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Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 30hp som avslutar civilingenjörsutbildningen Teknisk Design 
vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är inriktat på  kreativ utveckling av en produkt som ska förbättra upplevelsen 
vid självscanning inom En Kasse Segmentet. 

Vi vill tacka alla som på något sätt hjälpt oss fram under detta examensarbete, utan era ideer och tankar hade 
vi  haft en väldigt tung resa. Vi vill även tacka vår handledare Daniel Öhrling vid Luleå Tekniska Universitet som 
bidragit med tips och vägledning genom problematiska stunder. Ett särskillt tack till Erika på ICA Kvantum Luleå 
för hjälp och hennes intresse i arbetet. Slutligen vill vi tacka Karl Tibratt på Nordiska Plast AB för hjälpen och 
feedbacken under projektet.

Luleå den 1 juni 2012

    

Björn Nygren       Robert Bäcklund

 



Sammanfattning
I dag erbjuds självscanning hos de flesta större livsmedelskedjorna i Sverige. Tjänsten tillåter kunderna att på ett 
smidigt sätt nyttja en mobil scannerenhet för att själva scanna varor direkt inne i butiken, samtidigt som varorna 
kan packas ner löpande i bärkassar. Processen erbjuder kunder direkt kontroll över den reella kostnaden samtidigt 
som den sparar tid. Systemet fungerar dock smidigast för kunder som handlar stora mängder livsmedel och tar 
hjälp av en kundvagn med monterad avlastningshållare för scannerenheten. För de kunder som besöker butiken 
för att handla en mindre mängd varor som ryms i en vanlig plastkasse och inte är i behov av en stor kundvagn 
återfinns stora brister i systemet. Under dessa självscanningsprocesser uppstår situationer där kundens två händer 
inte räcker till för att operera scannerenhet, kundkorg, kasse och varor simultant.   

Det är ovanstående observation som ligger till grund för detta examensarbete och fokus har således hamnat på 
att undersöka möjligheterna för att förbättra situationen för dessa kunder.

Projektet inleddes med att kontakta Nordiska Plast AB, som är en ledande leverantör av kundkorgar och specialist 
på formsprutade plastprodukter. Efter att ha presenterat projektets syfte beslutades att ett samarbete skulle 
inledas, där Nordiska Plast ställde sig villiga att hjälpa till med råd och vägledning under arbetets gång. I och 
med detta samarbete avgränsades projektet till att resultatet skulle innefatta en fysisk produkt i plast avsedd att 
tillverkas av Nordisk Plast AB. 

Utvecklingsarbetet startades med en omfattande informationsinsamling. Då projektets syfte och mål var att ta 
fram en produkt som löser problemet på ett nytt sätt undersöktes marknaden på befintliga lösningar, detta för att 
utvärdera och samtidigt kunna nischa produkten ifrån dessa.

Efter den inledande informationsinsamlingen övergick arbetet i den kreativa konceptfasen där en mängd olika 
kreativa metoder samt workshop resulterade i tre övergripande lösningsprinciper. Dessa konkretiserades och 
presenterades för Nordiska Plast, där det beslutades i samråd med VD Karl Tibratt att gå vidare med en av 
lösningsprinciperna. Då började en ny runda med kreativa metoder som slutligen resulterade i 24 konceptideér. 

Dessa 24  ideér låg sedan till grund för fyra datormodellerade koncept som bygger på en nära integrering med 
scannerenheten. Koncepten utformades för att ge olika uttryck och känsla, men med tydlig funktion och hållbarhet.
De fyra koncepten materialsattes och renderades för att enklare kunna besluta vilket koncept som skulle tas 
vidare för prototypbyggnad.

Två av koncepten ansågs vara mer intressanta, därför tillverkades plastprototyper i en 3D-printer för att kunna 
utvärdera form och känsla fysiskt i verkligheten . I detta skede blev det väldigt tydligt vilket koncept som skulle 
väljas som den slutgiltiga lösningen.

Resultatet av arbetet är ett bärhandtag som kallas Multigreppet, ideén bakom konceptet är att scannerenheten 
ska integreras i ett bärhandtag samtidigt som bärkasse hängs fast på greppets kasshållare. Det är en enkel 
plastprodukt som löser de huvudsakliga problemen på ett väldigt fördelaktigt sätt då den gör det möjligt att enkelt 
bära scannerenhet och kasse i en hand, samtidigt som handlaren får en hand fri för att plocka varor som enkelt 
placeras i kassen. 

    



Abstract
Today, most major grocery stores in Sweden offer self checkout services. The service allows customers to 
seamlessly use a mobile scanning unit to scan the items directly inside the store, while the groceries can be 
packed into grocery bags on an ongoing basis. The process offers customers direct control over the actual cost 
while saving time. The system works smoothly for customers who purchase large quantities of food and takes 
help of a shopping cart with a holder for the scanning unit. For those customers visiting the store to buy a smaller 
quantity of groceries that can fit in a standard plastic grocery bag and is not in need of a big basket, major flaws 
are found in the system. In these self checkout process situations arise where the customer’s hands is not sufficient 
to operate the scanning unit, shopping basket, bag and products simultaneously.

This observation is the basis for this thesis and the focus has thus fallen to explore possibilities for improving the 
situation for these customers.

The project began with contacting Nordiska Plast AB, a leading provider of shopping baskets and a specialist in 
injection molded plastic products. After having presented the project’s purpose it was decided that a collaboration 
would begin, where Nordiska Plast agreed to help with advice and guidance during the project. With this cooperation 
it was decided that the project’s results would include a physical plastic product intended to be produced by 
Nordiska Plast.

The development was started with an extensive collection of information. As the project’s purpose and goal was 
to develop a product that solves the problem in a new way the market was examined for existing solutions, in 
order to evaluate and to niche the product away from those.

After the initial data collection the process went into the creative concept phase, where a variety of creative 
methods and workshop resulted in three comprehensive solution principles. These principles was presented to  
Nordiska Plast, in consultation with the CEO Karl Tibratt it was decided to move forward with one of the solution 
principles. Then began a new round of creative methods that ultimately resulted in 24 concepts ideas.

These 24 ideas formed the basis of four computer-modeled concept’s based on a tight integration with the scanning 
device. The concepts were designed to provide different look and feel, but with a distinct function and durability. 
The four concepts was rendered to help decide which concept’s that would be choosen for prototype building.

Two concepts were considered to be more interesting, therefore, plastic prototypes using a 3D printer was 
produced in order to evaluate the shape and feel in real life. At this stage, it became very clear which concept 
that eventually would be selected as the final concept.

The result of this work is a carrying handle called Multigreppet, the idea behind the concept is that the scan device 
should be integrated into the carrying handle, while carrier bag is hung on the grip’s bag holder. It is a simple 
plastic product that solves the main problem in a very advantageous manner that makes it possible to easily 
carry the scaning unit and bag in one hand, while the customer gets a hand free to pick items that can easily be 
placed into the bag.
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Ordlista

CAD - datorstödd konstruktion, även CAD (Computer Aided Design), användning av dator i konstruktions- och ritarbete. 
Härvid utnyttjas speciella datorbaserade system, s.k. CAD-system.

CAID - En undergrupp till CAD, CAID(Computer Aided Industrial Design) används ofta tidigt i produktuvecklingsprocessen 
då den erbjuder stor kreativ frihet för utvecklaren,

Dag för Dag handlare - En person som handlar livsmedel i princip varje dag, motsats till veckohandlare.

EAN - Streckkod - Den traditionella streckkoden som återfinns på de flesta varor i butik.

En Kasse Segmentet - förkortn. EKS - Uttryck som skapats under projektet för att defniniera inköp av livsmedelsvaror 
som max fyller en standard varukasse(27L).

Intuitiv - Intuition, filosofisk term för omedelbar uppfattning av ett objekt där alla moment uppfattas direkt, utan stöd 
av erfarenhet eller intellektuell analys.

Iterativ - Uttrycker upprepad handling, exempelvis en procsess som görs flertal gånger under en tidsperiod.

Kreativet - Handlar om förmåga se ovanliga samband, att lämna gamla hjulspår och hitta nya lösningar. Det mesta 
omkring oss är produkter av kreativitet.

Pitcha - Från det engelska ordet Pitch som betyder att sälja in något/någon.

Rendera - Framställning av fotorealistisk bild i CAD/CAID programvaror.

Scanningsrunda - Processen ifrån utcheckning av scannerenhet tills betalning genomförts.

STEP-fil - Ett så kallat neutralformat, dvs ett fil-format som går att använda i de flesta CAD/CAID - programvaror.
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1 Inledning
Denna rapport behandlar ett examensarbete för Teknisk Design, inriktning mot Produktutveckling. Arbetet utfördes 
under våren 2012 genom ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och Nordiska Plast AB. Det inledande 
avsnittet behandlar projektets bakgrund, syfte, mål och de avgränsningar som gjorts i projektets början.

1.1 Bakgrund
Allt fler livsmedelsbutiker börjar använda självscanning 
för att öka effektiviteten vid inköp, både för konsumenten 
men även för butiken som kan låta personalen assistera 
kunderna på butiksgolvet istället för vid kassorna. 
Den stora fördelen för konsumenten är att tiden som 
spenderas köandes för att betala minimiseras, samtidigt 
som denna direkt får koll på hur mycket hon/han handlar 
för. I Sverige erbjuds självscanning hos de flesta större 
aktörerna inom livsmedelsbranschen, exempelvis ICA, 
Coop och Willy’s.  

I dagsläget är tjänsten mest lämpad för större 
inköp, där konsumenten utnyttjar en kundvagn med 
monterad hållare för scannerenhet. Konsumenten kan 
då smidigt styra runt kundvagnen i butik, plocka upp 
sina varor, scanna dessa och placera direkt i kassar 
ståendes i kundvagnen. Detta sker simultant med att 
scannerenheten enkelt kan avlastas i den hållare som 
är placerad på kundvagnens handtag. 

Hur gör då en kund som ska handla och scanna en 
mindre mängd varor (max en kasse)?  

Det känns inte troligt att denne väljer att nyttja en stor 
kundvagn för en så liten mängd varor, utan majoriteten tar 
nog en kundkorg alternativt endast en kasse och ger sig 
in i butiken. Problemet med dagens kundkorgar är dock 
att dessa inte är anpassade för att tillgodose de moment 
som uppkommer under en självscanningsprocess. För 
att självscanning skall vara fördelaktig måste kunden 
kunna packa ner de scannade varorna direkt i kassen, för 
att på så sätt spara tid och snabbt kunna lämna butiken 
efter betalning. Utformningen på befintliga kundkorgar 
medför problemet att en plastkasse av standardmodell 
ej kan placeras i ett öppet läge så att varor enkelt kan 
matas in.

Det är ovanstående  observation som står grund för 
detta examensarbete. 

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att undersöka möjligheter för att 
förbättra förfarandet vid självscanning av varor i En Kasse 
Segmentet(EKS). Detta för att göra inköpen enklare, 
smidigare, snabbare och roligare och därmed öka nyttan 
med tjänsten självscanning sett ur både konsument och 
näringsidkares synvinkel. 

1.3 Målsättning
Projektets målsättning är att genom en noggrann 
behovsanalys och designprocess, utveckla ett 
realistiskt koncept som har för avsikt att förenkla 

självscanningsprocessen för livsmedelskonsumenter 
som handlar inom En Kasse Segmentet. Vidare så är 
även målsättningen att lösningen skall innefatta ett 
koncept på en fysisk produkt i plast, anpassad för att 
tillverkas av företaget Nordiska Plast AB.

1.4 Avgränsningar
Eftersom Nordiska Plast AB jobbar uteslutande med 
formsprutade produkter i plast avgränsas projektet ifrån 
andra tillverkningsmetoder och material. 

Vidare avgränsas projektet även ifrån fullständiga 
hållfasthetsberäkningar och kostnadskalkyler.
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2.1 Företaget
Nordiska Plast AB är ett anrikt familjeföretag, med ca 40 
anställda, beläget i den småländska staden Gislaved. 
Nordiska Plast har utvecklat, tillverkat och marknadsfört 
olika plastprodukter i över 60 år och är bland annat 
en av världens ledande tillverkare av kundkorgar. 
Produkterna kan delas in i fyra olika segment kundkorgar, 
konsumentprodukter,  vattenrening och legotillverkning. 
Huvudsakliga andelen av deras produkter tillverkas 
genom formsprutning, ett område de har stor erfarenhet 
och kompetens inom. Nordiska Plast har norden som 
hemmamarknad med säljare i Sverige, Norge och Finland 
men 15% av tillverkningen går på export inom Europa. 
Kunderna delas in i tre grupper: Detaljhandel, Grossist 
och Industrikunder.
Företaget är certifierat enligt ISO 9001 Kvalitet samt ISO 
14001 Miljö och beskriver sina kärnvärden som:
 

Personligt - Attraktivt - Enkelt - Nordiskt

(nordiskaplast.se , plastportalen.se)

FIGUR 1. PRODUKTER OCH LOGOTYP NORDISKA PLAST AB

2.2 Befintliga hjälpmedel för EKS
Småskaliga inköp är inget nytt vilket gör att hjälpmedel 
för detta finns i en mängd olika utföranden. I detta avsnitt 
visas ett urval av de olika hjälpmedel som idag finns 
tillgängliga på marknaden. 

2.2.1 Traditionell kundkorg
Detta är ”originalet” (Figur 2) som de flesta tänker på 
när de hör ordet kundkorg. De återfinns på nästintill alla 
svenska livsmedelsbutiker och även mindre varianter 
finns i en rad andra typer av butiker. Nordiska Plast AB 
är marknadsledande leverantör av denna kundkorgstyp.  
Den stora fördelen med denna modell är dess enkla, 

robusta plastkonstruktion och goda staplingsförmåga 
samt dess handtag som medför att den kan bäras i 
handen alternativt hängas i armvecket. Dessa egenskaper 
gör att denna modell fortfarande efter 50år på marknaden 
anses vara det bästa hjälpmedlet för småskalia inköp.

FIGUR 2. TRADITIONELL KUNDKORG - NORDISKA PLAST AB

2.2.2 Kundkorg på hjul
På senare år har diverse olika företag tagit fram 
kundkorgar försedda med hjul, så att konsumenten kan 
välja om denne antingen vill bära korgen på traditionellt 
vis, eller dra den efter sig. Exempel på en sådan korg är 
Dra-maten (Figur 3) , tillverkad av Supermarket Support 
AB. Fördelarna med denna kundkorg, enligt deras 
mening, är en ökad komfort och bättre ergonomi.     

FIGUR 3. KUNDKORG PÅ HJUL - DRA-MATEN

2.2.3 Kundkorgsvagn
I ett steg att göra kundkorgen mer användarvänlig 
lanserades kundkorgsvagnen(Figur 4), den finns i ett 
flertal olika utföranden från en rad tillverkare. Dess 
huvudsakliga uppgift är att verka som en avlastningsyta 
och samtidigt höja upp kundkorgen från marknivå. 
Modellerna varierar från enklare utföranden anpassad 

2 Nulägesbeskrivning
Detta avsnitt beskriver hur nuläget ser ut för företaget, vilka befintliga hjälpmedel som finns för inköp inom En 
Kasse Segmentet, en analys över hur framtiden för självscanning ser ut samt vilka potentiella hot som finns för 
den tilltänkta produkten.
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för en korg till mer avancerade anpassade för två korgar 
med extra utrymme för läskbackar. Ett exempel på en 
kundkorgsvagn är modellen Compact Multibasket som 
säljs av Exact i Butik AB.

FIGUR 4. KUNDKORGSVAGN - COMPACT MULTIBASKET

2.2.4 Kundvagn
Kundvagnen är det vanligaste hjälpmedlet vid inköp i 
livsmedelsbutiker. Kundvagnens styrka är oftast dess 
stora volym vilket gör den lämplig för inköp ovanför EKS, 
men det finns ett antal olika kundvagnsmodeller som 
anpassats mer för inköp som faller in under EKS. Dessa 
modeller är betydligt grundare än sina större syskon 
vilket medför att de lämpar sig väl för användning av 
personer med begränsad rörlighet. Ett exempel på sådan 
kundvagn är modellen Compact(Figur 4) som säljs av 
Exact i Butik AB

FIGUR 5. KUNDVAGN - COMPACT

2.3 Självscanning
Självscanning som tjänst utnyttjas idag av alla de stora 
livsmedelskedjorna, däribland ICA som själva förespråkar 
självscanningstjänsten genom dessa fyra argument.

• Enkelt att använda
• Snabbare ut genom kassan
• Se hur mycket du handlar för
• Färdigpackade kassar före kassan 

Förfarandet vid självscanning är ungefär lika sett mellan 
olika kedjor/butiker och ser ut enligt följande:

1. Registrering (Sker lokalt för varje enskild butik)
2. Utcheckning av scannerenhet
3. Scanna varor (inköp i butik)
4. Incheckning av scannerenhet
5. Betala

2.4 Framtidsanalys
Allting pekar mot att självscanning som tjänst kommer 
fortsätta expandera inom livsmedelsbranschen. Det 
faktum att tjänsten rationaliserar bort personalkostnader 
genom att kunderna själva får registrera in varorna gör 
helt enkelt systemet till en långsiktigt kostnadseffektiv 
metod.

Då teknikutvecklingen inom hård- och framförallt 
mjukvara sker otroligt snabbt idag, är det relevant att 
tänka att systemet kommer utvecklas ytterligare och att 
andra intelligentare system kan komma att lanseras. Hur 
snabbt utvecklingen och appliceringen kommer ske är 
svårt att spekulera i, klart är dock att det kommer krävas 
en stor förbättring för att livsmedelsbutikerna skall vara 
villiga att genomföra några större investeringar då det 
nuvarande systemet kostat stora summor att installera. 

2.5 Hotbild
Då det gäller detta utvecklingsprojekt finns det en rad 
”orosmoln” som kan betraktas som hot för den tilltänkta 
produkten. 

2.5.1 Smartphone Applikation 
I och med att smartphone applikationer numer har 
gjort det möjligt att använda sin smartphone både som 
betalningsmedel men även som scannerenhet dyker 
frågan upp huruvida en smartphone med en speciell 
applikation kan ersätta dagens självscanningsenheter. 
En analys av detta visar några brister som talar emot 
smartphone som möjlig ersättning till nuvarande 
scannerenhet.

1. Kräver att konsumenten köper en förhållandevis dyr 
telefon för att kunna ta del av tjänsten
2. Kräver en applikation som fungerar klanderfritt och 
medger säker hantering av pengar
3.Dagens EAN-streckkoder måste bytas ut mot QR-
koder(I dagsläget den enda koden som smartphones 
kan läsa)
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Att använda smartphone och applikation kommer i 
framtiden säkert att fungera ypperligt som scannerenhet, 
dock förmodligen främst som ett komplement och extra 
tjänst till dagens scannersystem.

2.5.2 Scannerenhet
I dagsläget används två olika handenheter för 
självscanning. Båda enheterna har identiska handtag 
vilket möjliggör att de använder samma hemstationer, 
det som skiljer handenheterna åt är deras huvud/främre 
del. Motorolas enhet har ett kantigare huvud med 
färgskärm och toppmonterad avtryckare medan IBM 
har ett rundare huvud med pistolavtryckare. Då dessa 
enheter innebär en stor investering för handlarna sker 
ofta investeringarna med en lång avskrivningsperiod. 
Därmed går det att anta att scannerenheten i dagsläget 
inte kommer få ett förändrat utseende med avseende på 
greppet, då butikerna vill kunna utnyttja basstationerna 
även vid ett scannerenhetsbyte.

2.5.3 RFID (Radio Frequency Identification)
RFID-taggar används i större utrsträckningar idag då 
det enkelt går att bygga in information i kort och varor 
som lätt kan avläsas.  Exempel på användningsområden 
för RFID idag är, busskort, liftkort, passering genom 
tullar, betalstationer, pass, stöldskydd i butiker, 
bokningssystem, bibliotek, i nyare bilar m.m. Därmed 
anses RFID vara en möjlig ersättare till dagens EAN-
streckkoder vilket därmed skulle innebära förändringar 
för scannerenheter. Det som talar emot RFID som 
ersättare är dels att det är en betydligt dyrare lösning 
jämfört med en traditionell streckkod men även att det 
skulle innebära en global ändring av streckkoder och 
scannersystem. (www.gs1.se)

2.5.4 Onlinetjänster
En konkurrent till EKS-inköp är de professionella 
handlarna som säljer matkassar online t.ex Linas 
Matkasse, denna tjänst har kommit starkt på senare 
tid och kan komma att utvecklas vidare. Även om 
möjligheterna finns så anses chansen att denna ska 
konkurrera ut EKS-inköp vara väldigt minimal.

FIGUR 6. GRAFISK HOTBILD
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och prestanda motsvarar kostnaden för produkten och 
slutligen för att kunden ska trivas med produkten måste 
deras förväntningar överträffas en aning. (Johansson, 
Persson & Petterson 2004)

3.2 Form
Formgivning är en del av design och bra design är 
en perfekt avvägning mellan form och funktion. Form 
påverkar produkters uttryck genom en rad olika faktorer 
som beskrivs närmare i detta avsnitt.

3.2.1 Produkters dynamik
En produkt eller form brukar kunna uttrycka en rörelse 
trots att den är i stillhet. Detta beror på att människan 
upplever krafter i formen som tycks sträva efter att 
förändra den, för att väga upp detta måste det finnas 
motkrafter. Saknas dessa uppstår en spänning i formen 
som framkallar en obalans, dynamik är en riktad 
spänning. Produktens dynamik påverkas inte enbart av 
formen utan även av produktens färg, snedhet(avvikelse 
från vertikalplanet), storlek, proportioner, läge och 
avstånd mellan produktens olika delar. (Rune Monö, 
1976)

En produktform består ofta av ett flertal detaljer med 
var för sig unika former. För att få en god dynamisk 
helhet måste dessa former samverka. Det vill säga, 
den dynamiska kompositionen måste på ett logiskt sätt 
byggas upp med färg, form och fördelning för att uppnå 
helheten. (Rune Monö, 1976)

FIGUR 7. HUR FORM PÅVERKAR DYNAMIK

3.1 Design
Begreppet ”Design” är ett vanligt uttryck i dagens 
samhälle. Det finns i princip inga företag eller branscher 
som inte nyttjar begreppet inom sin verksamhet. Trots 
detta, är det uppskattningsvis väldigt få av dessa som 
verkligen förstår innebörden av begreppet. Design 
härstammar från det latinska ordet ”Designo” med 
definitionen ”peka ut, avbilda och framställa”. Inom 
de industriella och fysiskt tillverkande branscherna har 
design alltid haft en stark koppling till funktion och form 
men även hur pass användarvänlig produkten framstår. 
Kortfattat kan designen hos en produkt beskrivas som en 
helhet, den samlade prestanda och gestalt som uppfyller 
användarens förväntningar och önskemål vid en viss 
tidpunkt och plats. 

3.1.1 Design ur ett användarperspektiv
”Design är att anpassa tekniken till människan”. Denna 
definition är en av de ursprungliga grundstenarna som 
byggt upp designbegreppet. Historiskt sätt finns det 
otaliga exempel på företag som fokuserat för hårt på att 
göra deras produkt produktionsanpassad, på bekostnad 
av produktens användarvänlighet. Detta har då ofta lett 
till att nya tillverkare konkurrerat ut dessa genom att 
erbjuda liknande men mer brukaranpassade produkter. 
Design handlar i stort om att ”skapa oöverträffat 
kundvärde” (Lindstedt & Burenius,1999) där kundvärdet 
ses som en funktion av upplevd nytta och total kostnad. 
(Johansson,Persson & Petterson, 2004)

3.1.2 Design ur ett nöjesperspektiv
Det har alltid funnits ett syfte med att ta fram produkter 
som är ett nöje att använda, även om det inte i sig ökar 
det kommersiella värdet hos produkten. Produkter som 
användaren anser vara estetiskt tilltalande och roliga att 
använda upplevs ofta ha ett högre värde, därför bör det 
eftersträvas att designen ska kännas bra. (Johansson, 
Persson & Petterson, 2004)
 
3.1.3 Design - En framgångskedja
Det finns fyra steg som ligger till grund för en lyckad 
produkt, för att denna kedja ska fungera måste varje 
steg vara uppfyllt innan nästa steg kan uppfyllas.

• Produkten ska upptäckas
• Spekulanten ska förstå produkten
• Produkten uppfattas som prisvärd
• Kunden ska trivas med produkten

För att kunna uppfylla samtliga steg gäller det att ta 
fram en produkt med unik formgivning, där funktion och 
egenskaper lätt kan tolkas av användaren. Funktionen 

3 Teori
Detta avsnitt presenterar relevant teori som krävs för att få en förståelse för projektets genomförande och resultat. 
Avsnittet behandlar teori om design, form, färg, material, tillverkningsmetoder och programvaror.
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3.2.2 Produkters gestalt
Varje föremål som människan med sina sinnen urskiljer 
som en helhet, har en gestalt. Ju tydligare denna gestalt 
är desto lättare urskiljs den ifrån andra föremål.  För 
produkter innebär detta att ju tydligare dess form är 
desto mer uppmärksamhet fångar den. Gestalten 
förklaras enklare genom att dela in den i en rad faktorer 
(Figur 8). (Rune Monö, 1976)

• Ytfaktorn - Ju mindre område som innesluts, desto 
tydligare gestalt1

• Närhetsfaktorn - Ju närmare desto tydligare gestalt2

• Likhetsfaktorn - Principen om gemensamma 
egenskaper3

• Symmetrifaktorn - Ökad symmetri medför tydligare 
gestalt4

• Slutenhetsfaktorn - Linjer som innesluter en yta, 
uppfattas lättare som en enhet5

• Goda kurvans faktor -Gemensam rörelse hos olika 
element gör att de framstår som en gestalt6

• Erfarenhetsfaktorn - gestalt uppkommer genom 
erfarenheter7

 

FIGUR 8. GESTALTLAGAR (RUNE MONÖ, 1976)

3.2.3 Dieter Rams tio design-principer
Mellan åren 1961-1995 var Dieter Rams (Figur 9) 
chefsdesigner på Braun, under dessa år var han med 
och påverkade utvecklingen av industridesign till vad 
det är idag. Det går bland annat att se stora likheter 
mellan hans design och produkterna ifrån ett av världens 
idag största företag, Apple. År 1980 skrev Dieter Rams 
ner tio principer för bra design som har blivit något av 
”designers budord”. (www.vitsoe.com)

• Bra design är innovativ
• Bra design gör ett föremål användbart   
• Bra design är estetisk  
• Bra design gör ett föremål begripligt   
• Bra design är inte högljud   
• Bra design är ärlig  
• Bra design håller länge   
• Bra design är grundlig, ner till minsta detalj   
• Bra design är miljövänlig  
• Bra design är så lite design som möjligt

FIGUR 9. DIETER RAMS (WWW.VITSOE.COM)

3.3 Ergonomi
Vid utformning av produkter och hjälpmedel är det viktigt 
att beakta den mänskliga kroppens uppbyggnad och 
förutsättningar. Den första och viktigaste detaljen att 
tänka på är antropometri, läran om kroppsmått.  Inom 
detta område används antropometriska data d.v.s 
människans mått, proportioner, kroppsställningar, 
räckvidder, rörelseutrymme och muskelstyrka. De flesta 
av dessa dimensioner är statistiskt normalfördelade 
över en population, detta gör att fördelningen av 
måtten kan beskrivas med två mått: Medelvärde och 
Standardavvikelse. (Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och 
teknik på människans villkor)

Ofta i dessa sammanhang presenteras data i form 
av 5:e, 50:e och 95:e percentilen, med detta menas 
att det bortses från de 5% minsta och 5% största  
personerna i en population. Tabell och förklaring, se 
bilaga 6. (Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och teknik på 
människans villkor)

Antropometri brukar tillämpas på följande fem sätt:

1. Design för de största individerna - Rörelseutrymme 
(95:e percentilen) 
2. Design för de minsta individerna - Räckvidd (5:e 
percentilen)
3. Design för alla - Anpassning för större delen av 
populationen (5:e - 95:e percentilen)
4. Design för medelindividen
5. Design för funktionshinder och speciella populationer
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3.4 Färg
Då det gäller att förmedla en produkts funktion, 
tillhörighet och prestanda, har färg en stor betydelse. 
Färgsättning och komposition av färger skapar 
betydande sinnesintryck för hur vi använder och upplever 
ett föremål. Färg kan  bland annat användas för kodning 
av funktioner, association till särskilda egenskaper och av 
rent estetiska skäl. Färg används ofta vid marknadsföring 
av produkter och varumärken, detta har lett till att varje 
livsmedelskedja har en färg det förknippas med vilket 
tydligt kan ses från deras logotyper (Figur 10).(Rune 
Monö, 1976)

FIGUR 10. LOGOTYPER - LIVSMEDELSKEDJOR

3.5 Termoplast
Termoplast är en plast som vid uppvärmning blir plastisk 
(formbar) och som upprepade gånger kan överföras 
till plastiskt tillstånd. Vid tillverkning av termoplast 
tillförs olika tillsatser och för att öka hållfastheten 
kan den armeras med fibrer . Genom bearbetning vid 
högt tryck och hög temperatur kan termoplast både 
formas och omformas, detta gör att de samlas in för 
plaståtervinning vilket skonar miljön jämfört med andra 
plaster som inte besitter denna egenskap. Några 
exempel på vanligt förekommande termoplaster är 
Polypropen - PP, Polyteten - PE, Polyvinylklorid  - PVC 
och Polyamid(Nylon) - PA. (NE 2012)

3.6 Formsprutning
Den absolut vanligaste tillverkningsmetoden för 
termoplastprodukter är formsprutning. Formsprutningens 
styrka ligger i dess noggrannhet vilket gör den lämplig 
för att tillverka produkter där det ställs höga krav på 
måttoleranser. Processen är relativt enkel i teorin, det 
finns ett verktyg som har formen för den produkt som 
ska tillverkas, flytande plast pressas in i formrummet av 
en särskild sprutcylinder och när plasten stelnat säras 
verktyget och ut kommer en färdig produkt. (NE 2012)

FIGUR 11. FORMSPRUTNINGSPROCESS

Vid design av produkter som ska formsprutas finns det 
ett antal saker att tänka på. (www.efunda.com)

1. Materialtjocklek - Produkten bör utformas så att 
den har samma tjocklek överallt, detta för att minska 
risken för sjunkmärken, vridningar och för att förbättra 
formfyllning och cykeltider.
2. Radier - Generösa radier bör användas på 
produktens kanter, både utvändiga och invändiga.
3. Använd minsta möjliga materialtjocklek för att 
förbättra kylning, cykeltider, och vikt. Allt för att 
minimera tillverkningskostnader.
4. Släppvinklar - Får att produkten enkelt ska släppa 
ifrån formverktyget.
5. Använd förstärkningar och förstyvningar för att öka 
styvheten utan att öka materialtjockleken.

Konstruktionsritningen för formverktyget bör skapas 
utifrån detaljritningen för produkten. Ett formverktyg 
består av minst två halvor, behövs fler delar kompletteras 
verktyget med rörliga delar som kallas backar eller 
sliders. Där verktyget delas uppstår en delningslinje på 
produkten, därför bör det noga väljas var denna delning 
placeras för att inte få störande linjer i en annars fin yta. 

Formverktyget har fyra uppgifter:

• Distribuera smältan
• Forma detaljen
• Kyla den smälta plasten
• Befria detlajerna från formen

3.7 Programvaror
I designprocesser används digitala hjälpmedel i allt större 
utsträckning då det oftast är ett snabbare alternativ till 
analoga hjälpmedel.  Nedan följer en kortare beskrivning 
av de programvaror som använts i projektet.

3.7.1 Alias Automotive 2012
Alias Automotive är ett ytmodelleringsprogram inom 
CAID segmentet. Används för att snabbt bygga upp 
lättmodifierade modeller som sedan kan användas i ett 
CAD-program.

3.7.2 UGS Siemens NX8
UGS NX8 är ett solidmodelleringsprogram inom CAD 
segmentet, används för att framställa måttbestämda 
modeller som i sin tur används för att skapa simuleringar. 
tillverkningsunderlag och ritningar.

3.7.3 Luxion KeyShot
KeyShot är en realtids-renderingsmotor som används för 
att skapa realistiska bilder av datorgenererade modeller. 

3.6.4 Adobe Creative Suite
Adobe Creative Suite är en samling programvaror 
där Photoshop, Illustrator och InDesign ingår. Dessa 
programvaror används för att göra grafiska illustrationer, 
bildredigering och layouter till textdokument.
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värderingar. (Bohgard, M m.fl. (2008)

4.3.2 Marknadsundersökning
Genom att analysera marknaden och titta på befintliga 
produkter som riktar sig mot En Kasse Segmentet går 
det att dra nytta av konkurrenternas val och idéer. På 
så sätt går det att undvika fallgropar och idéer med låg 
konsumentnytta och istället fokusera på att hitta en unik 
innovativ lösning.  (Bohgard, M m.fl. (2008)

4.3.3 Observationer
Observation syftar till att analysera målgruppens 
beteende i den rätta miljö utan yttre påverkan, denna 
metod kan genomföras på ett antal olika sätt direkt, 
indirekt, systematisk och osystematisk. Skillnaden 
mellan direkt och indirekt är att vid en direkt observation 
sker det i realtid med observatörens närvaro medan en 
indirekt observation sker i efterhand med hjälp av filmer 
eller foton. En systematisk observation har ett förbestämt 
schema till skillnad från osystematisk som sker mer 
spontant ofta i ett tidigt skede i projektet.
(Bohgard, M m.fl. (2008)

4.3.4 Enkätundersökning
Enkätundersökning används för att snabbt samla in data 
från ett större antal personer under en kort tid. Enkäter 
genomförs som en skriftlig intervju där intervjuaren ej är 
närvarande, detta medför att stor fokus bör läggas på 
frågornas formulering. Frågorna bör formuleras enkelt 
och tydligt så att den som svarar på enkäten snabbt 
förstår och slipper tolka vad som efterfrågas, dock är det 
viktigt att tänka på att undvika ledande frågor. Ett annat 
alternativ är att använda öppna frågor där personen som 
svarar själv får formulera ett svar, på så sätt går det att ta 
del av personens verkliga åsikt. (Bohgard, M m.fl. (2008). 

4.3.5 Intervju
ntervju är en mångsidig datainsamlingsmetod då 
den går lätt att anpassa efter olika situationer. (Lantz, 
2007) Fokus ligger ofta på kvalitativ data istället för 
kvantitativ data, detta då det lätt går att ta reda på hur 
personer tycker, tänker och resonerar. Intervjuer kan 
genomföras på tre olika sätt, ostrukturerad, strukturerad 
och semistrukturerad. En strukturerad intervju utgår 
mycket ifrån färdigkonstruerade frågor och svar medan 
en ostrukturerad är mer en allmän konversation utifrån 
projektet/problemet. Valet av tillvägagångsätt bör 
grundas på vilket resultat som eftersträvas. (Bohgard, 
M m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor)

4.3.6 Personas
En personas är en fiktiv person som ska representera 
den stora målgruppens behov, vanligtvis delas personas 

4.1 Designprocessen
Designprocessen är en iterativ metod som används 
för att på ett smidigt sätt jobba med design inom 
produktutvecklingsprocessen (Figur 12). Det finns många 
bra exempel på hur designprocessen kan se ut men 
alla har de några huvudsakliga saker gemensamt. De 
består av ett antal övergripande faser och till följd av 
att designprocessen klassas som en iterativ process så 
kommer varje fas arbetas igenom ett antal gånger under 
projektets genomförande. (www.svid.se)

FIGUR 12. DESIGNPROCESSEN (WWW.SVID.SE)

4.2 Planeringsfas
Den första och bland de viktigaste momentet i projektet 
är planering, en väl genomförd planering ökar chanserna 
att genomföra ett lyckat projekt. Detta till följd av att alla 
parter är insatta i projektets tidsdisponering, upplägg, 
milstolpar och slutförande. Planeringen presenteras 
normalt i en projektplan där ett Gantt-Schema används 
för att visa tidsdisponeringen under projektet. En viktig 
del av planeringen är att alltid hålla den uppdaterad, i 
och med att projektets karaktär på förhand sällan går 
att förutse är det viktigt att uppdatera och planera en 
tidsbuffert för oförutsedda händelser. (Bohgard, M m.fl. 
(2008)

4.3 Analysfas
Följande metoder används för att samla in relevant indata 
och på så sätt få en bra grund för projektet.

4.3.1 Företagsanalys
I ett designprojekt som genomförs i samarbete med 
ett externt företag är det viktigt att skapa en bild över 
vad företaget egentligen står för. Detta görs genom att 
analysera företagets produkter och studera företagets 
hemsida där det går att ta del av deras visioner och 

4 Metod
Detta avsnitt behandlar de metoder som använts i projektet, hur varje metod genomförts och vad dessa resulterat 
i. Den designprocess som använts har fyra övergripande avsnitt som var och ett anpassats för att passa projektets 
karaktär. 
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 (Bohgard, M m.fl. (2008)

4.4.2 Workshop
En workshop är en form av arbetsseminarium, där 
deltagare (oftast med olika kompetensområden) 
gemensamt diskuterar och löser problem tillhörande 
ett visst tema eller projekt. Då det gäller områden inom 
produktutveckling och design, ligger ofta fokus på att 
mötet ska innebära kreativa sessioner där deltagarna 
försöker lösa problem gällande form och funktion. 
Arrangörerna planerar olika moment där det är viktigt 
att rätt information lämnas inför varje moment. I regel bör 
det undvikas att ge deltagarna alltför mycket invecklad 
data om problemställningen då detta kan hämma deras 
fria och kreativa tankeprocess.   

4.4.3 Konceptskisser
Analoga konceptskisser är det mest grundläggande 
verktyget vid produktutveckling. Det finns tre olika nivåer 
på konceptskisser, vad varje nivå innebär samt fördelar 
beskrivs i detta avsnitt.

Explorative Sketching
I början av idéfasen ligger skisserna på en nivå där det 
är fokus på att undersöka problemet, leta former och 
funktioner (Figur 13). Dessa skisser är ofta väldigt lösa, 
snabbt gjorda och används mest internt inom design 
teamet. Genom att snabbt framställa en mängd skisser 
går det enkelt att testa och utvärdera en mängd olika 
lösningar. (Design Sketching, Olofsson, E , Sjölén, K, 
2007)

FIGUR 13. EXEMPEL EXPLORATIVE SKETCHING (DESIGN 
SKETCHING, OLOFSSON, E , SJÖLÉN, K, 2007)

Explanatory Sketching
Detta är steget efter explorative sketching, här hamnar 
istället fokus på att kommunicera idéerna genom att 
förklara funktion, form och struktur (Figur 14). Skisser 
av denna karaktär används ofta för att presentera idéer 
och koncept för uppdragsgivare och användare för 
utvärdering. Skisserna presenteras oftast ej helt färdiga 
för att lämna öppet för förändringar, då allt för färdiga 
skisser oftast tolkas som slutgiltiga koncept. (Design 
Sketching, Olofsson, E , Sjölén, K, 2007)

in i primära respektive sekundära personas. Den primära 
är den produkten huvudsakligen riktas mot medan 
den sekundära på något sätt kommer i kontakt med 
produkten. En personas konstrueras genom fem steg:

• Samla in data
• Identifiera beteendemönster
• Skapa persona
• Beskriv persona
• Prioritera Persona

4.3.7 Kravspecifikation
En kravspecifikation är ett styrande dokument som 
upprättas i samband med att problemställningar 
identifieras. Dokumentet fylls med relevanta krav och 
önskemål för vad den tilltänkta produkten bör uppfylla. 
Specifikationen kan skilja sig stort beroende på projekt, 
men behandlar ofta data gällande Funktion, Form, 
Ergonomi, Miljö, Tillverkningsteknik och Kostnader. Detta 
dokument uppdateras ofta löpande under projekttiden 
och fungerar som grund till utvecklingsarbetets 
konceptfas.  (Bohgard, M m.fl. (2008)

4.4 Konceptfas
När förstudien genomförts och analyserats övergår 
projektet till konceptfasen, detta är den mest kreativa 
fasen under projektet. Med hjälp av kreativa metoder, 
skisser och 3D-modellering tas ett antal koncept 
fram som sedan ska utvärderas och slutligen ska ett 
konceptval genomföras.

4.4.1 Kreativa metoder
För att öka kreativiteten används så kallade kreativa 
metoder.

Brainstorming
Den mest kända kreativa metoden kallas brainstorming, 
den används för att generera idéer och förslag i grupp. 
Den används med fördel under workshops eller 
seminarier, där målet är att generera så många idéer 
som möjligt för att lösa ett specifikt problem. Divergent 
tänkande som ofta kallas ”att tänka utanför lådan” 
uppmuntras. Viktigt att tänka på under brainstorming 
är att undvika negativa kommentarer som hämmar 
kreativiteten, i detta skede är alla idéer bra idéer. 
(Bohgard, M m.fl. (2008)

Brainwriting
Bygger på principen för brainstorming men här handlar 
det om individuellt idéskapande på papper, metoden går 
att anpassa utifrån uppgiftens inriktning. Den genomförs 
helst i grupp om ca 6 personer, alla deltagare börjar 
skissa på en ide och när 3 minuter passerat så skickas 
skisserna till personen till vänster som då får bygga 
vidare på denna ide. Detta upprepas tills varje papper 
gått varvet runt, efter detta kan gruppen gemensamt 
diskutera igenom de idéer som kommit fram.
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FIGUR 14 . EXEMPEL EXPLANATORY SKETCHING (DESIGN 
SKETCHING, OLOFSSON, E , SJÖLÉN, K, 2007)

Persuasive Sketching
Det sista steget, dessa skisser används för att både 
förklara koncepten och sälja in specifika koncept hos 
uppdragsgivaren (Figur 15). Skisserna är så pass klara 
och renderade att det inte finns några oklarheter om hur 
konceptet ser ut. Ofta väljer designern att inte använda 
denna typ av skiss utan väljer istället att jobba i en 
3D-CAID miljö för att spara på tid, då dessa skisser 
vanligtvis tar mycket tid att framställa. 
(Design Sketching, Olofsson, E , Sjölén, K, 2007)

 
FIGUR 15. EXEMPEL PERSUASIVE SKETCHING (DESIGN 
SKETCHING, OLOFSSON, E , SJÖLÉN, K, 2007)

4.4.4 Elimineringsmatris
När ett antal olika lösningsprinciper skapats ska de 
utvärderas, i detta skede av konceptuppbyggnaden sker 
detta enklast genom en elimineringsmatris som sållar 
bort icke lämpliga lösningar och istället fokuserar på ett 
koncept för fortsatt utveckling. (Bohgard, M m.fl. (2008)

4.4.5 3D-modeller
Geometriskt uppbyggda representationer av den 
tilltänkta produkten görs i datamiljö. I CAD/CAID-
program kan modeller ritas upp, simuleras och 
utvärderas. Hållfasthetsanalyser, dynamiska tester 
och tillverkningssimuleringar är exempel på vad dessa 
modeller används till. (Johansson, Persson & Petterson, 
2004)    

4.4.6 Modellbyggnad
När konceptutvecklingen nått ett stadium där dimensioner 
och funktioner blivit bestämda, kan fysiska modeller vara 
bra för att testa och utvärdera koncepten ytterligare. 
Beroende på vad som ska testas eller visualiseras finns 
det en rad olika typer av modellbyggnadstekniker:

• Skissmodell - Enklare modell i papp
• Mock-Up - Förenklad modell där fokus ligger på 
form och storlek 
• Funktionsmodell - Förenklad modell där fokus ligger 
på att testa vissa funktioner
• Påsiktsmodell - Detaljerad modell som visar hur den 
färdiga produkten kommer se ut
• 3D plastprototyp - Utskriven plastmodell med hög 
precision gällande form och dynamik 

För alla ovanstående kategorier förutom skissmodellen, 
finns det ingen direkt standard för vilka sorts material 
som används. Modellbyggaren använder helt enkelt 
lämpliga och tillgängliga material för att förmedla 
modellens syfte. Trä, metall, plast och polyuretanskum 
är dock vanliga modellbyggnadsmaterial. (Johansson, 
Persson & Petterson, 2004)

4.4.7 Konceptviktning
När ett antal konkreta koncept tagits fram, är det 
vanligt att genomföra en konceptviktning. Denna 
kan  utföras med hjälp av diverse beslutsunderlag, 
men i regel används alltid de krav och önskemål som 
initierats i kravspecifikationen. Dessa tilldelas olika stora 
värden beroende på hur viktig dess egenskap anses 
vara och sedan genomförs en viktning för var och en 
av koncepten. På detta vis erhåller varje koncept en 
slutgiltig poängsumma baserat på hur väl de uppfyller de 
önskade egenskaperna hos produkten. Metoden är bra 
då det gäller att göra objektiva bedömningar och beslut 
baserade på mätbara egenskaper, dock uppkommer det 
brister då det gäller design och formaspekter.  (Bohgard, 
M m.fl. (2008)

4.5 Designfas
När konceptvalet genomförts har projektet skalats 
ned till ett slutgiltigt koncept. Detta koncept behöver 
då detaljkonstrueras, verifieras och optimeras för att 
slutligen kunna förberedas för produktion.

4.5.1 Detaljkonstruktion
I ett utvecklingsprojekt är det vanligt att ej genomföra 
kompletta detaljkonstruktioner före  det slutgiltiga 
konceptvalet genomförts. I detta skede återstår då 
en detaljkonstruktion av konceptets där alla detaljer 
konkretiseras, konstrueras, testas och utvärderas. 
(Johansson, Persson & Petterson, 2004)

4.5.2 Verifiering & Optimering
I sista skedet genomförs ett test där konceptets funktion 
och prestanda testas med den slutgilltiga användaren 
och på så sätt veriferar ifall korrekta val genomförts. 
Dessutom genomförs en sista koll av konceptet för att 
undersöka ifall det går att göra några ändringar för att 
optimera produkten för tillverkning och på så sätt sänka 
kostnaderna. (Johansson, Persson & Petterson, 2004)
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5 Kravspecifikation
Detta avsnitt presenterar kravspecifikationen som utformades utifrån resultatet av förstudie, analys och 
problemformulering.

TABELL 1. KRAVSPECIFIKATION
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FIGUR 16. GODTYCKLIG BUTIKSLAYOUT 

6.2.4 Intervju
I samband med fältstudie kontaktades Rikard Wårell, 
kassachef på ICA Maxi Storheden. Rikard som är 
ansvarig för självscanningstjänsten på Storheden ställde 
tacksamt nog upp på att besvara några relevanta frågor 
kring tjänsten. Se bilaga 3 för fullständig intervju. 
Nedan följer ett sammanfattat resultat av intervjun: 

• ICA Maxi Storheden har ungefär 22 000 registrerade 
självscanningskunder
• ICA Maxi Storheden har  ett snitt på dryga 19 800   
scanningsrundor per månad
• Genomsnittligt varuvärde per scanningsrunda är ca 
500 SEK
• Självscanningstjänsten är en dyr investering, men 
långsiktigt kostnadseffektiv
• Tjänsten innebär mindre förslitning på personal

6.2.5 Enkätundersökning
För att undersöka målgruppen för den tilltänkta 
produkten beslutades att en enkätundersökning skulle 
genomföras. Dels var det relevant att få input angående 
folks inköpsvanor och dels för att undersöka hur folks 
allmänna inställning till självscanningstjänsten ser ut. 

För att få en större spridning och deltagarantal beslutades 
att enkäten skulle vara online-baserad. I och med 
detta kunde gruppmedlemmarna utnyttja sina sociala 
nätverk i form av Facebook och Twitter för att publicera 
undersökningen. Enkäten upprättades på Google Docs, 
som är Google’s plattform för onlinebaserade dokument. 

6.1 Planeringsfas
Arbetet inleddes med att göra en projektplan där 
bakgrund, syfte och målsättning för projektet staplades 
upp. Genom att bestämma vilka moment som projektet 
skulle genomgå så kunde en tidsplan konstrueras där 
varje moment fick en uppskattad tidsrymd, en tidsbuffert 
på  tre veckor för oförutsedda händelser inkluderades 
i slutet av projektperioden. Tidsplanen visualiserades 
genom ett Gantt-schema som kan ses i bilaga 1.

6.2 Analysfas
Analysen inleddes med en grundig företagsanalys och 
marknadsundersökning och gick sedan vidare med 
observationer, intervjuer och enkätundersökning.

6.2.1 Företagsanalys
För att få en tydlig bild över partnerföretaget Nordiska 
Plast AB detaljstuderades deras hemsida där fokus lades 
på deras befintliga produkter, historia och värderingar.
Detta underlättade det kommande arbetet med att 
utveckla ett koncept som passar in i deras nuvarande 
produktportfölj.

6.2.2 Marknadsundersökning
En omfattande benchmarking över produkter som inriktar 
sig på småskaliga inköp gav en tydlig bild över vad 
konkurrenter valt att fokusera på. Genom att analysera 
och testa produkter i butik blir det enklare att ta fram 
ett koncept som har en högre kundnytta än befintliga 
produkter som finns på marknaden.  

6.2.3 Observationer
För att få en bra övergripande förståelse för de 
problemområden som projektet berör, gjordes en 
fältstudie på ICA Maxi Storheden. Undersökningen 
utfördes genom att dokumentera en självscanningsrunda 
där en mindre mängd varor inom det så kallade En Kasse 
Segmentet, inhandlades. 

Intressanta punkter och moment som observerades var:

 • Upphämtning av scannerenhet, bärkasse och 
kundkorg
• Ergonomiska aspekter under självscanning
• Butikslayout & varusystem
• Varuhantering vid självscanning 
• Utcheckning & Betalning

 

En illustration över en godtycklig butikslayout (Figur 16)  
skapades för att enkelt förmedla vilka områden som 
observerades.

6 Genomförande
Detta avsnitt behandlar genomförandet av projektet med fokus på användandet av metoden samt delresultat.
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FIGUR 17. RESULTAT IFRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING

6.2.6 Personas
Efter att observationen, intervjun och enkät-
undersökningen genomförts började en bild av 
produktens målgrupp växa fram. Genom att analysera 
indatan samt diskutera vilka individer som kan tänkas 
nyttja självscanning för EKS-inköp, kunde tre olika 
personas skapas. Resultatet blev två män och en 
kvinna, där männen (Figur 18-19) kan klassas som primär 
målgrupp och kvinnan sekundär(Figur 20).

FIGUR 18. PERSONA - MICKE

Se bilaga 2 för fullständigt enkätresultat.
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FIGUR 19. PERSONA - MATS FIGUR 20. PERSONA - FRIDA
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ergonomi, tillverkningsteknik, miljö och kostnad. 
Exempel på krav:

• Intuitiv användning 
• Anpassad för 5-95 percentilen  
• Anpassad för både vänster- & högerhandsbruk 
• Skall tillverkas i plast

6.3 Konceptfas
Den  kreativa konceptfasen skapade en mängd ideskisser 
som sedan grundade ett antal lösningsprinciper som 
slutligen resulterade i ett koncept.

6.3.1 Utveckling av lösningsprinciper
Utifrån resultatet från informationsinsamlingen övergick 
projektet till en första konceptgenereringsfas. Med 
hjälp av den data som dokumenterats inleddes en 
kreativ process där fokus hamnade på att ta fram 
olika lösningsprinciper för hur problemen skulle kunna 
minimiseras/elimineras. I det här skedet försummades 
huvudsakligen design- och formaspekter, processen 
inriktade sig istället helt på att ta fram funktionsdugliga 
lösningsprinciper. Metoderna som användes var 
framförallt brainwriting och brainstorming inom grupp 
och tillsammans med handledare. 

FIGUR 22. ETT URVAL AV DE CA 100 SKISSARKEN

I slutet av processen samlades alla skisser och idéer 
samman för analys och kategorisering(Figur 22). Detta 
ledde till att tre typer av lösningsprinciper kunde 
identifieras.

Modifierad kundkorg
Lösningsprincipen bygger på en uppdaterad kundkorg 
med fästöglor för bärkasse, detta för att korgen ska vara 
mer anpassad för självscanning inom EKS. Syftet är att 
kunden hakar på bärkassen i korgen, så denna stannar i 
ett öppet läge under hela inköpsprocessen vilket minskar 
antalet handstyrda moment. Lösningsprincipen ger 
även utrymme för att utforma ett rammonterat fäste för 
scannerenhet.

6.2.7 Resultat av Analysfas
Efter att ovanstående research genomförts, analyserades 
informationen för att framställa följande:

• Problembeskrivning
• Mission Statement
• Kravspecifikation

Problembeskrivning
Med de nuvarande förhållandena i livsmedelsbutiker 
saknas det hjälpmedel som direkt underlättar 
självscanning inom EKS. De moment som uppstår 
under en inköpsprocess innebär alldeles för mycket 
finmotorik för kunden, då denna exempelvis ska 
förflytta kundkorg, kasse och scannerenhet parallellt 
som varor ska plockas, scannas och placeras i kasse. 
Ytterligare problem återfinns när konsumenten måste 
använda sig av båda händerna för plockning av varor, 
vilket medför att scannerenheten måste avlastas i 
kundkorg eller på butikshyllor. På samma vis uppstår 
komplikationer för kunder som endast tar med sig kasse 
och scannerenhet in i butiken. Då båda händer måste 
användas, exempelvis vid plockning och vägning av 
frukt, måste således kassen ställas ned direkt på golvet 
och scannerenhet avlastas på fruktdisken eller dylikt. 
Kortfattat kan problemen beskrivas som att kunden har 
alldeles för mycket handstyrda objekt att hålla reda på 
under en scanningsrunda (Figur 21).

 
FIGUR 21. GRAFISK PROBLEMBESKRIVNING

Mission Statement 
För att konkretisera arbetet skapades en övergripande 
beskrivning av projektuppgiften: 

”Designa ett hjälpmedel som förbättrar och effektiviserar 
upplevelsen vid självscanning inom En Kasse Segmentet.”

Kravspecifikation
Då problemställningarna identifierats upprättades en 
kravspecifikation innehållande de mest grundläggande 
krav och önskemål som produkten bör uppfylla. Dessa 
behandlande främst aspekter tillhörande design, 
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FIGUR 23. MODIFIERAD KUNDKORG

Bärram
En lösning som utnyttjar principen som återfinns i ramen 
på den traditionella kundkorgen(Figur 24). Syftet är att 
bärkassen hakas fast i öppet läge på ramen, för att 
användaren smidigt skall kunna plocka och bära varorna 
i butik. Tanken är att handtag och den huvudsakliga 
geometrin följer nuvarande kundkorgs utseende, vilket 
ger en hög igenkännelsefaktor för dess kunder.

FIGUR 24. BÄRRAM

Integrerat grepp
Lösningsprincipen avser att integrera kasse, bärhand 
och scannerenhet i ett och samma grepp(Figur 25). 
Syftet är att minimera antalet handstyrda moment och 
erbjuda kunden en fri hand för varuplockning genom 
hela inköpsprocessen. Kunden ska enkelt kunna snäppa 
fast  scannerenhet och kasse på multigreppet, för att 
smidigt kunna scanna in varor utan att behöva byta 
hand och grepp.

FIGUR 25. INTEGRERAT GREPP

6.3.2 Kreativ Workshop 
För att vidga flödet av idéer och få input från utomstående 
planerades en kreativ workshop in. Personer från olika 
discipliner och kompetensområden bjöds in för att 
hjälpa till med konceptutvecklingen. Dessvärre var det 
dock många av de inbjudna som tvingades tacka nej på 
grund av olika orsaker. Totalt deltog sex studenter utöver 
projektmedlemmarna, samtliga tillhörande avdelningen 
för Innovation och Design. 

Workshopen var planerad i fyra olika moment där 
deltagarna fick i uppgift att lösa diverse problem 
tillhörande projektet, både individuellt och i par. En 
gruppövning innebar att varje par blev tilldelad ett objekt 
avsett för att nyttjas under en självscanningsrunda. 
Objekten som tilldelades var fiskehåv, hink och en 
släpkärra. Paren fick sedan 10 minuter till att skapa 
argument till varför just deras objekt var ett bra 
hjälpmedel vid självscanning, för att sedan pitcha och 
presentera detta för övriga deltagare. Övningen gav ett 
mycket bra och intressant resultat då varje objekt visade 
sig vara bra på olika områden. En annan uppgift var att 
diskutera och skissa fram förändringar som skulle kunna 
göras på Nordiska Plasts nuvarande kundkorg, för att 
göra den mer anpassad för självscanning.

FIGUR 26. KREATIV WORKSHOP

Efter att ha utvärderat workshopen och det material 
deltagarna tagit fram kunde det snabbt konstateras 
att dessa hade ungefär samma tankegång gällande 
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problem och lösningar som framgått tidigare under 
arbetet. Detta var givetvis goda nyheter då detta gav 
ytterligare indikationer på att problemen existerade och 
att andra utomstående personer hade liknande synsätt 
på hur det skulle kunna lösas.
   
6.3.3 Funktionsmodell 
En av lösningsprinciperna som tagits fram var det så 
kallade Integrerade greppet. För att kunna testa kritiska 
dimensioner och avstånd beslutades att en enklare 
funktionsmodell skulle byggas. Detta var nödvändigt 
för att få en uppfattning huruvida en plastkasse skulle 
kunna bäras på det tilltänkta sättet samt avgöra hur 
breda fästpunkterna för kassen måste vara för att denna 
ska befinna sig i ett öppet läge.

Funktionsmodellen byggdes av utsågad MDF, träplugg, 
gängstång, bultar & muttrar och var justerbar i en rad 
viktiga riktningar och områden(Figur 27).    
  

FIGUR 27. FUNKTIONSMODELL

Funktionsmodellen användes för att ta fram lämpliga 
mått på upphängning av kasse och avstånd mellan 
fästpunkter. Dessa mått bestämdes till:

• Bredd fästpunkt: 80mm
• Avstånd mellan fästpunkter: 300mm

FIGUR 28. TEST AV FUNKTIONSMODELL

6.3.4 Konkretisering av lösningsprinciper 
Efter att de tre lösningsprinciperna vuxit fram beslutades 
att dessa skulle genomgå en så kallad konkretisering. 
Här vidareutvecklades principerna med ett syfte att 
skapa en övergripande förklaring för:

• Bruksmönster 
• Fördelar & Nackdelar  
• Designutmaningar 

Fullständninga illustrationer finns i bilaga 5.
 
6.3.5 Delpresentation med Nordiska Plast. 
För att få feedback på lösningsprinciperna hölls 
en telefonkonferens med Nordiska Plasts VD Karl 
Tibratt. Ett PDF-dokument innehållande förstudie, 
problembeskrivning, kravspecifikation och lösnings-
principer mailades över till honom, varpå en gemensam 
genomgång av materialet hölls via telefon. 

Karl Tibratt var mycket nöjd med hur arbetet utförts i 
form av observationer, enkätundersökning och analyser. 
Gällande lösningsprinciper ställde han sig väldigt positiv 
till två av lösningarna - Kundkorg 2.0 samt Multigrepp. 
Den tredje lösningsprincipen - Bärram, var han dock 
frågande till huruvida den skulle kunna förbättra 
självscanningsprocessen som helhet, då principen 
skulle innebära nya problem för användaren. Givetvis 
var han extra intresserad av de ändringar som skulle 
kunna göras på deras befintliga kundkorg för att göra 
denna bättre anpassad för självscanning. Idéen med 
Multigreppet såg han som ”kittlande” då han gillade 
tanken att integrera scannerenhet och kasse i ett och 
samma grepp, samtidigt som han poängterade att denna 
skulle innebära den absolut största utmaningen.

6.3.6 Val av lösningsprincip
I det här skedet fanns en tydlig bild över vilka lösnings-
principer som uppkommit och hur respektive princip 
skulle fungera under en godtycklig självscanningsrunda. 
För att göra valet togs all data och input som uppkommit 
i projektet i åtanke, för att på ett objektivt sätt utvärdera 
principerna i relation till varandra. Redan i ett tidigt 
stadium i projektet stod det klart att självscanning i 
butik är en väldigt omfattande process med många 
dimensioner, vilket gör att det finns många moment 
och situationer där problem kan uppstå. Detta bidrar 
till att det egentligen inte finns någon perfekt lösning 
som löser alla tänkbara problem, eftersom lösningen 
i sig kan bidra till att nya problemsituationer uppstår. 
Utmaningen handlar då istället om att hitta den princip 
som bidrar till att den bästa helhetslösningen för 
självscanningsprocessen erhålls.   

Vid valet av vilken lösningsprincip som togs vidare 
användes den befintliga kravspecifikationen där 
de olika förslagen processades och utvärderades. 



24

Slutligen skapades en elimineringsmatris där 
samtliga lösningsprinciper utvärderades i relation till 
projektarbetets syfte och mål. 

TABELL 2. ELIMINERINGSMATRIS
Elemineringsmatris För LösningsprinciperElemineringsmatris För LösningsprinciperElemineringsmatris För LösningsprinciperElemineringsmatris För LösningsprinciperElemineringsmatris För LösningsprinciperElemineringsmatris För LösningsprinciperElemineringsmatris För LösningsprinciperElemineringsmatris För LösningsprinciperElemineringsmatris För Lösningsprinciper

Princip 1: Bärram
Princip 2: Kundkorg 2.0
Princip 3: Multigrepp

Elemineringskriterier:                                                
( + ) Ja                                                                    
( - )  Nej                                                                     
( ? ) Mer info krävs

Elemineringskriterier:                                                
( + ) Ja                                                                    
( - )  Nej                                                                     
( ? ) Mer info krävs

Beslut:                                                              
( + ) Gå vidare med lösningen                                                                    
( - )  Eliminera lösningen                                                                     
( ? ) Utvärdera lösningen igen

Beslut:                                                              
( + ) Gå vidare med lösningen                                                                    
( - )  Eliminera lösningen                                                                     
( ? ) Utvärdera lösningen igen

Kommentar Beslut

+ + + - + -
+ + + - + -
+ + + + + +
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Den princip som uppfyllde ställda krav och önskemål 
på bästa sätt och således valdes var det så kallade 
Multigreppet. Denna princip ansågs ge den bästa 
helhetslösningen för självscanning inom EKS samtidigt 
som den står för störst innovationsgrad bland de 
framtagna lösningsprinciperna. Att den tilltänkta 
produkten bör ha ett högt innovation- och nyhetsvärde 
har även varit ett ursprungsmål i detta examensarbete, 
varpå denna lösningsprincip blev självklar.      

6.3.7 Konceptskisser
När det beslutats att Multigreppet skulle utvecklas, 
inleddes en process för att utveckla mer ingående 
koncept för hur produkten skulle utformas och i praktiken 
fungera. Då Multigreppet innebär en produkt som skall 
ansluta direkt i mot scannerenheten, samtidigt som 
greppet skall vara smidigt att hålla i och manövrera, 
krävs det att koncepten utvecklas med avseende på 
scannerenhetens utformning. 

Mätning & Fotografering av scannerenhet
För att dokumentera scannerenheten lånades ett 
exemplar hem från ICA Kvantum i Luleå. Scannerenheten 
var av modellen Motorola MC17, vilket är den modell 
som alla ICA-butiker som installerar självscanning i 
nuläget köper in. Denna modell är vackert utformad 
med genomgående välvda ytor, vilket gör den väldigt 
bekväm att hålla i handen, dock problematisk att mäta 
upp. Därför användes en systemkamera i studiomiljö 
för att ta bilder från olika vyer parallellt som de externa 
extremmåtten mättes upp(Figur 29).
 

FIGUR 29. PROFILVY SCANNERENHET

Profilskisser
I och med att scannerenheten har en väldigt komplex 
geometri är det svårt att för hand skissa koncept i 
olika perspektivvyer. Därför beslutades det att ett 
skissunderlag av scannerenheten i profil skulle tas fram, 
för att använda till att skissa koncepten på. Detta kan 
jämföras med skissning av motorcyklar, där det är vanligt 
att skissa i profilvy eftersom de mesta av detaljerna och 
informationen framstår just där. På samma vis var det 
fördelaktigt i detta fall, för att på så sätt snabbare ta fram 
bedömmningsbara koncept och spara tid.   

FIGUR 30. SKISSUNDERLAG SCANNERENHET

Totalt 24st förslag skissades fram(Figur 31), se bilaga 8
för stora bilder.

FIGUR 31. SAMMANSTÄLLING SIDYVYER

Konkretisering av koncept
I skissprocessen växte två huvudsakliga koncept-
kategorier fram, topp- och bottenmatat grepp. Där 
toppmatad innebär att scannerenheten matas in från 
ovan och bottenmatat underifrån. Det som är utmärkande 
för de bottenmatade koncepten är att dess siluett och 
linjer blir bättre definierade samt att produkten får 
ett spänstigare uttryck, jämfört med det toppmatade 
varianterna. 

6.3.8 3D-modeller
När profilskisserna tagits fram övergick arbetet till att 
modellera upp koncept i CAD-miljö. Här användes 
ytmodelleringsprogrammet Autodesk Alias Automotive 
samt Siemens UGS NX8 för att först bygga upp en 
representativ geometrimodell av scannerenheten, för 
att senare göra anpassade koncept till denna.    
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Modellering av scannerenhet
Detta moment blev mer omfattande än planerat, då de 
välvda ytorna på scannerenheten inte var helt enkel 
att modellera upp med en godtagbar toleransgrad. 
Förhoppningen var i början att få tag på en riktig 
STEP-modell av scannerenheten, men då Motorola är 
ett globalt företag med sitt säte i USA var det svårt 
att få kontakt med personer som satt inne med den 
typen av material. En mailförfrågan skickades dock till 
ett av deras kundservicekontor, men detta resulterade 
tyvärr inte i att några CAD-modeller lämnades ut. 
Alternativet blev istället att nyttja de referensbilder och 
mått som dokumenterats innan, för att manuellt bygga 
upp en representativ modell av scannerenheten. Detta 
skedde i UGS NX8 och resultatet (Figur 32) stämmer 
uppskattningsvis till 90% överens med den verkliga 
scannerenheten. 

   
FIGUR 32. RENDERAD BILD PÅ SCANNERENHETEN
 
Modellering av koncept
För att bygga riktiga 3D-koncept användes scanner-
enhetsmodellen som modellerats upp samt de 
handgjorda profilskisserna. Skisserna användes som 
utgångspunkt där linjer, proportioner och uttryck 
anpassades för att ”paketera” in scannerenheten på 
ett lämpligt sätt. Som vanligt när CAD-program används, 
skedde anpassningar och beslut allt eftersom mer 
insikt om den tilltänkta produkten erhölls. I slutet av 
denna fas hade fyra olika konceptmodeller uppstått, 
två toppmatade och två bottenmatade.

Rendering av koncept
Samtliga fyra koncept renderades i Keyshot för att få 
en materialkänsla och ljussättning som gör det enklare 
att utvärdera koncepten mot varandra.
Stora bilder på de renderade koncepten finns att se i 
bilaga 9.

Koncept 1
Detta koncept (Figur 33) är ett sk. bottenmatat grepp. 
Konceptet är utformat för att få ett så symmetriskt utryck 
som möjligt. Eftersom scannerenheten sitter inkapslad i 
greppet så ger konceptet ett väldigt stabilt och homogent 
uttryck. 

FIGUR 33. KONCEPT 1

Koncept 2
Detta koncept (Figur 34) är ett sk. toppmatat grepp. Även 
detta koncept är utformat för att uppnå största möjliga 
symmetri i uttrycket. Dessutom har fokus lagts på att få 
scannerenheten att vara den centrala rollen genom en 
nära intregrering med greppet. Likt koncept 1 har fokus 
legat på att få ett stabilt och homogent uttryck.

FIGUR 34. KONCEPT 2

Koncept 3
Detta koncept (Figur 35) är ett sk. toppmatat grepp. 
Även detta koncept är utformat för att uppnå största 
möjliga symmetri i uttrycket. Dessutom har fokus likt 
koncept 2 lagts på att få scannerenheten att vara den 
centrala rollen genom en nära intregrering med greppet. 
Till skillnad från koncept 2 har detta koncept utformats 
för att ge ett nättare och luftigare uttryck utan att göra 
avkall på funktion och hållbarhet.

FIGUR 35. KONCEPT 3
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Koncept 4
Detta koncept (Figur 36) är ett sk. bottenmatat grepp. 
Konceptet är utformat för att få ett så symmetriskt utryck 
som möjligt. Eftersom scannerenheten sitter inkapslad i 
greppet så ger konceptet ett väldigt stabilt och homogent 
uttryck men med en nättare och luftigare känsla jämfört 
med koncept 1. 

FIGUR 36. KONCEPT 4

6.3.9 Prototyper
För att verkligen kunna utvärdera och testa koncepten, 
krävdes det att fullskaliga fysiska modeller skapades. 
För att göra dessa användes den 3D-printer som finns 
vid LTU’s designinstutition. Drömscenariot hade varit att 
skriva ut samtliga koncept, men då LTU stod för de dyra 
material och printerkostnaderna fick en gallring göras. 
Då alla koncept i teorin ansågs vara mer eller mindre 
likvärdiga gällande funktion baserades valet av vilka 
två koncept som skulle printas på hur tydlig form och 
gestalt respektive koncept uttryckte. Valet hamnade på 
Koncept 1 och Koncept 3, det vill säga en bottenmatad 
och en toppmatad variant.  

En 3D-printer har vissa begränsningar gällande 
utskriftstorlek, både rent fysiska men även tids- och 
kostnadsmässiga. Detta då cykeltiden ökar kraftigt 
med höjden för varje print samtidigt som åtgången av 
stödmaterial ökar. Därför delades varje koncept upp 
i tre delar var som sedan placerades på utskriftytan, 
detta medförde att det totalt krävdes tre utkrifter för att 
producera samtliga delar till prototyperna men istället 
minskades åtgången av stödmaterial och utskiftstid.

FIGUR 37. DELAR TAGNA UR 3D-PRINTER

Efter att delarna skrivits ut och tvättats rena ifrån 
stödmaterial kunde de limmas och monteras ihop. För att 
få en så stark limfom som möjligt med kort härdningstid 
användes 2-komponents epoxylim.

FIGUR 38. KONCEPT 1 IHOPMONTERAD

FIGUR 39. KONCEPT 3 IHOPMONTERAD

Tillverkning - mock-up av Scannerenhet 
Eftersom koncepten byggts kring en CAD-modellerad 
scannerenhet behövdes en mock-up av denna användas 
för att kunna testa och utvärdera konceptet. För 
bästa resultat valdes metoden att tillverka modellen i 
polyurethanskum med hjälp av en CNC-fräs (Figur 40). 
Modellen delades upp i två halvor för att underlätta 
fräsning och montering.

FIGUR 40. TILLVERKNING AV MOCK-UP
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6.3.10 Utvärdering & slutgiltigt konceptval 
Utvärdering av koncepten och slutligtigt val utgick väldigt 
mycket från första intrycket av respektive prototyp 
men även av den sammansatta funktionen mellan 
scannerenhet, grepp och kasse.

Vid valet för slutgiltigt koncept utvärderades de först mot 
kravspecifikationen och sedan rankades koncepten mot 
varandra. Där beslutades tillsist att koncept 1 var det 
bästa alternativet med följande motivering:

• Stabilare uttryck
• Högre säkerhet pga. utformning på kasshållare
• Mer utrymme under greppet medför enklare 
packning av varor
• Enkel i- och urmontering av scannerenhet
• Dedikerad yta för logotyp
• Kapslar in och skyddar scannerenheten
• Bättre hållfasthet & belastningskapacitet
• Tydligare gestalt

FIGUR 41. UTVÄRDERING KONCEPT 1

För att verifiera att konceptet uppfyller kraven som 
satts i kravspecifikationen genomfördes tester 
specifikt fokuserade på att konceptet ska passa 5-95 
percentilen(Figur 41). Dvs personer med små respektive 
stora händer ska kunna använda produkten utan större 
hinder.

Tre testpersoner fick representera 5:e, 50:e resp 95:e 
percentilen vilket visade att produkten är användbar för 
personer i hela spektrat. Givetvis finns vissa nackdelar för 
personerna i resp. ändläge men detta är kompromisser 
som ofta krävs för att få en i sammantaget användbar 
produkt. 

Valet att göra konkreta tester och inte verifiera med hjälp 
av siffror ifrån arbetsmiljöverket baseras på att denna 
produkt brukas under relativt kort tid och därför är det inte 
lämpligt att följa arbetsmiljöverkets rekommendationer 
som ofta gäller 8 timmars användande.

FIGUR 42. SIDOVY KONCEPT 1 + SCANENHET

6.4 Detaljkonstruktion
En detaljkonstruktion har inte genomförts i detta projekt 
då konceptet ej består av några delsystem som behöver 
ytterliggare utveckling.

För denna produkt gäller istället steg ifrån prototyp till 
produktionsanpassning. För att detta steg ska vara möjligt 
att genomföra krävs en ny prototyp som anpassats kring 
en korrekt modell av scannerenheten. Om detta erhålls 
går det att med hjälp av en verktygsmakare anpassa 
konceptet för att konstruera ett formverktyg som kan 
producera produkten till en lämplig kostnad. 
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7 Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet av examensarbetet.

FIGUR 43. RESULTERANDE KONCEPT.

Tester har genomförts för att säkerställa att Multigreppets 
storlek inte medför några problem för personer som 
befinner sig i ändlägena av 5-95 percentilen.  

Funktion
Funktionen hos Multigreppet har fokuserats mycket kring 
användarvänlighet, där följande moment ska kunna ske 
på ett sådant enkelt sätt som möjligt:

• I- och urmontering av scannerenhet
• Montering av kasse
• Användning av systemet

Fastsättningen av scanenhet sker underifrån där kunden 
enkelt trycker fast scannerenheten, som sedan sitter i 
sitt läge utan risk för ofrivillig urmontering (Figur 47).

Urmonteringen av scannerenheten sker i omvänd ordning 
utan några konstigheter. Med scannerenheten monterad 
blir den en del av Multigreppets konstruktion vilket gör 
att det blir en väldigt stabil och hållbar konstruktion som 
klarar stora belastningar utan att haverera.

Den absolut viktigaste faktorn vid utformingen av 
Multigreppet var att scannerenheten ska vara fullt 
användbar när den är monterad. Detta är möjligt i och 
med att läsarstrålen passerar ut i hålrummet ovanför 
kasshållaren (Figur 44).

Multigreppet
Multigreppet är ett innovativt bärhandtag som anpassats 
för användning med dagens moderna scannerenheter 
och varukassar (Figur 43). 

Syfte
Multigreppet  stora syfte är att göra självscanning till 
en användbar tjänst för kunder som inte storhandlar. 
Multigreppet ska göra självscanning:

• Snabbt
• Smart
• Smidigt

Form 
Formen på Multigreppet  bygger mycket på FFF (form 
följer funktion) d.v.s Multigreppet har en nära intregrering 
med scannerenheten samtidigt som den medger ett 
gott grepp för alla handstorlekar.  Formgivningen har 
baserats mycket på symmetri och enkelhet samtidigt 
som den ska inge förtroende och ett hållbart uttryck.För 
att multigreppet ska vara så enkelt som möjligt har den 
utformats helt utan rörliga delar vilket avseevärt minskar 
risken att greppet ska haverera.

Multigreppets form har noga utvecklats för att på ett så 
bra sätt som möjligt passa större delen av befolkningen. 
Den symmetriska formen gör att Multigreppet passar 
både höger- och vänsterhänta personer utan några 
kompromisser. 
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FIGUR 44. ILLUSTRATION LÄSARSTRÅLE

Multigreppets utformning gör också att den fungerar 
som ett skyddande hölje för scannerenheten då den 
är monterad, vilket är väldigt positivt ur butikernas 
synvinkel då scannerenheterna är ganska dyra.

Material
Multigreppet är tänkt att tillverkas i Polypropen eller 
Polyamid 6, och för att få en bättre hållbarhet bör plasten 
glasfiberarmeras.

Färg
Multigreppet  är tänkt att produceras i plast och säljas 
till livsmedelsbutiker, därmed är produkten ej bunden 
till specifika färger utan färgvalet kommer grundas på 
respektive butiks färger (Figur 45).

Plats för logotyp
Multigreppet  har en dedikerad plats för logotyp på bakre 
delens ovansida, genom att placera en logotyp där fås 
en tydlig och enkel exponering som ej döljs vid bruk 
(Figur 46).

FIGUR 46. EXEMPEL MED FÖRETAGSLOGOTYP

FIGUR 45. FÄRGCIRKEL
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Monteringscykel
Multigreppet är utformat för en enkel och intuitiv 
användning helt utan rörliga delar som kan haverera.
Scannerenhet monteras enkelt genom att ansluta 
scanhuvudet i främre delen på Multigreppet(1). Genom 
att nypa ihop(2) greppet så klickar scannerenheten säkert 
fast och självlåser(3). 
Kassen monteras sedan över Multigreppets kasshållare 
genom att trä ena öglan över den främre hållaren(4) och 

Mångsidig användning
1. Normalt användande - I detta läge visar Multigreppet 
sin storhet. Här bär kunden sin kasse med varor på 
ett ergonimiskt fördelaktigt sätt, då vikten hamnar nära 
kroppen. Detta samtidigt som denne kan scanna och 
placera varor i sin kasse då Multigreppet alltid medger 
minst en hand fri. 

2. Avlastat användande - Multigreppets utformning gör 
att den utan problem kan bäras i armvecket vilket medger 

sedan dra fast kassen nedåt. Denna procedur upprepar 
sig sedan för den bakre öglan(5).

Systemet(6) är nu komplett. Med scannerenhet, 
Multigrepp och kasse i ett och samma grepp är 
självscanning inom EKS nu en fröjd för gemene man. 

möjligheten att få två händer fria, vilket kan behövas vid 
krävande moment vid t.ex. frukt och andra lösviktsvaror.

3. Alternativt avlastat användande - Dessutom är det fullt 
möjligt att på ett säkert sätt ställa ned kasse, Multigrepp 
och scannerenhet utan att att varken kasse eller scanehet 
lossnar.

FIGUR 47. BESKRIVNING MULTIGREPP
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Jämförelse - Hjälpmedel
Vid en jämförelse med de befintliga hjälpmedlen 
för självscanning inom EKS framgår det tydligt att 
Multigreppet är avseevärt mycket smidigare. Då en 
scannerenhet i Multigreppet alltid befinner sig i användbart 

läge och kassen alltid är öppen. Detta underlättar för 
scanning, istoppning och översikt av varor. Multigreppet 
har helt eliminerat de problematiska momenten som finns 
vid hantering av scannerenhet och kasse.

Jämförelse - Armvecksavlastning
Det finns några moment i självscanningsprocessen som 
kräver att två händer utnyttjas. Ett vanligt sätt att göra 
detta är att placera kassen/korgen i armvecket, dock 
medför detta att scannerenheten måste läggas ned på 

lämplig yta. Multigreppet däremot erbjuder möjligheten 
att avlasta i armvecket utan att behöva lägga ifrån sig 
någonting, vilket gör att självscanningsprocessen smidigt 
fortlöper.

Jämförelse - Golvavlastning
Ett annat vanligt sätt att avlasta vid moment som kräver 
två fria händer är att ställa ned kundkorgen på golvet 
i butiken. Även här har Multigreppet ett övertag mot 
traditionella hjälpmedel då den bibehåller användbarheten  

då både scannerenhet och kasse hålls på plats tack vare 
sin smarta utformning på scannerenhetsinfästing och 
kasshållare. Därmed är systemet redo för nya varor att 
scanna och bära direkt kassen lyfts ifrån golvet.

FIGUR 48. JÄMFÖRELSE MULTIGREPP - TRADITIONELLA HJÄLPMEDEL
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8 Rekomendation
I detta avsnitt följer rekomendtioner hur projektet bör tas vidare för att realiseras.

Arbetet med konceptet har nått så pass långt att de flesta förstår och inser funktionen för produkten. Mottagandet 
från folk som kommit i kontakt med prototypen är överväldigande positiv vilket bådar gott för produktens framtid.

Multigreppet är en ny innovativ produkt som saknar konkurrens på marknaden då det ej finns lösningar av detta 
slag. Multigreppet möjliggör ett nytt smidigare sätt att använda självscannning även när kunden inte storhandlar. 
Detta gör att det finns stor potential i produkten speciellt med tanke på den positiva respons konceptet fått. 

Marknaden för produkten är stor i och med att de stora livsmedelskedjorna erbjuder tjänsten självscanning och 
antalet butiker som har tjänsten ökar succesivt. Dessutom går det med multigreppet som hjälpmedel att göra 
tjänsten mer attraktiv för mindre livsmedelsbutiker.

För att ta detta vidare till en verklig produkt återstår ett antal steg i processen:

Steg 1 - Ny prototyp
Första steget är att ta fram en prototyp på multigreppet som är anpassad för den verkliga scannerenheten. För att 
åstakomma detta krävs  det att en optisk 3D-scanner används för att skapa en korrekt 3D-modell av scannerenheten. 
Med en korrekt 3D-modell går det att få perfekt passform mellan multigreppet och scannerenheten.

Steg 2 - Användartester
Med en prototyp av detta slag går det att genomföra tester direkt i butik där användare kan lämna input på produkten. 
Dessutom går det att använda denna prototyp för att sälja in produkten hos Nordiska Plast’s återförsäljare som 
i sin tur säljer produkter till livsmedelsbutikerna.

Steg 3 - Planera för produktion
Om konceptet mottas bra hos återförsäljare och livsmedelsbutikerna går det att börja planera för en produktion 
av Multigreppet.

Steg 4 -  Konstruera formverktyg
Tillsammans med en kunnig plastkonstruktör och verktygsmakare bör en slutgiltig modell av multigreppet utformas 
som är anpassad för att tillverkas av ett  formverktyg som medger kostnadseffektiv tillverkning. En del förändringar 
i multigreppets utformning är att räkna med för en optimal tillverkningsanpassning

Steg 5 - Materialval
Lämpligt materialval för att uppnå önskad hållbarhet på multigreppet är glasfiberarmerad Polyamid 6 alternativt 
glasfiberarmerad Polypropen, båda tillhörande gruppen termoplaster.  Universitetslektor Lennart Wallström på 
materialteknink rekomenderade glasfiberarmerad Polyamid 6 för produkten, då det materialet ger god styrka och 
hållbarhet.
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9 Diskussion

Redan innan projektet startade, fanns det en teori om vilka problem som fanns vid självscanning inom EKS. 
Att processen för att handla med de hjälpmedel som finns tillgängliga är alldeles för omständig, eller i folkmun 
bökig. Så som att scannerenheten är tvungen att avlastas på olämpliga ställen, kassen svår att manövrera 
och packa etc. Detta hade redan konstaterats innan examensarbetet ens påbörjats. Därmed blev utmaningen 
inledningsvis att hitta dokumentation och bevis på att det faktiskt förhöll sig på det viset och att andra utomstående 
personer även upplevde det som ett problem. Därför var det väldigt betryggande när resultatet från fältstudien och 
enkätundersökningen analyserats, då det tydligt framgick att problemen existerade och att det fanns ett starkt 
intresse för användning av självscanning inom EKS. 

Då målsättningen från dag ett har varit att ta fram något nytt och innovativt var det ganska självklart att Multigreppet 
skulle väljas ut av de tre lösningsprinciper som togs fram. Även om de två andra principerna mer eller mindre skulle 
kunna förbättra situationen för kunderna så bedömdes dessa inte vara tillräckligt intressanta och utmanande. 
Som nämnts i rapporten innehåller självscanningsprocessen väldigt många dimensioner och problemområden. 
Detta medförde att uppsättning av tänkbara lösningsprinciper kan verka något skral, men det beror helt enkelt 
på att det finns så många parametrar som är låsta och ej realistiska att förändra inom ramarna för detta projekt. 

Eftersom Multigreppet krävde en snäv integrering med scannerenheten var det primärt att ta fram en bra 
representationsmodell med god måttriktighet. Detta fick tyvärr göras manuellt och var väldigt tidskrävande. 
Trots detta blev 3D-modellen synnerligen bra, med små formavvikelser, speciellt med avseende på de ytor som 
sedermera hamnade i direkt kontakt med Multigreppet. Denna modell hade dock varit möjlig att modellera ännu 
bättre ifall det funnits tillgång till en optisk 3D-scanner. Då hade en representationsmodell med fullständigt godtagbar 
toleransgrad varit möjlig att modellera, vilket hade medfört att den slutgiltiga prototypen av Multigreppet med 
största sannolikhet hade varit kompatibel med befintliga scannerenheter i butik. 

Generellt så har klassisk designmetodik tillämpats under hela projektet. Detta har fungerat förhållandevis bra, 
dock finns det vissa moment i processen som behandlats utifrån ej mätbara parametrar vilket gjort det svårt att 
tydligt och rapportmässigt dokumentera beslut som tagits. Exempelvis så utfördes det aldrig någon klassisk 
konceptviktning då utvärdering och beslut istället grundades på innovationsgrad, känslor, formuttryck, resonemang 
och diskussioner kring konceptens helhetsprestanda. 

Avslutningsvis, kan resultatet av detta examensarbete inte annat än bedömas som väldigt lyckat. Utifrån de 
problemställningar, mission statement och ursprungliga visioner som funnits så har en helt unik lösning tagits fram. 
En lösning som inte bara uppfyller, utan även överträffar de förväntningar som fanns i projektets början. Konceptet 
utstrålar en genomgående enkelhet, är direkt implenterbar i dagens butiker och med en minimal återstående 
vidareutveckling skulle det kunna öppna upp en marknad som i dagsläget egentligen inte ens existerar. Därför 
kan vi, som upphovsmän  och innovatörer, inte annat än känna oss stolta och nöjda med detta projekt. 
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Bilaga 1 - Projektplan

Projektplan

Bakgrund
Allt fler livsmedelsbutiker börjar använda självscanning för att öka effektiviteten vid handling både för 
konsumenten men även för butiken som kan låta personalen möta kunderna på butiksgolvet istället för vid 
kassorna. Den stora fördelen för konsumenten är att tiden som spenderas köandes för att betala 
minimiseras samtidigt som den direkt får koll på hur mycket den handlar för. Trots att självscanning som 
tjänst har funnits att tillgå sedan början på 2000-talet har det inte gjorts några större utvecklingar för att 
förbättra tjänsten. Detta gör att den i dagsläget fortfarande mest är lämpad större inköp, där konsumenten 
utnyttjar en kundvagn med hållare för scanner.

Syfte
• Undersöka möjligheter för att förbättra upplevelsen vid självscanning av varor i en kasse segmentet.
• Göra handlingen enklare,smidigare, snabbare och roligare.
• Öka nyttan med tjänsten självscanning sett ur både konsument och näringsidkares synvinkel.

Målsättning
Projektets  målsättning är att genom en noggrann behovsanalys  och designprocess, utveckla ett realistiskt 
koncept som har för avsikt att förenkla självscanningsprocessen för livsmedelskonsumenter som handlar 
inom en kasse segmentet. Vidare så är även målsättningen att lösningen skall innefatta ett koncept på en  
fysisk produkt i plast, anpassad för att tillverkas av företaget Nordiska Plast AB.  

Delmål
1. Identifiera behov, problem och design constraints
2. Utveckla koncept med plast som utgångsmaterial
3. Bygga funktionsmodeller och utföra tester
4. Vidareutveckla valt koncept och optimera för Nordiska Plast’s produktionsprocess
5. Leverera slutgiltigt koncept med tydliga säljande argument

Avgränsningar
Eftersom Nordiska Plast AB jobbar uteslutande med formpressade produkter i plast avgränsas projektet  
ifrån andra tillverkningsmetoder och material.

Deltagare
Björn Nygren (870807-7857) 
Robert Bäcklund (860312-7518)
Nordiska Plast AB  (Org.nr 556112-5607) 
kontaktperson/handledare: Karl Tibratt 0371-58 61 00
Handledare LTU: Daniel Öhrling

Veckoupplägg

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Förmiddag 
08:00-12:00

Arbete Dokumentering

Eftermiddag
13:00-17:00

Planering
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Bilaga 1 - Projektplan

Förstudie & Needfinding 3v.
• Analysera och dokumentera Självscanning
• Fältstudie/observation (ICA Maxi, Coop)
• Få tag på data /statistik ifrån handlare.
• Intervjuer av konsumenter och butikspersonal
• Marknadsundersökning
• Företagsanalys

Analys 1v.
• Analysera resultat av föregående moment
• Utveckla kravspecifikation
• Skapa personas/scenarion

Konceptutveckling 5v.
• Workshop
• Idegenerering
• Moodboard
• Funktionsmodeller

Utvärdering & Analys 1v.
• Utvärdera och analysera koncept
• Stämma av med Nordiska Plast

Vidareutveckling & Prototypframställning 5v.
• Vidareutveckla valt koncept
• Bygga/skapa prototyp
• Testa & utvärdera
• Verifera & Optimera

Presentation & Rapport 2v.
• Slutföra rapport
• Presentation - LTU
• Presentation - Nordiska Plast

Buffert 3v.
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Aktivitet
V.3

V.4
V.5

V.6
V.7

V.8
V.9

V.10
V.11

V.12
V.13

V.14
V.15

V.16
V.17

V.18
V.19
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V.21

V.22
V.23
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Bilaga 2 - Enkätundersökning

Resultat & Analys - Enkät Självscanning 
Deltagarantal
258 st

Könsfördelning
58% män, 42% kvinnor. 

Åldersfördelning
Majoriteten av deltagarna var under 36 år. För undersökningens syfte har detta dock relativt liten betydelse, då 
dessa människor infaller som goda målgruppsstereotyper för detta utvecklingsarbete. Det är givetvis så att det går 
att anta att de människor som framförallt handlar inom En Kasse Segmentet ofta bor i ett ensam- eller parhushåll 
och lever ett hektiskt och spontant liv, där handling sker impulsivt och dag för dag.      

Sysselsättning
Huvudsakligen arbetande och studerande personer deltog. 

Hushållsförhållanden
De flesta ingick i ett parhushåll (47%), tätt följt av singelhushåll (38%). Båda grupperna kan ses som starka 
representanter inom En Kasse Segmentet i och med att de förbrukar en mindre mängd livsmedel jämfört med ett 
hushåll med fler inneboende. 

Handlartyp
Ett väldigt jämnt utfall men med ett knappt övertag för Dag för Dag handlarna (52%). Resultat kan också härledas 
till den yngre generationen och dess spontana köpbeteende. Även de som svarat att de är Veckohandlare handlar 
säkert en mindre mängder varor vid något tillfälle per vecka (frukostartiklar etc). 

Fördelar med självscanning
Att slippa spendera en massa tid i kö vid betalning. Detta har 89% av de 131 som använder självscanning angett 
som ett argument varför de nyttjar tjänsten. Andra högt representerade aspekter är att kunden får löpande 
information om hur mycket den handlar för samt att de upplever själva inköpsprocessen som smidigare.  

Brukare av tjänsten
Undersökningen visar att 51% använder självscanningstjänsten om den finns att tillgå på livsmedelsbutiken, och 
49% uppger att de ej använder tjänsten.  

43% av icke brukarna svarar att anledningen till att de ej använder tjänsten beror på att de sällan handlar på 
butiken där tjänsten finns att tillgå och på grund av att det krävs ett registreringsförfarande för att få utnyttja 
tjänsten så avstår många.

88% av icke brukarna uppger däremot att de skulle tänka sig att använda tjänsten om det var smidigare med 
fokus på inköp inom En Kasse Segmentet.

Hjälpmedel vid självscanning
Undersökningen visar att de flesta som använder självscanning regelbundet, använder sig av en kundvagn för 
att transportera varorna i butiken. Att det förhåller sig på det viset beror nog till stor del av att de nuvarande 
självscanningsystemet främst är anpassat för att användas vid större handlingar samt att kundvagnarna är försedd 
med hållare för scanningsenheten.



Inköpsvolymer vid självscanning
Frågan var formulerad på följande sätt:

När du självscannar, hur stor mängd varor handlar du?   

Bland de tre svarsalternativ som fanns att tillgå var ”1-2 kassar” dominerande med 63% följt av ”Fler än 2 kassar” 
på  29%. Sist hamnade ”Mindre än 1 kasse” på 8%. Så här i efterhand går det att spekulera i huruvida det 
sistnämnda svarsalternativet var formulerat på ett lämpligt sätt då texten ”Mindre än 1 kasse” går att feltolkas. 
Det är inte orimligt att tänka att det finns deltagare som uppfattat det som att ingen kasse alls används och därför 
valt alternativet ”1-2 kassar”, trots att de oftast använder endast en kasse.     
   
Konsumenternas beskrivningar
För att få veta vad konsumenterna tycker om självscanning utan påverkan ifrån enkäten uppmanades de att 
beskriva självscanning med ett ord eller en mening. Resultatet från detta ses i tabell 1.

Vid analys av detta avsnitt i enkäten framkommer det att hela 74% av de som svarar beskriver självscanning med 
ett positivt ord eller mening och endast 19% uttrycker något negativt. Granskas ordvalen  ifrån de svarande ses ett 
tydligt mönster, det vanligaste ordet som förekommer är Smidigt, av 193 svar så tycker hela 37 att självscanning 
är just Smidigt.

Fyra ordval som användes i betydligt större utsträckning än andra var förutom Smidigt även Effektivt, Enkelt, Smart.

smidigt.
effektivt.

enkelt.
smart.

Bilaga 2 - Enkätundersökning



Positiv Neutral Negativ

• Smidigt (35 st)
• Effektivt (9 st)
• Enkelt (9 st)
• Snabbt (9 st)
• Smart (7 st)
• Bekvämt (6 st)
• Framtiden (3 st)
• Kontroll (3 st)
• Praktiskt (3 st)
• Lätt (4 st)
• Kung (3 st)
• Bra ide (3 st)
• Bra (3 st)
• Underlättande ( 2 st)
• Behändligt (2 st)
• Tidsbesparande (2 st)
• Barnfamilj (2 st)
• Teknik (2 st)
• Bra vid storhandling (2 st)
• Soft (2 st)
• Kanongrej
• Lysande
• Enkelt då man kan packa påsarna 

medan man handlar
• Självständigt
• Häftigt
• Smidigt för mig 
• Smidigt för butiken
• Tidsbesparande beträffande kötid
• Går snabbt att betala
• Bra grej
• ICA-kort
• Grymt
• Roligt
• Modernt
• Egen kassörska
• Bra ide för den som handlar mycket 
• Lekande lätt
• Slippa köer
• Önskvärt
• En smidig lösning i dagens stressade 

samhälle
• Magiskt
• Skönt
• Utvecklingsbart
• Proffshandlare
• Toppen
• Praktiskt
• Awesome
• Ingen kassakö
• Associeras till att storhandla
• Lite mer Star Trek i vardagen
• Fritt
• Innovativt

Totalt 142st 

• Bradålig
• Smidigt men ids ej
• Jobbigt, men najs att slippa kön
• Nyskapande, men krångligt
• Typiskt bra ide som inte nådde riktigt 

ända fram
• Slipper kö men hatar avstämning
• Känns lite som Cahskortet, en grej 

som inte riktigt slog igenom
• Självplock för när man handlar mycket
• Självbetjäning
• Bra när det är lång kö, annars 

omständigt
• Konstigt
• Tanken är god
• Kunde ha varit bättre och smidigare
• Förtroendebaserad handling
• Förtroende

Totalt 15st

• Onödigt (5 st)
• Krångligt (4 st)
• Omständigt (3 st)
• Lathet
• Tidskrävande gällande själva 

inscanningen ute i butiken
• Besvärligt att fördela varorna bra i 

kassen
• Inte mitt jobb
• Värdelöst att det inte finns där jag 

handlar mest
• Drygt när man får avstämning
• Nått man måste registrera och hålla på 

och mecka innan du kan handla
• Ett knep för företagen att skära ner på 

personalkostnader
• Lätt att glömma att scanna vissa varor
• Komplicerat
• Utför kassörskans arbete gratis
• Osmidigt
• Jobb
• Lat och asocialt att självscanna
• Noll service
• Tar längre tid om det inte är kö till den 

vanliga kassan
• Dumt
• Mycket bök att komma igång
• Jobbigt
• Omotiverande
• Opersonligt
• Långsamt
• Det är butikens jobb att scanna 

varorna
• Komplicerat

Totalt 36st 
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Intervju - Rickard Wårell

Rickard Wårell, Kassachef ICA Maxi Storheden Luleå

Hur många registrerade kunder har ni på ICA Maxi Storheden? 

21 950 st 

Hur många genomförda scanningar sker på ICA Maxi Storheden per år? 

118 805 scanningsrundor/köp Juli-December 2011, dvs ett snitt på drygt 19 800/månad. Januari-Mars är 
en "lugnare period" men å andra sidan har vi ökning från Augusti, när vi installerade självutchekningen. På 
årsbasis tror jag vi landar på 247 000 köp/scanningsrundor för 2012.

Hur stor är den totala försäljningsomsättningen för scanningstjänsten? 

Lite svårare att svara på. Följer upp snittköpet för Scanningskund vs. traditionell snittköpet är cirka 500 kr 
för scanningskunder. 109 miljoner SEK är rätt bra "gissat" i omsättning. 

Vad är ICA's uttalade målsättning med självscanning? Vilken utveckling av användningen 
eftersträvas inom de närmaste 10 åren?

Icas målsättning känner jag inte till, men för att effektivisera kassa-arbetet är det primärt. Går inte att blunda 
för att det sparar in på arbetskraft, vilket även blir kostnadseffektivt. Det kostar såklart stora summor att 
installera ISS (iss står för Ica Selfscanning System). En annan aspekt är att belastningsskador på axlar 
minskar för kassapersonalen i takt med att färre kunders varor behöver hanteras. På en tidsrymd på 10 år 
finns knappast någon uttalad utvecklingsmålsättning. Men man jobbar kontinuerligt med nya lösningar inom 
detta område. Finns butiker i andra länder som ligger långt framme inom området. Ex handla med iphone! 
bla. betala med den istället för betalterminaler som de finns idag. Plus mycket annat.

Upphovsmän - Björn Nygren & Robert Bäcklund  2012
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PRODUCT SPEC SHEET 
Motorola MC17 SerieS

MC17 SERiES 
ACHiEvE REvOlUTiOnARy CUSTOMER 
SERviCE ExCEllEnCE AnD ASSOCiATE 
PRODUCTiviTy wiTH A SinglE 
innOvATivE MObilE DEviCE
Motorola’s MC17 Series wireless retail Mobile Computer 
delivers a new level of service excellence for customers  
and a new level of productivity and efficiency for associates. 
empower your shoppers with the ability to scan items for 
a more rapid checkout process; check pricing while they 
shop; locate complementary items; access personalized 
promotions; create gift and wish lists and more — all at  
the press of a few buttons. this multi-purpose device is  
also designed to provide associates with the tools needed 
to answer customer questions on the spot, streamline 
and error-proof inventory management — from shelf 
replenishment to markdowns — and line bust to reduce 
wait times at the checkout stands. 

inCREASE SAlES AnD CUSTOMER 
RETEnTiOn RATES wiTH REAl-TiME 
OnE-TO-OnE MARkETing
By capturing information on customers and their buying 
preferences in real time, the MC17 turns each visit into  
actionable business intelligence. retailers can easily 
deliver store promotions, personalized coupons and product  
information for cross-sell opportunities. in addition, the 
quick scan of a loyalty card allows retailers to identify 
the customer and present real-time special offers and 
discounts based on a wide variety of criteria, including 
dollar amount spent over a given period of time.  

as a result, retailers can forge a more sophisticated 
and valuable relationship with customers, ultimately 
increasing customer satisfaction, loyalty — and sales.

COMPREHEnSivE fEATURE SET
Both models in the series, the MC17a and the MC17t, 
offer the same intuitive interface, a large QVGa color 
screen to support the display of rich multimedia, and 
comfort as well as durability — the ergonomic design 
is built to withstand the inevitable everyday accidental 
drops and spills. Both devices offer wireless freedom 
with 802.11a/b/g support for expanded compatibility and 
flexibility in noisy wireless environments. the MC17a 
is ideal for basic customer and associate applications, 
while the MC17t adds a touchscreen, a faster processor 
and additional memory, allowing more sophisticated 
applications and data entry capabilities. 

EASy TO DEPlOy AnD MAnAgE
the standards-based familiar development tools and 
operating system enable the rapid and cost-effective 
deployment of the MC17 Series. Compatibility with 
Motorola’s Mobility Services Platform allows it to 
centrally and remotely stage, provision, monitor and 
troubleshoot devices, all from a centralized location. 
and the ability to deploy a single device for customer 
and associate use simplifies the mobility architecture 
and reduces the demand on it — there are fewer  
device types to purchase and manage.

RETAil MObilE COMPUTER

fEATURES

windows CE 5.0 
Professional 
Standard and familiar tool 
set for rapid application 
development

full internet Explorer 6.0
Familiar platform for 
Web-enabled applications; 
easy to use interface for 
customers and associates 
eliminates the need  
for training

integrated Motorola 
Pocketbrowser
Dramatically simplifies 
development of complex 
Web-based solutions 
that integrate advanced 
functionality such as  
bar code scanning,  
wireless connectivity  
and mobile printing

Java PSS framework
enables development  
and integration with the 
PoS systems of today  
and tomorrow

Enterprise durability
Built to endure everyday 
drops for reliable operation, 
maximum uptime and 
investment protection

Six-key intuitive interface
easy to use — even for first 
time users

Sleek design  
easy to hold and scan; 
minimizes user fatigue
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