hade väckts under ett 
presentationsmöte med ITAB. T.ex. Koncept 2(5.2.1.2) skapades efter att önskan 
om att toppkåpan skulle smälta in i själva stolpen lite bättre, så uttrycket av att en 
”mössa” satts på stolpen, skulle framträda. 

4.5.3 Steg 3, Andra raffinering 
Efter Steg 2 hölls ett möte med ITAB där de beslutade om vilken grundform de 
ville ha. Under detta möte beslutade de att de ville använda en form som Berge 
Consulting hade plockat fram. Därefter fick vi valet om vi ville fortsätta med våra 
egna koncept eller använda den formen Berge plockat fram. Vi valde att utgå från 
Berges form. 
 
Efter detta val påbörjades olika detaljkoncept, som t.ex. koncept på toppkåpan. 
Först gjordes dessa koncept på papper, men vi kom fram till att det var lite för 
komplext att skissa på grundformen i perspektiv. Så efter att ett antal småkoncept 
skapats för hand gick vi över till att plocka fram koncept i Alias. Valet av Alias 
framför andra 3D-modellerare skedde ganska naturligt då vi båda kan grunderna i 
programmet, och det är lite lättare att gör kurvor och liknande i Alias än i en solid-
modellerare som Solid Works. 

4.5.3.1 Alias 
Det första som gjordes var en grundform, som liknade den som ITAB hade valt. 
Efter detta gjordes olika detaljer i olika filer, t.ex. med olika inspektionsluckor, 
toppkåpor, och så vidare.  
 
Därefter passades de olika detaljerna ihop till olika koncept. Och efter att dessa 
koncepten hade gjorts, skedde renderingar i KeyShot. 

4.5.4 Steg 4, slutgiltig raffinering 
Efter att fyra stycken nya koncept på den nya basformen hade skapats så valdes ett 
av de koncepten ut. Detta koncept raffinerades ännu lite till, så att ett relativt 
realistiskt resultat gavs. Exempelvis lades delningslinjer, skruvar, och liknande till.
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5  Resultat 
Under detta kapitel kommer resultaten som erhölls beskrivas. Detta innebär att 
kapitlet kommer innehålla ett antal koncept från de olika stegen i 
konceptgenereringsprocessen. 
 
Konceptgenereringsprocessen har delats upp i tre genereringssteg. 
Steg 1 Första steget skissades det fritt och åt de flesta hållen 
Steg 2 I det andra steget var gruppen lite mer låst och tog mer hänsyn till krav 
Steg 3 Det tredje steget användes en grundform som beslutats, och det har 

tagits hänsyn till flera tekniska krav 

5.1 Första konceptgenereringen 
 Under första konceptgenereringen gjordes ett antal grundkoncept, och bland 
dessa koncept fanns det några som utmanade de traditionella idéerna om hur en 
grind skall vara utformad.  
 
Konceptgenereringarna gjordes framförallt genom att skissa. 

5.1.1 Konceptgrupp 1 
Första gruppen bygger på en grundform av ett kvadratiskt tvärsnitt, med 
avrundade hörn. Därefter har olika detaljer ändrats. 
 
Följande koncept kan ses till höger på nästa sida. 

Designers kommentar 
Bland dessa koncept är det tänkt att man skall frångå den vanliga runda formen 
som dominerar marknaden och införa något mer kvadratiskt. 
 
Alla dessa koncept grundar sig på en kvadratisk grundform, men med olika 
avvikelser för att utforska de olika sätten hur olika skulle kunna inkorporeras, som 
ljus, toppkåpa, och radarsensorer. 
 
Här utforskade vi även saker som utbytbara plastdetaljer som skulle möjliggöra en 
högre kustomiseringsgrad för kunderna. 

5.1.1.1 Koncept 1.1 
Koncept 1.1 har ljuspaneler på avrundningen. En platt toppkåpa som slutar vid 
den främre panelen. Mellanrummet mellan grindbågens fästpunkter är slutet. 
+ Lätt att fästa räckerör 
- Isolator, för radarsensorn, över hela fronten 
- Låg kustomiseringsgrad 
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5.1.1.2 Koncept 1.2 
Koncept 1.2 har sin toppkåpa på endast sidorna av toppen. Dess ljuspanel sitter i 
en enda panel på sidorna. Mellanrummet mellan grindbågsfästet är som Koncept 
1.1, alltså slutet. 
- Svårt att montera räckerör 
- Isolator, för radarsensorn, över hela fronten 
- Låg kustomiseringsgrad 

5.1.1.3 Koncept 1.3 
Detta koncept är den enda i den här gruppen 
som har öppet mellanrum mellan 
grindbågsfästena. Koncept 1.3 saknar även 
någon typ av ljussättning. 
+ Ingen isolator i toppen, för radarsensorn 
+ Lätt att fästa räckerör 
- Ingen ljussättning 
- Större risk att fastna 

5.1.1.4 Koncept 1.4 
Koncept 1.4 har sin ljusslinga integrerad i 
toppkåpan och inga andra bryningar i 
grundformen. Detta kan göra att detta 
koncept kan framstå lite tråkigt. 
+ Ingen isolator i toppen, för radarsensorn 
+ Lätt att fästa räckerör 
- Tråkig 
- Låg kustomiseringsgrad 

5.1.2 Konceptgrupp 2 
Den andra gruppen, av koncept, bygger på 
ett cirkulärt tvärsnitt som grundform. 
 
Följande koncept delar fördelen att det inte 
finns någon metall som kan isolera radarsensorn. 

Designerns kommentar 
Detta tvärsnitt kom fram ganska naturligt, då ITABs har ett antal modeller med 
runt tvärsnitt. T.ex. så har deras premiumgrind det här tvärsnittet. 
 
Tyvärr så är det inte bara ITAB som har detta tvärsnitt. Detta gör att en unik 
design måste hittas om man vill differensera sig från resten av marknaden.  

  

Första konceptgenering, koncept 1 

  
Koncept 1.1 Koncept 1.2 

  
Koncept 1.3 Koncept 1.4 



Resultat  

26 

5.1.2.1 Koncept 2.1 
Detta koncept har platt toppkåpa, med 
ljusaccenter på sidorna. Konceptet har även 
en plastpanel som går längs med sidorna. 
 
+ Förhållandevis hög kustomiseringsgrad 
+ Lätt att fästa räckerör 
- Något grund toppkåpa 
 - Kan finnas problem vid motering av 
räckerör på baksidan 

Designers kommentar 
Denna form hämtar inspiration från ITABs 
premiumgrind, tanken var att den skall vara 
utrustad med ljus längst upp på toppkåpan 
som hade kunnat visa antingen rött eller 
grönt, för att symbolisera vilken riktning 
grinden öppnar sig åt. 
 
Kustomiseringen är även tagen i åtanke här 
med tanken att det skulle gå att byta ut 
toppkåpan och sidolisten. 

5.1.2.2 Koncept 2.2 
Koncept 2.2 saknar belysning. Dock finns 
en plastpanel längs med sidorna. Detta gör 
att två olika färger, som kompenserar 
varnadra bra, kan kombineras, t.ex. en 
mörkare färg tillsammans med svart. Detta 
koncept har rundad toppkåpa som sträcker 
sig ut över sidorna. 
+ Förhållandevis hög kustomiseringsgrad 
+ Lätt att fästa räckerör 
- Ingen belysning 
-  Kan finnas problem vid motering av 
räckerör på baksidan 

Designerns kommentar 
Detta är en kombination mellan ITABs 
premiumgrind och den grinden som skall 
göras om. Tanken var att stolpen ska kunna 
skräddarsys, på fler sätt än att bara få välja 
en färg på stolpen. Nu finns färgvariationer 
på tre ställen; toppkåpan, sidolisten och 
grundstolpen. 
 

Första konceptgenering, koncept 2 

 
Koncept 2.1 

  
Koncept 2.2 Koncept 2.3 

 
Koncept 2, toppvarianter 
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Detta koncept saknar belysning. Dock ska det finnas möjlighet att leda in ljus i 
grindstolpen då detta är av akrylplast.  
 
Tanken med att göra grindstolpen i akrylplast var att grindstolpen blir transperent 
och på det viset försvinner en grad av instängdhet då grindstolparna kommer 
försvinna in i bakgrunden för betraktaren. 

5.1.2.3 Koncept 2.3 
Detta koncept har punktbelysning precis under toppkåpan. Dock saknar det 
paneler i sidan, vilket gör att den förlorar en grad av kustomisering. Avsaknaden 
av panel gör även att den blir väldigt enhetlig i formen. 
+ Enhetlig form 
+ Lätt att fästa räckerör 
- Låg kustomiseringsgrad 

Designers kommentar 
Denna grind hämtar också inspiration från ITABs premiumgrind, med hela 
kroppen i metall och en toppkåpa i plast med ett litet annorlunda radarfönster. 

5.1.2.4 Toppvarianter 
I den här konceptgruppen gjordes även några varianter på toppkåpan och 
eventuell punktbelysning. Dessa varianter visas i samma bildtabell som de andra 
koncepten i den här konceptgruppen. 

5.1.3  Konceptgrupp 3 
Den här konceptgruppen består av koncept som går mot strömmen och är 
annorlunda i jämförelse med andra koncept som gjorts. 

Designers kommentar 
Dessa koncept var koncept som gjordes för att få bort idéer som annars skulle 
kunna blockera för andra idéer. 

5.1.3.1 Koncept 3.1 
Det här konceptet har en grindbåge som glider in och ut ur stolpen. Detta hade 
kunnat vara riktigt bra om det inte var för att grindbågen kommer skjuta ut på 
andra sidan när grinden är öppen. 
+ Förhållandevis hög kustomiseringsgrad 
+ Låg klämrisk 
- Svår konstruktion med tanke på evakuering 
- Kräver plats på baksidan 
- Knepigt att lösa öppningsmekanismen 

Designers kommentar 
En fråga som ställdes när detta koncept gjordes var; Varför öppnas en grind som 
en vanlig svängdörr? En svängdörr definieras att dörren öppnas genom att dörren 
har en rotationsaxel på ena sidan som gör att dörren roterar 90 grader vid 
öppning. 
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Det här konceptet skulle kunna jämföras med en skjutdörr, alltså ett sätt att tänka 
utanför ramarna. Det fanns en del praktiska problem med detta koncept, bl.a. att 
grindbågen kommer kräva att har lika mycket öppet utrymme finns, på baksidan 
av stolpen, som på framsidan. 
 
Det finns även ett problem som helt enkelt 
inte kan ignoreras och det är att 
nödutrymningsmöjligheter. För att kunna 
lösa detta problem hade det krävs att en hel 
sektion av stolpen skulle vara möjlig att 
vridas för att tillåta utrymning.  

5.1.3.2 Koncept 3.2 
I detta koncept fälls grindbågen upp och 
ner, beroende på om den ska vara öppen 
eller stängd. Konceptet har nackdelen att 
man kan skada sig om man kommer i vägen 
för grindbågen när den stängs. 
+ Förhållandevis hög kustomiseringsgrad 
- Hög kläm och skaderisk 
- Svår konstruktion med tanke på 
evakuering 
- svårigheter med att lösa  
 öppningsmekanismen 

Designers kommentar 
Även detta är ett sådant koncept som 
skapades för att få ner på papper och bort 
från huvudet.  
 
Detta koncept har även det några praktiska 
problem. Som Koncept 3.1 så har detta 
konceptet några evakueringssvårigheter. 
Dessutom finns risken att den som går 
igenom grinden kan skada sig när bågen 
fäller ner igen. 

  

Första konceptgenering, koncept 3 

 
Koncept 3.1 

 
Koncept 3.2 

  
Koncept 3.3 Koncept 3.4 
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5.1.3.3 Koncept 3.3 
Detta koncept bygger på de koncepten i Konceptgrupp 2(5.1.2). Den stora 
skillnaden är att stolpen är inkapslad i ett rör av akrylplast. Detta kommer ge 
effekten att hela stolpen lyser om ljuskällor sätts i en av kanterna på akrylglaset. 
+ Förhållandevis hög kustomiseringsgrad 
- Svår montering och reperation 

Designers kommentar 
Detta koncept påminner om koncepten i Konceptgrupp 2(5.1.2). Idéen bakom 
konceptet kom när tanken ”Varför inte lysa upp hela stolpen” poppade upp. 
 
Konceptet i sig hade kunnat bli riktigt bra, men i och med att hela stolpen är 
inkapslad i ett rör så tillkommer det en del svårigheter när det kommer till både 
montage och reperation. 

5.1.3.4 Koncept 3.4 
Detta var endast ett koncept på basformen. Men detta sållades bort fort då 
formen är extremt svår att tillverka. 

Designers kommentar 
Detta skapades efter önskan att kunna göra något unik med formen. Det finns 
egentligen ingen tillverkningsmetod som kan tillverka den här formen utan att det 
kommer blir förhållandevis hög kostnad per enhet jämfört med vad det kostar 
idag. 

5.2 Andra konceptgenereringen 
Under den här konceptgenereringen analyserades de koncepten som hade gjorts 
och sedan hur de kunde förbättras. Under den här genereringen handlade det om 
olika former på den traditionella typen av varuhusgrind. 
 
Representanterna på ITAB fick granska våra resultat och komma med 
kommentarer och välja vilken de tyckte bäst om. Det skall nämnas att ITAB hade 
lite andra koncept, som gjorts av ett externt företag, när de gjorde urvalet. 

5.2.1 Individuella koncept 
I följande text kommer koncept, som tillkom i andra konceptgenereringen och 
som inte nämns tidigare, beskrivas. 

5.2.1.1 Koncept 1 
Detta koncept har en toppkåpa av plast. I kåpan kommer en riktningssymbol vara 
infräst och eventuellt lysa. Utöver detta kommer det inte finnas några större 
ljuskällor. 
+ Hög kustomiseringsgrad 
+ Kan placeras rygg mot rygg 
- Ingen ljuskälla 

Designers kommentar 
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Det här konceptet kom efter lite spånande med olika former. 

5.2.1.2 Koncept 2 
Runt hela koncept 2 går en plastlist. Detta 
göra att toppkåpan inte täcker hela 
toppytan utan går endast fram till listen. 
Listen som går runt stolpen kommer vara 
av plasten akrylplast, vilket möjliggör att 
listen kan ljussättas.  
+ Hög kustomiseringsgrad 
+ Kan placeras rygg mot rygg 
+ Toppkåpan är mer diskret än andra 
koncept 
- Plastlist kan bli problematisk att 
tillverka 

Designers kommentar 
Idéen med detta koncept kom när syftet 
om att försöka få bort känslan av en 
mössa på stolpen lades i fokus. Det fanns 
även en idé om att försöka integrera mer 
färg i stolpen. 
 
Det som talar emot det här konceptet är 
främst att det är lite för kantigt och att det 
bygger lite för mycket på djupet. 

5.2.1.3 Koncept 3 
Detta koncept möjliggör att ha två 
grindmekanismer i samma stolpe. 
+ Två grindar i en 
+ Hög kustomiseringsgrad 
- Inget ljus 
- Problematisk montering av räckerör 
på baksidan 

 Designers kommentar 
Detta koncept bygger på idéen om att ha två stycken stolpar rygg mot rygg, men 
integrera det i en enda stolpe. 
 
Problemet med den här stolpen är att om kunden bara skulle vilja ha en grindgång 
så är den här stolpen otymplig. 

  

Andra konceptgenerering 

 

 

Koncept 1 

  
Koncept 2 

 

 

Koncept 3 
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5.3 Tredje konceptgenereringen 
Granskningen gav projektgruppen en 
grundform på stolpen som därefter 
vidareutvecklats i konceptgenerering III. Bild 
på detta tvärsnitt kan ses till höger. 
 
Först användes skissmetoder för att ta fram 
grundidéer. Därefter användes 
ytmodelleringsprogrammet Alias för att ta 
fram lättolkade konceptbilder.  

5.3.1 Tredje konceptgenereringen del 1, detalj-skisser 
 Då en ny grundform erhölls, så påbörjades 
den tredje konceptgenereringen med att 
skisser på detaljer gjordes. Dessa skisser 
kunde därefter kombineras till fullständiga 
koncept. 
 
Till höger kan några exempel på olika detaljer 
ses. 

5.3.2 Tredje 

konceptgenereringen del 2, 

fullständiga koncept 
Under den här delen gjordes fullständiga koncept utifrån de detalj-skisser som 
gjordes i föregående moment.  

5.3.2.1 Koncept I 
Detta koncept är likt det konceptet som 
Berge hade gjort. Dock har kåpan gjorts 
bättre med mer realistiskt utseende. 
+ Enkel i formen 
- För platt kåpa 

Designers kommentar 
Denna modell påminner mycket om den 
grundformen ITAB hade fått från Berge, 
men med en mer utarbetat toppkåpa för att 
möjliggöra så att radarn fungerar, samt plast 
och ljuslister längst sidorna. 

  

Tredje konceptgenereringen 

 
Bild på generella, bestämda 
tvärsnittet 

Tredje konceptgenereringen del 1 

 
 

Exempel på 
olika kåpor 

Exempel på olika 
inspektionsluckor 

Tredje konceptgenereringen del 2 

 
Koncept I 



Resultat  

32 

5.3.2.2 Koncept II 
 Koncept II följer tanken att sidan aldrig 
stannar av. Detta ger en mjuk form och inte 
särskilt definierad toppkåpa. Dock kräver 
formen att fönster sätts på framsidan för att 
radarn skall känna av rörelser i de viktigaste 
områdena. 
+ Ingen definierad toppkåpa 
- Kräver fönster på framsidan 

Designers kommentar 
Här ville vi ta grundformen vi fått och arbeta 
vidare med de mjuka kurvorna, samt att 
försöka eliminera intrycket av en toppkåpa 
så mycket som möjligt. 
 
Resultatet är en stilren form där sidan ser ut 
att i ett stycke sträcka sig som en båge över 
grinden från sida till sida. 

5.3.2.3 Koncept III 
Koncept III bygger på principen på 
Koncept 2 i andra koncept-
genereringen(5.2.1.2), vilket innebär att listen 
går utan avbryt runt hela stolpen och 
toppkåpan täcker bara en del av toppen. 
Detta ger en inte lika framhävd toppkåpa 
som smälter in lite bättre i siluetten. 
+ Avrundad, mjuk form i siluetten 
- Något komplicerad att tillverka 

Designers kommentar 
Inspirerades av Koncept II, men ville göra 
något med en fullständig kåpa. Som tidigare 
nämnt, så har det här konceptet inspiration 
från Koncept 2(5.2.1.2). 
 
Tanken var att få fram ett koncept som var 
följsam genom hela stolpen. Tyvärr gör alla 
rundade kanter att formen inte blir så 
jättespännande. 

  

Tredje konceptgenereringen del 2 

 
Koncept II 

 
Koncept III 

 
Koncept IV 
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5.3.2.4 Koncept IV 
Detta koncept har en renodlad toppkåpa. Det innebär att den blir något lättare att 
konstruera än Koncept III.  
+ Förhållandevis lätt att tillverka 
- Stort verktyg, vid tillverkning av toppkåpan 

Designers kommentar 
Den här idéen kom efter lite experimentering med form. Idéen var att formen 
skulle brytas lite med att lägga in lite kanter. 

5.4 Slutresultat 
Till slut valdes Koncept II som slutgiltigt koncept av oss. Det här konceptet har 
därefter förbättrats. 
 
I designprocessen finns ofta en instinktiv 
känsla över vad som kan funka eller vad som 
inte gör det. Dessa känslor är ofta svåra att 
sätta ord på. Ett exempel som de flesta kan 
relatera till, är huruvida en produkt känns 
plastig eller ej. Detta är förstås väldigt 
subjektivt och är ofta väldigt svårt att 
definiera. 
 
Detta är främsta orsaken till att vi val Koncept 
II. Den kändes bäst. Siluetten kändes mer 
strömlinjeformad och avskalad och det fanns 
en viss enkelhet i dess form. 
 
Grinden är tillverkad av extruderat aluminium 
med sidor och toppkåpa av plast för att 
möjliggöra för radarn att kunna läsa av 
omgivningarna. 
 
Grinden har fått en bottenplatta för att 
undvika att det ser ut som att stolpen ”växer” 
upp ur marken. En fotocell är placerad 
centrerat längst ner på stolpen, för att läsa av föremål som korsar dess väg och 
öppna grindbågen om radarn har missat att registrera personen eller objektet. 
Ovanför fotocellen är en inspektionslucka placerad för att möjliggöra inspektion 
och reparationer på kretskort, motorn, och fotocellen.  
 
På stolpens sidor sitter en ljuslist med LED-belysning, tanken bakom dessa var att 
skapa en öppnare känsla, en känsla av ljus och rymd, samt göra grinden lite mer 
välkomnande och leda folk på rätt väg. På sidorna sitter även 2 infästningspunkter 
för räckerör, för att möjliggöra montering av barriärer omkring grindarna. 
 
 

Slutkonceptet 

 
Perspektivbild på slutkonceptet 
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Inspektionslucka 

Fotocell 

Fönster för radar 

LED-Ljuslist 

Infästning 
för räckerör 

Som med alla produkter finns det en viss kompromiss med även detta koncept. I 
det här konceptet är det att formen måste brytas för att sätta dit fönster, då radarn 
har problem med skarpa kanter. Så för att få radarn att läsa av omgivningarna i en 
större vinkel så lades två plastfönster in på framsidan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1.1 ITABs kommentar 

När de fyra sista koncepten presenterades för ITAB, så fastnade de, i första hand, 
på Koncept III och IV. Anledningen var att de skulle vara lättast att integrera 
radar i och det skulle vara minst radarstörningar i dessa två. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt diskuterar resultatet som fick i slutändan. 

6.1.1 Syftet 
Syftet med detta arbete var att redogöra hur en designprocess går till, samt att 
efteråt reflektera över vad som hade kunnat göras bättre. Målet med arbetet är att 
skapa en ny design på en grind och under arbetets gång få en klarare bild av hur 
designprocessen fungerar.  

6.1.2 Resultatet 
Uppfylldes målet med att göra en ny design? Kort sagt, ja. Men… 
 
… Även om målet uppfylldes, så hade det kunnat göras bättre. Exempel på detta 
är att mellan konceptgenerering 2 och 3 fick vi möjligheten att välja om vi ville gå 
efter det konceptet som ITAB ville jobba med, eller om vi skulle fortsätta med 
våra egna koncept. Om vi skulle fullföljt designprocessen ordentligt skulle vi följa 
våra egna koncept och färdigställa dem. 
 
När en designer jobbar, finns ofta en tanke bakom de olika koncepten. Dessa 
tecknas oftast inte ner utan finns i huvudet hos designern. I vanliga fall brukar det 
vara samma designer genom hela projektet, så då är det oftast inga problem. Men 
byter man designer, som det gjordes i detta fall, så blir det problem för den nya 
designern måste tänka sig in i den gamla designers tankar. Det här problemet 
uppstod när vi valde att följa det designbeslutet ITAB hade valt. 
 
I och med att vi var, och fortfarande är, förhållandevis oerfarna som designers, så 
valde vi att följa den vägen som företaget valde att gå. 

6.2 Metoddiskussion 
Flera av metoderna, som används, bygger på designteorier.  Både metoder och 
teorier kan ses som hjälpmedel för att stimulera designerns tankeverksamhet och 
rikta fokus, mot uppgiften. Detta blev ett problem när genomförande skulle 
skrivas ner, då metoderna används utan att vi medvetet tänkt på att vi har använt 
dem. 
 
Detta kan jämföras med hur en konstruktör arbetar. Oftast måste ett antal 
hållfastighetspreferenser tas fram och räknas på. Detta sker oftast på ett skriftligt 
medium, då det är mycket siffror och exakta värden som måste vara med. 
 
Som läsaren kanske har märkt saknas konkreta sållningsmetoder i arbetet. Detta 
beror på att det har skett i huvudet hos den aktuella designern och i gruppen 
genom diskussion. Sållning har skett efter kombinationer av metoder och teorier. 
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Argumenten till att vissa koncept har försvunnit, har inte alltid gått att skriva ner 
utan det har handlat om att vissa koncept har känts fel. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Under detta arbete har vi undersökt hur en designprocess går till, vilka teorier och 
metoder som ligger bakom denna, och sedan använt dessa kunskaper för att ta 
fram ett förslag för en ny design på en entrégrind. 
 
Vi kom fram till en slutgiltig design, där vi inkorporerat de önskemål och krav vi 
fått från företaget, i ett modernt och stilrent utförande. 
 
Då det här projektet till mestadels har koncentrerats på designaspekten så bör 
projektet följas upp med konstruktionsberäkningar. Detta var inget vi gjorde då vi 
ansåg att arbetet skulle bli för omfattande om vi skulle ha tagit med det som ett 
ytterligare moment.
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1. Funktionsanalys 

Ägaren 

Verb Substantiv Grad Kommentar 

Styra Kundflöde H  

Förhindra Olyckor N  

Räkna Kunder Ö  

Vara Robust Ö  

Ge Välkomnande känsla Ö  

Öppna Automatiskt N  

Blockera Smitning N  

Tillåta Nödevakuering N  

Reperatören 

Verb Substantiv Grad Kommentar 

Tillåta Reperationer Ö  

Kräva Få verktyg Ö  

Lättillgänglig Inspektionslucka Ö  

Tillverkaren 

Verb Substantiv Grad Kommentar 

Kräva Få verktyg Ö  

Använda 
Föregående 
komponenter 

Ö 

Återanvända tillverkade 
komponenter, så som 
motor och drivande 
kretskort 

Vara Lättmonterad N 
Komponenter skall vara 
helt symmetriska eller 
extremt assymmetriska 

Kräva Få arbetsmoment Ö  

Undvika Modifieringsmoment Ö  

Användaren 

Verb Substantiv Grad Kommentar 

Förhindra Olyckor N  

Visa Väg N  

Vara Robust Ö  

Vara Omärkbar Ö  
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2. Vem-, Vad-, Hur-, När-, Var- Och Varförkompassen 
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3. Första konceptgenerering 
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4. Andra konceptgenereringen 
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5. Tredje konceptgenereringen 
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6. Detaljrendering 
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7. Koncept I 
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8. Koncept II 
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9. Koncept III 
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10. Koncept IV 
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11. Slutkoncept  
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12. Tidsplan 

 


