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Uppdragsgivaren heter Index Braille vilka utvecklar och 
säljer punktskrivare. Punktskrivare är synskadades 
produktmotsvariget till en traditionell skrivare. Uppdraget 
gick ut på att formge och konstruera en användarvänlig 
punktskrivare. Produkten hade redan vid projektets start 
döpts till Braille Box.

Arbetet startade med en analysfas. Där utfördes bland 
annat en företagsanalys som resulterade i information 
innehållande personalens åsikter om företagets profilering 
och uttrycket hos deras befintliga produkter. Vidare 
utfördes marknads-, konkurrent- och problemanalyser 
som resulterade i att olika behov som skrivaren skulle 
uppfylla identifierades.

Det finns fler än en målgrupp till Braille Box. Den främsta 
målgruppen är synskadade och undermålgrupper 
är seende samt produktions-, monterings- och 
servicepersonal.

För att inte förlora bra egenskaper hos företagets befintliga 
produkter utfördes form- och färganalyser där material- 
och formegenskaper identifierades. All information som 
införskaffats under analysfasen användes som underlag 
till en kravspecifikation som tydligt visade de krav och 
önskemål som förväntades uppfyllas av Braille Box. Av 
kravspecifikationen framgick det att viktiga egenskaper 
som Braille Box skulle uttrycka bland annat var enkelhet, 
kvalitet, stabilitet och snabbhet. Kravspecifikationen 
användes som utvärderings- och beslutsunderlag genom 
hela projektet.

Informationen från analysfasen användes även som 
inspiration vid idégenereringen i konceptfasen. Under 
konceptfasen skapades en stor mängd förslag på 
former och detaljer gällande Braille Box. Inspiration 
hämtades från hur dagens tekniska produkter ser ut och 
från konceptdesign som visar tankar om hur framtidens 
produkter kan komma att se ut.

Arbetet utfördes genom att bland annat skissa och bygga 
fysiska modeller i syfte att utvärdera olika formuttryck. 
Fyra olika koncept presenterades för Index Braille och 
utvärderades tillsammans med dem varpå ett beslut togs 
att ett av koncepten skulle tas vidare till detaljutformning. 
Konceptet som gick vidare hade en asymmetrisk form 
med två framsidor som tydliggjorde för användaren vilka 
ytor som skulle användas. Den asymmetriska formen ska 
leda den synskadade till de aktiva områdena på skrivaren 
i syfte att förenkla användandet.

Konceptet utvecklades genom detaljbearbetning, 
konstruktion och tillverkningsanpassning. På grund av 
dåliga akustiska egenskaper måste Braille Box vara en 

helt sluten enhet som stänger inne det ljud som alstras 
från punktskriftsmekaniken. Det är alltså inte som på en 
traditionell skrivare att det färdigtryckta arket matas ut 
och läggs synligt för användaren. Användaren av Braille 
Box måste dra ut en låda för att ta ut det färdigpräglade 
papperet. Ljudtester utfördes för att utvärdera hur mycket 
ett antal ljudabsorberande komponenter hjälpte till att 
dämpa ljudet från mekaniken. Testerna resulterade i en 
sänkning av ljudnivån med tjugofyra decibel.

RULA-analyser medförde vissa förändringar i designen för 
att göra skrivaren bättre ur ergonomisk synpunkt. Flera 
revideringar fick göras av olika konstruktionstekniska 
detaljer för att de önskade formerna skulle kunna tillverkas.

Resultatet är en punktskrivare som uppfyller 
kravspecifikationen. Braille Box har en asymmetrisk form 
som ger skrivaren mycket karaktär. Produktgestalten 
förmedlar en upplevelse av enkelt användande och stabil 
drift.

SAMMANFATTNING
Den här rapporten beskriver processen och resultatet av ett examensarbete på utbildningen Teknisk design vid Luleå 
tekniska universitet.



The client was a company called Index Braille, they 
develop and sell braille embossers. Braille embossers can 
be described as the equivalent of traditional printers for the 
visually impaired. The task was to design a user-friendly 
printer with the name “Braille Box”.

The work started off with a market inquiry and a competitor 
analysis. Potential Users of the product were interviewed 
for the purpose of identifying user needs.  

For Braille Box, there are more than one target group. The 
main target group is the visually impaired. Other target 
groups are fully sighted and production-, assembly- and 
service professionals. The latter groups are less important, 
but are still to be considered during the adaptability 
process.

In order not to lose good qualities of the company’s 
existing products a shape analysis was carried out in 
which characteristic materials and design features were 
identified. 

All information that was obtained in the analysis phase was 
used as input when lining up a list of the requests and 
demands that are expected to be met by the Braille Box. 
The list of demands showed that important features to be 
expressed by Braille Box were simplicity, quality, stability 
and speed. The list of demands was used for evaluation 
and decision support throughout the project.

The information gathered in the analysis phase was used 
as inspiration during the conceptual phase, in which a 
wealth of ideas on what Braille Box might look like was 
generated. The inspiration that was used came from 
how today’s devices look like and from concept design 
sketches that showed how ideas about future products 
might look like.

The work was carried out by sketching and by making 
physical models in order to evaluate different shapes’ 
expressions. Four different concepts were presented to 
the company. The concepts were evaluated together with 
the company after which a decision was taken that one 
of the concepts would be realized. The concept has an 
asymmetrical shape and consists of a shape that leads 
the user to active areas in order to simplify the use for a 
visually impaired person.

In order for the concept to be realized, the design was 
optimized for manufacturing. Due to poor acoustic 
properties Braille Box has to be a completely sealed unit in 
order to block in the noise that is created by the mechanics. 
Sound tests were performed to assess if three different 
sound absorbing components helped to prevent sound 

from spreading outside Braille Box. The tests resulted in a 
reduction in noise level with twenty-four decibels.

A RULA-analysis led to some changes in the design in 
order to improve ergonomic aspects. Several revisions 
were made to various technical design details so that the 
desired shapes could be produced.

The result is an embosser that meets user demands 
and technical requirements. The shape of Braille Box is 
asymmetrical which gives the product a lot of character. 
Braille Box’s character conveys a feeling of ease of use 
and stable operation.

ABSTRACT
This report describes the process and outcome of a thesis based on an education in Industrial Design Engineering at 
Luleå University of Technology.
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Arkmatning

Chassi

Designingenjör

Designlabland

Rendering

Traktormatning

Är en egenskap som en skrivare kan ha för att mata papper. Där används vanligt 
skrivarpapper som matar fram singelark.

Benämns som “stommen” till en produkt.

Designingenjör är en akademisk titel som integrerar ingenjörskunskaper med industridesign 
och sätter användarens behov i centrum. En designingenjör är en person med insikt i flera 
delar av produktutvecklingskedjan, från idé till färdig produkt.

Är ett utvecklingsprojekt som bedrivs i Luleå. Designlabland kopplar samman företag, 
institutioner, etablerade designers och unga talanger genom att jobba tillsammans.

Innebär den beräkning som ett datorprogram utför för att framställa en bild utifrån en 
3D-modell.

Är en egenskap som en skrivare kan ha för att mata papper. Ett speciellt papper används 
där arken sitter ihop med perforeringar.

ORDLISTA
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1.1 Bakgrund
I dagsläget utvecklar företaget en helt ny punktskrivare med namnet Braille Box. Braille Box har fått egenskaper som 
företagets produkter aldrig tidigare haft. Bland annat har ljudnivån kraftigt minskats, vilket är en del i ett led av åtgärder 
för att förbättra ergonomin. Med Braille Box vill Index lyfta marknaden till en ny nivå och beslutade att ta hjälp med 
designarbetet gällande formgivning och användarvänlighet.

1.2 Syfte och mål
Projektets syfte var att utveckla en punktskrivare, framförallt anpassad för synskadade men också för fullt seende 
användare. Det var viktigt att formgivningen förmedlade vad Index stod för. 

Målet med projektet var att ta fram en skrivare som är unik på marknaden. Arbetet handlade om att formge och konstruera 
skrivaren så att den anpassades efter användarnas behov. Fokus låg på estetik, funktionalitet, användarvänlighet och 
ergonomi. Projektet skulle resultera i en fullständig prototyp.

1.3 Avgränsningar
Mått på ingående komponenter var delvis givna vid projekts start, detta var en begränsande faktor vid utformningen av 
exteriören.

Gränssnittets mjukvara och hårdvara behandlades inte därför att det inte ingick inom ramarna för examensarbetet.

Elektroniken har inte behandlats i denna rapport därför att det inte ingick inom ramarna för examensarbetet.

FEM-beräkningar har inte genomförts därför att det inte krävts.

Produktkalkyleringar har inte genomförts då det aldrig blev aktuellt.

1 INLEDNING
Index Braille (vidare omnämnt som Index) är ett företag som utvecklar och säljer punktskrivare. Deras affärsidé är att 
förenkla livet för synskadade genom erbjuda ha skrivare som är enkla att använda och stabila i drift. 

07



2.1 Index Braille
Index är ett företag som är beläget i Luleå och har tio 
anställda. I lokalerna sker all utveckling både för mjukvara 
och för hårdvara. Där sker även vissa delar av montering 
och testning, tillverkning och övrig monteringen utförs av 
andra företag. Index marknadsandel ligger omkring 30 
%, vilket innebär att företaget är den största tillverkaren 
av punktskrivare i världen. 97 % av produkterna går på 
export till över 60 länder.

2.2 Produkter
En punkskrivare förklaras enklast som motsvarigheten 
till en traditionell skrivare med skillnaden att den skriver 
punkter istället för svartskrift. Användaren skriver text som 
vanligt i datorn och skickar den till skrivaren. Genom en 
programvara konverteras texten till punktskrift.

Index säljer idag fyra produkter. Everest (Bild 01) som 
försäljningsmässigt är världsledande bland arkmatade 
punktskrivare. Den började tillverkas 1990 och har sedan 
dess kommit ut i två uppdaterade versioner. Everest har 
en hastighet på 100 tecken per sekund, den väger 14.3 
kilo och har en ljudnivå på 76 decibel. Det var den första 
punktskrivaren som kunde skriva dubbelsidig punktskrift 
till ett rimligt pris. Everest fick priset ”God Svensk Form, 
1992” och är fortfarande unik med sin stående design.

Basic-D (Bild 02) är den minsta punktskrivaren som Index 
utvecklat. Basic-D erbjuder liksom alla Index produkter 
dubbelsidig punktskrift. Produkten väger 9.5 kilo och 
skriver med en hastighet av 100 tecken per sekund på 
traktormatat papper. Den har en ljudnivå på 76 decibel. 

4x4 (four by four) (Bild 01) ser likadan ut som Everest på 
utsidan men har en annan mekanik på insidan. 4x4 skriver 
ut A3-papper som sedan viks, vilket bildar ett 2-sidigt 
uppslag med fram och baksida. Den skriver med en 
hastighet av 100 tecken per sekund, väger 13.8 kilo och 
har en ljudnivå på 76 decibel.

4 Waves (Bild 03) är en produktionsskrivare för 
tryckeriverksamhet och stora volymer. Konstruktionen 
består av fyra separata skrivmoduler. Den gemensamma 
hastigheten är 300 tecken per sekund på traktormatat 
papper. Den väger 195 kilo och har en ljudnivå på 60 
decibel.

Index har en egenutvecklad mjukvara som gör det möjligt 
att producera punktskrift på mer än 30 olika språk. 
Produkten är utvecklad för två olika operativsystem, 
WinBraille för Windows och iBraille för Mac OS.

2 NULÄGESBESKRIVNING
Marknaden för punktskrivare består av ett fåtal stora aktörer där Index är ensamma om att utveckla punktskrivare i 
Sverige. De har varit i branschen i 30 år och är nu världsledande på marknaden.
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2.3 Braille Box
Vid starten av examensarbetet hade en del 
utvecklingsarbete redan genomförts på Braille Box. De 
flesta av de mekaniska komponenter som är avgörande 
för att punktskrift ska kunna produceras används från 
tidigare produkter. En stor skillnad med Braille Box jämfört 
med företagets andra produkter är att den har tre synkade 
skrivhuvuden i samma modul istället för bara ett, vilket 
gör att den har högre produktionshastighet. Braille Box 
kommer att vara arkmatad. Arkmataren klarar bland 
annat av standardformaten A4 och A3. Pappersvikten 
går att variera från vanligt 80-gramspapper upp till 
180-gramspapper. 

De delar som redan var påbörjade vid starten av projektet 
var bland annat skrivarens mekanik, där chassi till 
skrivhuvuden och valsar var konstruerade (Bild 04, 05). 
Index arbetar med plattformsdesign och vill ha samma 
gränssnitt på samtliga produkter. Braille Box behövde 
därför anpassas till det befintliga gränssnittet (Bild 06). 
Den kanske mest avgörande komponenten på skrivaren 
gällande formgivning var arkmataren med tillhörande 
låda (Bild 07). Den är inköpt från ett större företag och är 
tillverkad med ett plastverktyg vilket gjorde det praktiskt 
taget omöjligt ur ett ekonomiskt perspektiv att ändra på 
dess dimensioner.

Index tror att Braille Box kommer ha stor betydelse för 
punktskriftmarknaden med dess nya teknik. De tror även 
att den kommer bli den viktigaste produkten för företaget 
genom tiderna och hoppas på att den ska medföra att 
Index tar nya marknadsandelar.

2.4 Konkurrenter
Enabling, View Plus och Braillo är de tre stora konkurrenter 
som finns idag. Samtliga företag har en stor mängd 
produkter och skillnaderna mellan företagens produkter 
är emellertid inte så stora. Sortimenten består av allt 
från långsamma enkelsidiga punktskrivare till snabba 
dubbelsidiga storvolymsskrivare.
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Punktskrivarna Everest & 4x4

Punktskrivaren Basic-D

Punktskrivaren 4 Waves

CAD-bild på befintlig mekanik

CAD-bild på befintlig mekanik

Befintligt gränssnitt

Låda till den inköpta arkmataren
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3.1 Synskada
Benämning på svårare synnedsättning. Förlust av ledsyn 
definieras som; “oförmåga att med hjälp av synen orientera 
sig i främmande miljö”.  Avsaknaden av ledsyn går under 
kategorin grav synskada (Nationalencyklopedin, 2010).

3.2 Punktskrift
Punktskrift är ett taktilt skriftspråk, i huvudsak används det 
av blinda och synsvaga. Punktskrift består av upphöjda 
punkter präglade i papper, kartong eller plast. Louis Braille 
utvecklade den moderna punktskriften 1825. Punktskriften 
är utvecklat för människans haptiska perception, en 
kombination av känsel, rörelse och fingertryck. Ett tecken 
består av sex punkter (Bild 08) (Index Braille, 2008). 

3.3 Tekniken bakom punktskrift
Punkterna präglas i papper genom att ett magnetstift 
slår pappret mot ett mothåll (Bild 09). Genom att ha 
magnetstiften vända åt olika håll kan dubbelsidig punkskrift 
fås (Index Braille, 2008).

3.4 Färglära
Färg är ljusets uppfattningsbara karaktär beskriven med 
ett namn. Färg är ljus, och ljus består av många färger – 
varav de färger vi ser i det synbara spektrat är röd, orange, 
gul, grön, blå, violett och indigo. Föremål absorberar vissa 
våglängder och reflekterar andra till åskådarens öga. 
Människan uppfattar dessa våglängder som färg (Worqx, 
2010).

En färg beskrivs på tre sätt; med namn, färgmättnad och 
ljushet. Fastän rosa, blodröd och mörkorange samtliga 
är variationer av färgen röd, så är respektive ton tydligt 
åtskild från de andra tonerna genom individuella renhets-, 
färgmättnads-, intensitets- och ljushetsegenskaper 
(Worqx, 2010).

3.4.1 Kontrastfärger
Kontrast är ett sätt att ange hur tydligt människan 
exempelvis ser färgskillnader på en yta.

Komplementkontraster 
Motstående färger i färgcirkeln kallas komplementfärger, 
exempel är gult och violett. Genom att blanda 
komplementfärger fås en neutral gråsvart färg. För att 
skapa uppmärksamhet av en text eller symbol kan man 
använda sig av färger som ligger långt ifrån varandra 
(Gundersen, Kjernsmo & Reinhardtsen, 1996). 

Ljus/mörk kontrast 
Denna kontrast är den viktigaste och mest omfattande 
kontrasttypen när vi gör en färgläggning.  Vitt och svart 
är den starkaste kontrasten och i färgcirkeln är det mellan 
gult och violett (Gundersen, Kjernsmo & Reinhardtsen, 
1996).

Ytkontrast
En och samma färg upplevs som olika beroende på vilken 
bakgrund de ligger mot. Ett exempel är att en grå färg 
ser mörkare ut mot vit bakgrund i jämförelse mot svart 
bakgrund (Gundersen, Kjernsmo & Reinhardtsen, 1996).

Flimring
Flimringskontraster uppkommer med kompelementfärger 
som har samma ljus- eller mörkhet. Genom att dämpa 
färgerna reduceras effekten av flimmerkontrasten 
(Gundersen, Kjernsmo & Reinhardtsen, 1996).

3.4.2 NCS-systemet
NCS står för Natural Color System (naturliga färgsystemet), 
och är en metod för att namnge färger med ett 
internationellt gällande språk. Detta system används som 
svensk standard. Grunden är de sex elementarfärgerna, 
gult, rött, blått, grönt, svart och vitt. Dessa färger placeras i 
tredimensionell skala (färgrymd, färgtriangel och färgskala) 
där svarthet, kulörthet samt kulörton anges med hjälp 

3 TEORI
Den teori som behandlas i följande kapitel har använts som underlag vid utvecklingsarbetet. Teorin är hämtad från 
litteratur om bland annat färg- och formlära, material samt tillverkningsmetoder. 
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av en beteckning. Vad som gör NCS så speciellt är att 
det bygger på hur människan ser och uppfattar färger 
(Gundersen, Kjernsmo & Reinhardtsen, 1996).

3.4.3 PMS-systemet
PMS står för Pantone Matchin System och är ett sortiment 
färgmaterial, främst avsett för den grafiska branschen och 
dess datoriserade system. Den ursprungliga produkten är 
en serie om numera cirka 1 000 dekorfärger, uppbyggda 
genom blandningar av ett tiotal starkt kulörta tryckfärger. 
(Nationalencyklopedin, 2010).

3.4.4 Färgblindhet
Färgblindhet, defekt färgseende. Den vanligaste formen 
av färgblindhet är röd-grön färgblindhet. En person som 
lider av röd-grön färgblindhet förväxlar omättade röda 
och gröna färger. Rött ljus kan uppfattas mörkare än det 
egentligen är eller så uppfattas inte färgen alls. 8 % av alla 
män och 1 % av alla kvinnor har defekt röd-grönseende. 
Bilden ovan visar ett exempel på hur röd uppfattas av en 
person med defekt- respektive perfekt färgseende (Bild 
10) (Nationalencyklopedin, 2010).

3.5 Formlära
Begreppet formlära innebär att uttrycka formen på ett 
föremål. Grundförutsättningen för all visuell kommunikation 
är kontraster. I det tvådimensionella planet innebär 
detta kontrasten mellan yta och mellanrum och i det 
tredimensionella planet innebär det kontrasten mellan kropp 
och rum. Grundformerna i det tvådimensionella planet 
är triangel, cirkel och kvadrat och i det tredimensionella 
planet sfär, kub, cylinder, pyramid, tetraeder samt kon. 

Begrepp som används för att beskriva ett objekt 
är massa, volym, rymd, yta, linjer, rörelse samt ljus. 
Perceptionsergonomi är ett ord som förekommer inom 
bland annat formläran och innebär hur människan 
uppfattar saker och ting. Detta kan till exempel innebära 

hur en symbol uppfattas av människan eller logiken i hur 
en knapp ska hanteras.

3.6 Maskiners form och gestalt 
Följande avsnitt är hämtat från Rune Monös bok ”Maskiners 
form och gestalt”. Teorin som beskrivs användes som 
analys- och utvärderingsunderlag vid formarbetet.

3.6.1 Ljus
En person kan uppfatta två olika slag av ljus.
 – ljus i förhållande till skugga
 – ljus i rum, ”dager”’

En form uppträder olika beroende på ljusets riktning, 
vilket betyder att människan uppfattar en form olika 
beroende på hur ljuset faller in. Skuggbildningen är en 
starkt bidragande faktor till om en form uppfattas som 
enkel eller komplicerad. Det är därför mycket viktigt att 
bygga modeller som komplement till skisser. Människans 
uppfattning av materialfärger är starkt beroende av färgen 
på det ljus som reflekteras av materialet (Rune Monö, 
1976).

3.6.2 Ytkänsel
Strukturen på en yta kan utvärderas med hjälp av handen 
eller någon annan del av kroppen. En yta har något som 
kallas gräng, så länge den inte är helt glatt. Den känsel som 
människan har genom hudens yta kallas taktil perception. 
Gräng upplevs alltså med känsel och textur med synen. 
Strävhet-glatthet, hårdhet-mjukhet, elasticitet-plasticitet 
och temperaturskillnader är egenskaper som upplevs 
genom taktil perception (Rune Monö, 1976).

3.6.3 Formkänsel
Genom att låta handen stryka utmed en form kan den 
upplevas och utvärderas. Denna formkänsel kallas 
för haptisk perception. Vid utformning av exempelvis 
manöverdon är det aktuellt att ta hänsyn till människans 

Punktskriftsalfabetet

Mekaniken bakom punktskrift

Färgblindhet jämfört med fullt färgseende (Webexhibits, 2010)
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haptiska perception (Rune Monö, 1976). 

3.6.4 Produktens gestaltning
De föremål som av en människa upplevs som en helhet, 
har en gestalt. Ju mer utpräglad helheten är desto enklare 
är det för människan att urskilja den från andra föremål. En 
tydlig gestalt gör det lättare att komma ihåg ett föremål. 
En gestalt består oftast av flera skilda element som 
tillsammans bildar en helhet (Rune Monö, 1976).

Gestalten kännetecknas av att den är: 

• Avgränsad och sluten.
•  Strukturerad, dvs. dess element och relationer är
 ordnade.
• Gestalten – inte dess delar – påverkar andra
 skeenden.
•  Gestalten bestämmer sina delar.

När en produktgestalt tar form i ett designarbete är det 
viktigt att den utformas så att den uttrycker något till 
användaren, exempelvis anpassning till människans 
behov, funktioner, hantering och karaktärsdrag (Rune 
Monö, 1976).

Gestaltlagarna beskriver de faktorer som anses nödvändiga 
för att människan ska uppfatta en gestalt:

1. Ytfaktorn – som yttrar sig i att vi upplever gestalten
 tydligare ju mindre det slutna området är.
2. Närhetsfaktorn – ju närmare desto tydligare
 gestalt.
3. Likhetsfaktorn – dvs. principen om gemensamma
 egenskaper.
4. Symmetrifaktorn – som gör att människans
 gestaltupplevelse blir tydligare ju mer symmetriskt
 ett slutet område är.
5. Den goda kurvans eller den gemensamma
 bestämmelsens faktor – det gör att människan
 urskiljer det arrangemang, som medför minsta
 förändring av eller avbrott i raka eller jämnt krökta
 linjer eller konturer.
6.  Den gemensamma rörelsen hos olika element gör
 att de framstår som en gestalt.
7. Erfarenhetsfaktorn – som kräver att människan
 iakttar förhållanden på det sätt erfarenheten lärt
 oss.

Människan har en tendens att urskilja det enkla. Detta 
är en viktig princip i designarbetet. Den stämmer också 
väl överens med ekonomiska, tekniska och praktiska 
ambitioner i produktutvecklingen (Rune Monö, 1976).

3.6.5 Produktformens dynamik
Bilder och former sägs ofta ha rörelse. Att en form upplevs 
ha rörelse grundar sig i att människan upplever krafter i 
form. Dessa krafter tycks sträva att förändra formen. För 
att en produktform ska upplevas som dynamisk måste 
samtliga krafter balanseras av motkrafter. Därvid uppstår 
spänning. Vid avsaknad av motkrafter skapas en obalans 
och spänningslöshet. Dynamik är den riktade spänning 

som finns i formen själv. Spänning uppstår också när det 
som betraktaren ser avviker från föreställningen av hur 
föremål av ifrågavarande slag brukar se ut (Rune Monö, 
1976). 

3.6.6 Dynamisk komposition
För att uppnå en dynamisk helhet (produktgestalt) måste 
samtliga element som produktformen består av samverka. 
De ska på ett logiskt sett underordna sig helhetens tema 
(Rune Monö, 1976).

3.6.7 Produktformens uttryck
Människan ser ofta uttrycket i en form innan den 
geometriska struktur som bildar formen iakttas. Ett 
ansiktsuttryck hos en person upplevs oftast innan ansiktets 
form noterats. Uttrycket av trivsamhet i ett rum, snabbhet 
i en båtform eller ljudkvalitet hos en förstärkare upplevs 
innan man iakttar vad det är i formen som åstadkommer 
dessa egenskapsuttryck (Rune Monö, 1976). 

Ofta är det så att olika produkter hos ett företag har 
mycket individuella produktgestalter. Vad kan då göras 
för att samordna produktportföljen? Att ge produkterna 
överensstämmande detaljlösningar kan vara ett sätt. Att 
exempelvis utforma produkterna med samma ytbehandling 
och färgsättning kan ge en tydlighet i formspråket som 
sammanför produkter med olika totalformer. Ett annat 
exempel är att låta en gemensam komponent få en 
signifikativ utformning (Rune Monö, 1976).

3.7 Tillverkningsmetoder
I följande avsnitt beskrivs vanliga tillverkningsmetoder för 
de material som har varit aktuella i utvecklingsarbetet. 

3.7.1 Bockning
Är en bearbetningsmetod där ett material formas 
genom böjande momentkrafter. Bockning används 
bland annat för att ge enkelkrökt form åt plåtmaterial 
(Nationalencyklopedin, 2010).

3.7.2 Varmformning av plast
Exempelvis akrylplastskivor (PMMA) värms upp för att 
sedan med hjälp av vakuum eller tryck formas mot en form 
följt av kylning. Varmformning används bland annat vid 
öppna behållare, paneler och jollar (Nationalencyklopedin, 
2010).

3.7.3 Formsprutning
En metod att tillverka produkter med höga toleranskrav. 
För termoplaster är formsprutning den viktigaste 
bearbetningsmetoden. Pressmassan placeras i en 
särskild sprutcylinder och pressas ut i formrummet 
(Nationalencyklopedin, 2010).

3.7.4 Svetsning
Metod för att sammanfoga två ytor genom att tillföra smält 
material eller smälta ihop befintliga material. Fogytorna 
hettas upp och smälts ihop, varvid en fast förbindelse, 
svets, erhålls. Svetsning används i största utsträckning 
för metalliska material men kan även utnyttjas för att 
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sammanfoga termoplaster (Nationalencyklopedin, 2010). 

3.7.5 Ytbehandling
För att få en visuellt tilltalande- eller speciellt beständig yta 
kan den exempelvis behandlas genom beläggning med ett 
färgskikt eller lackering (Nationalencyklopedin, 2010). 

Anodisering
Genom elektrolys kan en metallisk yta omvandlas till oxid. 
Metoden kallas anodisering. Att behandla en yta genom 
anodisering ger materialet en mycket slitstark yta och hög 
beständighet mot korrosion. Används oftast för aluminium 
och aluminiumlegeringar. Oxidskiktet kan infärgas till olika 
kulörer (Nationalencyklopedin, 2010). 

Lackering
Beläggning av yta med skikt av lack eller lackfärg 
(Nationalencyklopedin, 2010). 

3.8 Materialegenskaper
I följande avsnitt beskrivs de material som av ekonomiska 
och tillverkningsmässiga skäl varit aktuella under projektets 
gång . 

3.8.1 Glas
Nedan följer ett antal olika glasvarianter som är möjliga att 
använda i en produkt.

Float glas
Ett annat ord för float glas är planglas. Det är ett vanligt 
byggnadsglas som ingår i enkelrutor eller i isolerruta till 
fönster, dörrar och väggelement (Nationalencyklopedin, 
2010).

Laminerat glas
Består av flera glasskivor förenade med mellanliggande 
plastfilm. Vid brott hålls glasfragmenten samman av plastfilm. 
Laminerat glas används i vindrutor och som säkerhetsglas 
i banklokaler och fängelser (Nationalencyklopedin, 2010).

Härdat glas
Ett vanligt glas som genomgått termisk härdning för att få 
bättre mekanisk hållfasthet går under benämningen härdat 
glas. Ett härdat glas har 4-5 gånger högre hållfasthet 
än vanligt glas. Vid brott granuleras glaset till ett stort 
antal fragment. Produkter som härdas på detta sätt är 
bastudörrar och servisglas (Nationalencyklopedin, 2010).

3.8.2 Plast
Syntetiskt material bestående av en eller ibland flera 
polymerer samt ett flertal tillsatsämnen. 

Polykarbonat, PC
Polykarbonat är en styv, genomskinlig och mycket 
slagseg termoplast. Värmebeständigheten uppgår till 140 
grader Celsius. Polykarbonat används till skydds- och 
säkerhetsglas och bullerväggar längs med stora vägar 
(Nationalencyklopedin, 2010).

Akryl, PMMA

Metylmetakrylatplast (akrylplast, PMMA, handelsnamn 
Plexiglas®) är amorf och glasartad och har bäst 
ljusgenomsläpplighet av samtliga plaster. Den har mycket 
hög beständighet mot UV-ljus. Akrylplast tillverkas 
genom varmformning av skivor. Används till kåpor och 
fasadbeklädnad (Nationalencyklopedin, 2010).

3.8.3 Aluminium
Aluminium är till färgen silvervit och har mycket låg densitet 
jämfört med stål. Hållfastheten är låg men den kan legeras 
till en hållfasthet motsvarande den hos konstruktionsstål 
(Nationalencyklopedin, 2010).

Aluminiumplåt
Aluminium valsformas till plåtar. Det används på grund av 
goda viktegenskaper och korrosionshärdighet exempelvis
i flygplansdelar (Nationalencyklopedin, 2010).

3.8.4 Rostfritt stål
Är en järnlegering med mycket god korrosionsbeständighet 
och hög hållfasthet. Rostfritt stål används ofta som 
konstruktionsmaterial där det ställs höga krav på 
hållfasthet, duktilitet och seghet (Nationalencyklopedin, 
2010).

3.9 Buller
Definieras ofta som oönskat ljud som är störande och 
i vissa fall skadligt för hörseln. Buller kan exempelvis 
vara en oavsiktlig biprodukt i mekaniska utrustningar. I 
många konstruktioner uppstår buller genom att olika ytor 
vibrerar. Slutna hårda utrymmen utan ljudabsorberande 
material är exemplariska för att buller ska uppstå 
(Nationalencyklopedin, 2010).

3.9.1 Bullerbekämpning
Absorption eller isolering av bullerkällor är vanliga metoder 
för bullerbekämpning. Ofta syftar dessa förebyggande 
åtgärder till att förbättra arbetsmiljön och minska risken för 
hörselskador (Nationalencyklopedin, 2010). 

Absorbenter
Absorption av buller kan exempelvis utföras genom 
införandet av ljudabsorbenter. Antingen används 
porösa- eller hålrumsabsorbenter. En ljuddämpare är 
en anordning för reducering av störande ljud och buller 
(Nationalencyklopedin, 2010).

Vibrationsdämpare
För att undvika att oönskade vibrationer sprids från 
rörliga mekaniska delar över till chassi kan med fördel 
gummibussningar användas. Vid rätt dimensionering 
absorberar gummibussningarna en stor del av den energi 
som vibrationerna ger upphov till (Nationalencyklopedin, 
2010).

3.10 Ljudenheter 
Bel, beteckning B, måttenhet för dämpning, förstärkning 
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eller nivå. I praktiskt bruk används vanligen tiondels bel, 
decibel (dB) det vill säga 0,1 B (Nationalencyklopedin, 
2010).

Ljudtrycket är effektivvärdet av den lufttrycksvariation som 
ett ljud åstadkommer och uttrycks som ljudtrycksnivå 
i dB i förhållande till ett referenstryck på 20 µPa 
(Nationalencyklopedin, 2010).

3.11 LED
Lysdiod, LED är en halvledardiod som utsänder ljus när 
ström flyter genom den. Olika halvledarmaterial ger olika 
ljusvåglängder. De förväntas spela en stor roll för vanlig 
rumsbelysning på grund av sin extrema energisnålhet; så 
gott som all energi omvandlas till ljus (Nationalencyklopedin, 
2010).

3.12 Programvaror
I projektet har följande programvaror använts.

3.12.1 Siemens NX
NX är ett CAD-program, där CAD står för Computer aided 
design, datorstödd konstruktion. Ordet avser digitalt 
baserad design och skapande av tekniska ritningar. 

3.12.2 Bunkspeed Hypershot
En mjukvara för att skapa realistiska visualiseringar av 
3D-modeller. Hypershot erbjuder realtidsrendering vilket 
innebär att varje litet steg i uppbyggnaden av en rendering 
visas upp framför ögonen på användaren.

3.12.3 Adobe CS4
Är en programvaruserie från Adobe Systems 
Incorporated som bland annat innehåller programvarorna 
Photoshop, Illustrator och InDesign. Photoshop är ett 
bildredigeringsprogram. Illustrator är en mjukvara för att 
skapa grafik. InDesign är en mjukvara för att arbeta med 
dokumentlayout.
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4.1 Designprocess
En designprocess är ett tillvägagångssätt som används 
vid arbete med design inom produktutveckling. Processen 
startar med en planeringsfas där projektets samtliga 
moment planeras. Processen går därefter vidare till en 
analysfas där bland annat marknaden analyseras för att 
hitta information att utgå ifrån under konceptfasen. Under 
konceptfasen tas en stor variation av idéer fram genom 
skissning, 3D-modellering och modellbyggnad. Idéerna 
utvärderas mot kravspecifikationen varpå några idéer 
går vidare till designfasen. I designfasen utvecklas och 
utvärderas produktens gestalt och konstruktionslösningar 
tas fram på tekniska detaljer. När den slutgiltiga designen är 
bestämd analyseras formgivning och funktioner gentemot 
användaren, exempelvis genom RULA-analyser.

Designprocessen är anpassad efter kompetens och 
produkt vilket gör att den varierar mellan olika projekt och 
företag. 

4.2 Planeringsfas
För att få tydlig struktur på ett projekt är det viktigt att 
lägga upp en bra planering. En bra planering innebär att 
en överblick kan fås över vilka tidsramar som gäller och 
när beslut måste tas för att kunna gå vidare och hinna 
slutföra arbetet i tid.

4.2.1 Projektplan 
En projektplan är ett dokument som tydligt visar hur 
ett projekt ska genomföras och vad det ska resultera 
i. Exempel på avsnitt som är med i projektplanen är; 
metoder, avgränsningar, tidplan och sekretess.

4.3 Analysfas
Nedanstående metoder användes för att samla information 
att utgå ifrån under utvecklingsarbetet.

4.3.1 Företagsanalys
Syftet med att genomföra en företagsanalys är att ta reda 
på hur företaget ser på marknaden i dagsläget och hur de 
vill att den ska se ut i framtiden. Analysen utförs genom 
intervjuer med personal. Frågorna bör då vara riktade så att 
personalens synpunkter och erfarenheter om marknaden 
och företaget kommer fram på ett bra sätt. Andra delar 
som bör utföras är analyser av hemsida och trycksaker för 
att få en omfattande bild av företaget.

4.3.2 Marknadsanalys
Metoden innebär att identifiera befintliga lösningar som 
delvis eller helt uppfyller det behov som projektet har som 
mål att tillgodose. Visar det sig att lösningar finns, så gäller 
det att tyda trender och till vilken nivå en lösning uppfyller 

behovet. Källor att använda sig av är till exempel butiker, 
internet och tidsskrifter.

4.3.3 Konkurrentanalys
Används för att identifiera och jämföra konkurrerande 
produkters funktioner, lösningar och utseenden i syfte 
att ge inspiration. Den genomförs även för att upptäcka 
problem som bör undvikas.

Ett tillvägagångssätt att använda sig av för att analysera 
konkurrerande företags produkter är att söka information 
från tillverkare och återförsäljare. Informationen 
består exempelvis av instruktionsmanualer, bilder och 
sprängskisser. Företags webbsidor är en bra källa till att 
hitta önskad information.

4.3.4 Problemanalys
Är en metod där man granskar en produkts funktion 
och form. Målet med en problemanalys är att identifiera 
problem som direkt påverkar personerna som använder 
produkten.

4.3.5 Identifiering av målgrupp
För att identifiera en målgrupp att utgå ifrån användes 
följande metod av Ulrich och Eppinger.

Datainsamling
Här samlas så mycket information om användaren som 
möjligt. Metoder för att samla användbar information är; 
intervjuer, enkäter, fokusgrupper och observationer (Ulrich 
& Eppinger, 2003).

Intervjuer
Utförs för att få människors åsikter och erfarenheter av 
problem som hör till ämnet. Det är viktigt att utforma 
frågorna så att de inte blir ledande, dock ska de vara 
uttömmande. Intervjuerna dokumenteras genom 
ljudinspelning och fotografering.

Enkätundersökning 
Enkäter är användbara när målet är att nå ut till många 
personer. Det är viktigt att lägga ner tid på frågorna för att 
få uttömmande och trovärdiga svar. 

Fokusgrupper
En metod som bygger på att en grupp människor samlas 
för att diskutera runt ett antal frågor. De frågor som väljs 
ska vara öppna så att gruppen får fria händer att föra 
en diskussion kring ett tema eller en produkt. Genom 
användandet av fokusgrupper kan intressanta synpunkter 
dyka upp som kanske inte hade framkommit i enskilda 
intervjuer (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004).

4 METOD
Projektets arbetsflöde följde en designprocess bestående av fyra faser. De metoder som användes i projektet valdes 
noggrant ut för att frambringa information, främja skapandet samt för att generera utvärderingsunderlag.
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Observation
Syftet med en observation är att få information om en 
produkt genom användarens handlingar. De utförs i den 
naturliga miljö där systemet används. Metoden utförs 
genom att frågor ställs till användaren under observationen 
för att identifiera vad användaren är ute efter. 

Översättning av data till kundbehov
När datainsamlingen är klar sammanställs informationen. 
De problemområden som dykt upp omformuleras till 
kundbehov (Ulrich & Eppinger, 2003).

1. Behoven ska uttrycka vad produkten ska göra,
 inte hur den ska göra det.
 Användare beskriver ofta en konceptlösning när
  de förklarar sitt behov, ett kundbehov får
 dock aldrig innehålla en teknisk lösning.
2. Behoven ska uttryckas på samma specifika nivå
  som tolkade kunddata.
 Om ett behov skrivs på ett förenklat sätt riskeras
  information att gå förlorad.
3. Behoven bör uttryckas i en positiv formulering.
 Det är lättare att översätta ett positivt behov till en
 produktspecifikation.
4. Behoven bör uttryckas som en egenskap hos
 produkten.
 Att uttrycka behoven med hjälp av egenskaper
 förenklar översättningen.
5. Undvik ord som måste och ska i behovs-
 formuleringen.
 Dessa ord antyder en viss viktning av behovets
 relevans.

Organisera och rangordna kundbehoven
När alla problem har omformulerats till kundbehov 
organiseras och rangordnas de. Enliga Ulrich & Eppinger 
utförs organiseringen med fördel i följande steg (Ulrich & 
Eppinger, 2003):

1. Skriv ner varje kundbehov på en separat lapp.
2. Avlägsna återkommande och överflödiga
 kundbehov.
3. Placera lapparna i grupper med liknande
 kundbehov.
4. Sätt en rubrik på varje grupp.
5. Överväg att sätta flera rubriker under samma tak.
6. Reflektera och utvärdera resultatet, gå eventuellt
 tillbaka och gör förändringar.

Fastställ en målgrupp
Utifrån kundbehoven och övrig datainsamling fastställs 
sedan en målgrupp. Målgruppen presenteras med hjälp 
av bilder och nyckelord (Ulrich & Eppinger, 2003).

4.3.6 Formanalys
Är en metod som används för att identifiera produkters 
formspråk och uttryck. Konvex/konkav, massa, 
proportioner, volym, rymd, symmetri, beskrivande former 
samt linjers och formers riktningar och rörelser är exempel 
på egenskaper som granskas (Greet Hannah, 2002).

4.3.7 Färganalys
Används för att se hur färgen påverkar produktens uttryck. 
Utifrån uppsatta frågor och ord fås beskrivningar om 
produktens utseende. Där tas det upp om kontrastfärger, 
färgkombinationer, funktioner i färgen och hur modern 
färgen är.

4.3.8 Kravspecifikation
En kravspecifikation är ett dokument som anger de krav 
och önskemål som den slutgiltiga produkten bör uppfylla. 
Kravspecifikationen står som grund vid utvärdering av 
framtagna koncept. En modell på kravspecifikation är 
framtagen av Pahl och Beitz. Det är en kravspecifikation 
som är uppdelad i olika rubriker. Rubrikerna är bland 
annat; geometri, montering, transport och design (Pahl & 
Beitz, 2007).

4.3.9 Konstruktionsanalys
Här studeras redan utvecklade komponenter. Fokus 
läggs på hur de olika delarna fungerar och är placerade. 
Detta utförs för att sätta sig in i en konstruktion och för 
att identifiera eventuella problemområden som kan uppstå 
under fortsatt utveckling. 

4.3.10 Workshop
Är en benämning på ett slags informellt seminarium där 
en grupp människor experimenterar med lösningar på 
olika problem genom användning av kreativa metoder 
(Nationalencyklopedin, 2010).

4.4 Konceptfas
I följande avsnitt beskrivs de metoder som användes i 
syfte att främja kreativitet och skaparglädje.

4.4.1 Problemlösningsmetoder
Utvecklingen av en produkt innefattas av att en mängd 
problem ska lösas för att produkten ska fungera som 
användaren önskar. För att utveckla idéer på hur dessa 
problem kan lösas är följande metoder mycket användbara.

Brainwriting
Brainwriting kan användas enskilt eller i grupper om upp 
till sex personer. Vid enskild brainwriting skissas idéer på 
papper. En paus tas för att sedan utveckla idéerna vidare. 
Helt nya idéer kan uppkomma som resultat av de första. 
Vid brainwriting bör följande regler efterföljas: kritik är inte 
tillåten, kvantitet eftersträvas, gå utanför det sedvanliga, 
vilda idéer eftersträvas. Dokumentera genom att skriva 
eller skissa ner alla idéer (Österlin, 2007).

Analogier
Analogi betyder likhet, överensstämmande eller 
motsvarighet. En funktionell analogi föreligger mellan två 
företeelser om de fungerar på samma sätt. Lotsen på ett 
fartyg och ledaren för en stat kan sägas vara funktionellt 
analoga i denna mening (Nationalencyklopedin, 2010).

Analogier kan vara mycket användbara vid problemlösning 
inom vetenskapen. Analogier från fantasivärldar, 
djurvärlden, människokroppen och växtriket kan mycket 
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väl erbjuda nytänkande idéer eller tekniska lösningar 
(Johannesson, Persson & Pettersson, 2004).

Iterering
Att iterera är en form av ”trial and error”, vilket innebär att 
göra om det som från början inte blev helt rätt. Iterationer 
görs kontinuerligt under hela projektet och på alla 
detaljnivåer. Det innefattar det tidiga konceptarbetet under 
analysmetoderna samt vid de mer förfinade metoderna vid 
detaljkonstruktion av den färdiga produkten (Johannesson, 
Persson & Pettersson, 2004).

4.4.2 Moodboard
Är ett kreativt verktyg som används för inspiration och 
idéinsamling. En moodboard består av en samling av 
bilder, text och objekt. Den inspiration som samlas in 
sammanställs till en visuell gestaltning av produkten. 
Moodboard är framförallt ett sätt att skapa en känsla av 
vad produkten ska förmedla till användaren.

4.4.3 Modellbyggnad
Skalmodeller av lera eller skum tillverkas med fördel för att 
utvärdera former och linjer.

En mock-up modell är en enkel modell tillverkad av billiga 
material vars huvudsakliga syfte är att testa och utvärdera 
idéer om exempelvis rymd, räckvidd och sikt. Denna typ 
av modell används vid arbetsstudier och görs oftast i skala 
1:1. Utseende beror på vad som ska testas.

En funktionsmodell är en enkel modell som används för 
att testa en eller några funktioner. Utseendet på modellen 
har mycket liten betydelse och materialet behöver endast 
uppfylla de krav som funktionstestet kräver.

En prototyp är en förlaga till den slutgiltiga produkten och 
ska se ut och fungera som den.

4.5 Designfas
I följande avsnitt behandlas de metoder som nyttjades när  
användarvänligheten skulle analyseras.

4.5.1 Rapid Upper Limb Assessment (RULA)
RULA är ett verktyg som används vid ergonomisk analys 
av arbetets påverkan på kroppen. Metoden fokuserar på 
armar, handleder, nacke och bål genom att betygsätta 
lämpligheten i olika arbetsställningar (Rula, 2010).

4.5.2 Ljudmätning
För att mäta en källas ljudnivå kan ISO 3744 användas. 
Genom att följa standarden mäts ljudtrycksnivån på nio 
utvalda punkter runt omkring källan. Utifrån mätvärdena 
kan en medelljudtrycksnivå räknas fram (ISO 3744, 1994).
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Geometri     

 Skall ha former som förenklar användandet

Gränssnitt  
 Skall delges passande färg och form till övergripande design

Material  
 Skall hålla i 20 år 
 Skall kräva minimalt med underhåll 

Säkerhet  
 Skrivaren skall inte kunna skada användaren

Ergonomi  
 Skrivaren skall kunna användas på standardskrivbord
 Öppningsfunktioner skall utformas ergonomiskt
 Ljudnivån skall vara under 60 decibel vid drift
 Skrivaren skall ha tydliga kontrastfärger mellan rörliga och statiska delar
 Skrivaren skall väga under 50 kilo
 Högtalaren till talinterfacet skall vara riktad mot användaren

Funktioner  
 Grundläggande funktioner skall vara lättåtkomliga
 Placering skall anpassas efter användarens behov

Tillverkningen  
 Enkla lösningar
 Få tillverkningsteg för varje komponent

Monterbarhet  
 Montering skall vara enkel att utföra
 Monteringen skall bestå av få moment

Underhåll
 Enkel att demontera
 Enkel att rengöra

Transport  
 Skall vara lätt att hantera vid transport 

Kostnader  
 Den skall ha låga tillverkningskostnader

Design  
 Skall uttrycka snabbhet
 Skall uttrycka kvalitet
 Skall uttrycka stabilitet
 Skall uttrycka enkelhet

Ö

Ö

K
Ö

K

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
K

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

Ö

K
Ö
Ö
Ö

5 KRAVSPECIFIKATION
Krav (K) och önskemål (Ö) formulerade efter användares och Index behov. 
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6.1 Designprocess
Designprocessen anpassades för detta projekt (Bild 11, 
Bilaga 1). I designprocessen ingår även analys och testning 
av prototyp samt uppföljning när produkten kommit ut på 
marknaden. Dessa delar ingick inte i detta examensarbete. 

6.2 Planeringsfas
En tydlig projektplan beskrivandes samtliga moment 
i projektet togs fram. Tidplan (Bilaga 2), metoder, 
genomförande, avgränsningar och förväntat resultat 
presenterades i detta dokument.

6.3 Analysfas
Analysfasen utfördes för att samla information, från Index 
och användare, vilken användes som underlag till en 
kravspecifikation.

6.3.1 Företagsanalys
Projektet startade med en omfattande företagsanalys. Ett 
antal frågor sammanställdes och intervjuer genomfördes 
med samtliga tio personer i företagets personal (Bild 12, 
Bilaga 3).

Frågorna berörde företagets viktigaste värden och 
produktportfölj, produkternas utseende och funktion. 

En del av intervjun fokuserades kring att få personalens 
uppfattning om hur deras kunder såg på Index och 
deras produkter. En gruppdiskussion med hela företaget 
genomfördes som komplement till intervjuerna.

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och 
sammanställdes sedan i ett gemensamt dokument. För 
att få en omfattande bild av Index analyserades hemsida 
och trycksaker. Utifrån resultatet sammanställdes en 
moodboard som beskrev företagets viktigaste värden.

6.3.2 Marknadsanalys
Stormarknader besöktes för att utforska bläckstråle- 
och laserskrivare (Bild 13). En mer omfattande analys 
utfördes genom informationsinsamlings från Internet, med 
fokus på produkter som är anpassade för synskadade. 
Informationen användes som inspiration.

6.3.3 Konkurrentanalys
För att få en uppfattning om Index konkurrenter granskades 
marknaden med hjälp av internet, besök hos användare 
och större organisationer som hade konkurrerande 
produkter. Produktspecifikationer, materialval, färgval, 
former och funktioner undersöktes. 

6.3.4 Problemanalys
För att hitta bra och mindre bra egenskaper hos Index 
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Designprocessen

Bild från intervjuer med personal på Index

Analys av stormarknader

6 GENOMFÖRANDE
Följande kapitel beskriver den praktiska tillämpningen av de metoder som beskrevs i föregående kapitel. Innehållet följer  
designprocessens fyra faser; planerings-, analys-, koncept- samt designfas.
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befintliga produkter genomfördes en problemanalys (Bild 
14). En skrivare från Index packades upp och installerades 
till en dator, därefter genomfördes ett antal olika inställningar 
på skrivaren. De moment som skapade de största 
problemen identifierades. Analysen dokumenterades med 
hjälp av kamera och anteckningar.

6.3.5 Identifiering av målgrupp
Intervjuer som omfattade arton frågor (Bilaga 4) 
genomfördes med ett tjugotal användare i olika miljöer. 
Hemmaanvändare, jobbanvändare och serviceanvändare 
intervjuades. De personer som deltog i intervjuerna var 
dels synskadade men också fullt seende personer.

Vid ett besök på organisationen Iris i Stockholm samlades 
en fokusgrupp på fem personer vilka samtalade runt ett 
antal frågställningar (Bild 15).

Observationer i användarnas naturliga miljö utfördes för 
att få information om produkterna genom användarens 
handlingar. Under observationen ställdes ett antal frågor till 
användaren för att få reda på vad som är svårt respektive 
lätt med användandet (Bild 16).

Intervjuer och undersökningar sammanställdes och varje 
enskilt problem omformulerades sedan till ett kundbehov. 
För att få bra överblick av samtliga problemområden 
organiserades de under olika rubriker. 

En målgrupp som passade in på användargruppen togs 
fram utifrån insamlad information. Med hjälp av nyckelord 
och bilder skapades en moodboard över målgruppen. 
Moodboarden användes som inspiration under 
utvecklingsarbetet.

6.3.6 Formanalys
För att ta reda på om Index befintliga produkter har några 
karakteristiska formdrag som tydligt påverkar företagets 
varumärkesidentitet utfördes en formanalys (Bild 17). Med 
hjälp av synen och känseln utforskades övergripande linjer 
och geometrier.

6.3.7 Färganalys
Färganalys utfördes på Index befintliga produkter. Där 
bildades en uppfattning om vad produkterna uttrycker 
med sina färger.

6.3.8 Kravspecifikation
De krav och önskemål som sattes upp var dels krav 
från Index och dels krav och önskemål som framkommit 
genom intervjuer och analyser. Kravspecifikationen har 
använts som utvärderingsunderlag genom hela projektet.

6.3.9 Konstruktionsanalys
En konstruktionsanalys genomfördes på de delar som redan 
var utvecklade på Braille Box vid examensarbetets start. 
Där analyserades komponentplacering och möjligheter 
till geometriförändringar. Analysen genomfördes med 
hjälp av CAD-modeller (Bild 18) och tester på den första 
mekanikprototypen. Den inköpta arkmataren granskades 
också.

6.3.10 Workshop - D-lab loves to touch
För att få information om hur fullt seende personer utan 
insyn i punktskriftsbranschen hanterar och förnimmer 
olika produkters former och material genomfördes en 
workshop. Den genomfördes med Designlabland där fem 
personer fick testa på att vara blinda för några timmar (Bild 
19). Workshopen hade temat taktilitet och var uppdelad i 

16 17

14 15

20



tre olika moment. 

I moment 1 blev deltagarna tilldelade ett antal kända 
beskrivande objekt (exempelvis hörlurar) som låg gömda 
under en duk. Deltagarna fick sätta på sig ögonbindlar 
varpå dukarna togs bort. De kände och klämde på de 
tilldelade objekten och utvärderade hur de upplevde 
formerna. När deltagarna tog av sig ögonbindlarna fördes 
mer omfattande samtal om upplevelsen. Sedan utfördes 
samma moment, men istället för olika produkter tilldelades 
deltagarna istället en mängd olika material som skulle 
identifieras och vars egenskaper skulle utvärderas (Bild 
20).
 
Moment 2 var uppdelat i fyra olika stationer med givna 
uppgifter. Den första uppgiften var att byta ut en 
dammsugarpåse i en dammsugare. Den mest utmanande 
uppgiften gick ut på att sätta i en CD-skiva och spela en låt 
från den (Bild 21). Det fanns ett antal försvårande moment 
i uppgiften, trycka på ON, sätta i en CD-skiva och trycka 
på PLAY för att till sist komma på att volymen måste höjas 
för att få fram något ljud. Den tredje uppgiften bestod i att 
sätta på en kamera och ta en bild på någon av de övriga 
deltagarna i rummet. I den fjärde uppgiften fick deltagarna 
en kloss, en triangel och en boll som skulle läggas i rätt 
hål i en låda. Alla deltagare testade på samtliga stationer.

Moment 3 handlade om att skapa former med hjälp 
av bland annat papper, kartong, pennor, snöre och 
ståltråd. Deltagarna skapade exempelvis former som gav 
uppmaningar om användandet av en produkt.

Workshopen dokumenterades med hjälp av diktafon och 
kamera.

6.4 Konceptfas
I konceptfasen genererades en stor mängd formidéer, 
inspirerade av existerande produkter med de eftersökta 
formuttrycken enkelhet, kvalitet och stabilitet.

6.4.1 Inspirationsinsamling
Inspiration till konceptgenereringen hämtades från internet, 
magasin och stormarknader. Speciella former, spännande 
färger, trender och intressanta detaljer är exempel på 
innehållet i de bilder som samlades in.

6.4.2 Skisser
Under idégenereringsfasen togs en stor mängd förslag på 
former fram genom skissning (Bild 22). För att få tempo i 
skissandet och inte fastna i mindre detaljer genomfördes ett 
antal brainwriting sessioner. I början av idégenereringsfasen 
var arbetet med form väldigt fritt, i syfte att få fram mycket 
material att diskutera kring. Alla skisser som skapades 
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utvärderades kontinuerligt tillsammans med Index för att 
få feedback och åsikter.

Allt material som skapades sammanställdes som montage 
på ett antal väggar (Bild 23). 

6.4.3 Modellering
I den kreativa fasen användes 3D-modelleringsprogram för 
att experimentera med former i 3D-miljö (Bild 24). Former 
som utgick från tidigare gjorda skisser tillverkades och 
utvärderades från olika vinklar med varierande ljussättning.

6.4.4 Lermodeller
För att utveckla och utvärdera former ytterligare skapades 
lermodeller i skala 1:4 (Bild 25). Samtliga lermodeller gavs 
skilda formuttryck. Modellerna utvärderades utifrån Rune 
Monös teorier om gestaltning i ”Maskiners form & gestalt” 
och Gail Greet Hannahs teorier om form från ”Elements of 
Design”. 

6.4.5 Skummodeller
Med resultatet från utvärderingen av lermodellerna 
som inspiration skapades fler modeller. Dessa modeller 
tillverkades i ett skum som vanligtvis används som 
markisolering (Bild 26). Fördelen med skum är att det är 
lättbearbetat och det går förhållandevis snabbt att utforska 
form i materialet. Med hjälp av bladkniv tillverkades olika 
varianter på ett fåtal former. Skummodellerna utvärderades 
utifrån kravspecifikationen.

6.4.6 Fullskaliga modeller
Gestalt- och formuttryck varierar beroende på skala. För 
att verifiera om resultatet från utvärderingarna av ler- och 
skummodeller överensstämmer med verkligheten skapades 

fullskaliga modeller (Bild 27). Dessa utvärderasdes utifrån 
kravspecifikationen samt med hänsyn till de gestalt- och 
formteorier som tidigare nämnts. De fullskaliga modellerna 
byggdes i papp.

6.4.7 Muntliga diskussioner
Samtliga anställda gavs chansen att påverka utvecklingen 
av utseendet på Braille Box i ett tidigt skede genom att 
delges möjligheten att i grupp diskutera kring skisser och 
lermodeller. Deltagarna beskrev varför de tyckte om eller 
inte tyckte om olika former.

6.4.8 Konceptskisser
Konceptskisser gjordes på de former som modellbyggandet 
resulterat i (Bild 28). Små estetiska detaljer lades in i 
respektive skiss i syfte att förstärka formuttryck och gestalt. 

6.4.9 Val av koncept
Konceptskisserna som skapats presenterades för 
företaget som formförslag på Braille Box. Utifrån 
kravspecifikationen och företagets synpunkter valdes ett 
koncept att vidareutvecklas. 

6.5 Designfas
I Designfasen utvecklades det valda konceptet genom att 
anpassas för tillverkning och montering.

6.5.1 Utveckling av valt koncept
Form-, färg- och funktionsdetaljer anpassades för den 
befintliga mekaniken och uppsatta krav och önskemål. 

Form
Formens dimensioner anpassades efter mekaniken på 
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insidan och vice versa. Mycket tid ägnades åt materialval 
och att anpassa formen för tillverkning.

Enligt kravspecifikationen skulle Braille Box vara enkel 
att montera. Därför togs olika lösningar fram på hur 
monteringen skulle kunna ske på ett enkelt sätt.

Proportioner på radier och avstånd utvärderades 
och justerades. Delningslinjers placering och ytors 
angränsningar till varandra granskades och anpassades.

Färg
Med hjälp av programvaran Bunkspeed Hypershot 
testades mängder av olika färger och färgkombinationer 
(Bild 29). Den stora mängden färgkombinationer bantades 
ner genom att utvärderas gentemot kravspecifikationen.

Material som testats har varit aluminium, stål, glas och 
plast. Vid olika öppningsfunktioner sågs olika former 
av glas och plast över. För omslutande former var plast 
och stål- eller aluminiumplåt intressanta alternativ som 
materialval.

Öppningar
Konceptet har tre öppningar; en låda för att lägga i papper, 
en låda för att ta ut papper och en servicelucka som gör 
det möjligt att rengöra och byta ut mekaniska delar.

Lådan för att lägga i papper är en inköpt komponent med 
bestämda dimensioner. Den lådan har tagits hänsyn till 
under hela utvecklingsarbetet.

Lådan för att ta ut papper ska konstrueras från grunden. 
Fokus låg på att hitta en form som harmoniserade med 
helhetsgestalten.

Serviceluckan är till för att öppna om det blir problem med 
valsar, skrivhuvuden eller papperstrassel. Olika varianter 
på hur lådan kan öppnas testades med hjälp av CAD, 
skisser och en funktionsmodell (Bild 30). 

Gränssnitt
Då Index redan har ett befintligt gränssnitt med bestämda 
mått, utvecklades endast det grafiska på gränssnittet. Ett 
antal föslag togs fram (Bild 31). För att gränssnittet skulle  
kunna integreras på ett bra sätt behövdes det en inramning.
Ett antal olika förslag utvecklades och utvärderades.

Av kravspecifikationen framgick det att en högtalare 
ska vara placerad nära gränssnittet. I samband med att 
grafiken utvecklades på gränssnittet testades också olika 
varianter på placering och integrering av en högtalare (Bild 
32).
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Dämpningsmaterial

Dämpningsfötter beställdes med varierande dimensioner 
för att kunna testa hur stort utrymme som krävdes för att 
komma in med händerna under och lyfta skrivaren.

Även dämpning för ventilationen krävdes. Egentillverkade 
kanalljuddämpare som är anpassade för skrivarens mått 
och ljudnivå tillverkades. En låda av trä byggdes för att 
kunna testa kanalljuddämpare och absorbentmaterial (Bild 
33). För att förtydliga så är en låda ingenting som kommer 
att krävas för att erhålla en ljudnivå under 60 decibel. 
Lådan användes bara som en symbolisk motsvarighet till 
Braille Box kommande exteriör. 

6.5.2 RULA-analys
Med hjälp av Jack i Siemens NX utvärderades det var på 
papper-ut lådan ett handtag skulle kunna placeras för att 
få ett ergonomiskt hållbart användande av produkten (Bild 
34, Bilaga 5). Där testades bland annat att flytta handtaget 
närmare fronten på skrivaren och således närmare 
användaren.

6.5.3 Mätning av ljudnivå
En ljudmätning genomfördes enligt ISO-3744 (Bild 35). 
Ljudtrycket från mekaniken i Braille Box uppmättes först 
utan låda och därefter med låda. 
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7.1 Analysfas
Analysfasen resulterade bland annat i att en målgrupp 
fastställdes samt att funktionella och estetiska behov 
identifierades.

7.1.1 Företagsanalys 
Genom intervjuer med Index samtliga anställda skapades 
en intern bild av företaget. Intervjuerna resulterade i att 
individuella tankar och förväntningar på hur företagets 
framtid och produkternas framtid kan komma att se ut.

”Produkterna är kärnan. De ska göra sitt jobb”. Det sa 
Björn Löfstedt, VD för Index. Han anser att de har en öppen 
organisation och att de har kundfokus i sin utveckling. 
Björn arbetar efter devisen att alla i personalen ska känna 
att de jobbar mot ett gemensamt mål. Produktionschefen 
Micke håller med Björn och fyller i att de också har korta 
beslutsvägar vilket gynnar utvecklingen av verksamheten.
 
Samtliga personer i företaget var rörande överens om att 
Index grundfilosofi är det de är mest stolta över, det vill säga 
att underlätta för en utsatt grupp genom tillhandahållandet 
av det hjälpmedel punktskrivaren är.

Rent tekniskt skiljer sig Index från sina konkurrenter genom 
att de arbetar med plattformsdesign, vilket innebär att 
samtliga produkter har samma gränssnitt och mjukvara. 
Björn anser att företaget har ett tydligt produktsortiment och 
ett tekniskt försprång i jämförelse med sina konkurrenter. En 
annan stor skillnad gentemot konkurrenterna är att Index 
anser sig leverera en mer komplett produkt. Utöver den 
fysiska skrivaren tillhandahålls också mjukvaran WinBraille 
för Windows och iBraille för Mac OS. Alla produkter har ett 
unikt pris/prestanda-förhållande i jämförelse med samtliga 
konkurrenter.

Flera personer på företaget ansåg att användargränssnitt, 
aluminiumprofiler och glasdetaljer var varumärkesbildande 
detaljer, i positiv mening, på de produkter företaget 
tillverkar. Punktskrivaren Everest ansågs ha en unik 
och varumärkesbildande form genom sin “stående 
konstruktion”. En stor nackdel är att samtliga produkter 
har en väldigt hög ljudnivå vilket medför att de måste 
stängas in i ljudhuvar eller separata rum vid användning.

Det är inte helt trivialt att ta emot, packa upp och installera 
en punktskrivare från Index. Företaget arbetar för att det 
ska upplevas som en självklarhet på vilket sätt man ska gå 
till väga när man får sin produkt. På det sättet försöker de 
leva upp till sin slogan: ”Braille printing made easy”.

Produktsortimentet upplevdes vara något spretigt 
utseendemässigt. Det saknas gemensamma färger 
och detaljer. Ett utvecklingsarbete pågår av de 

befintliga produkterna där teknik, formdetaljer och färg 
uppdateras. Ett önskat resultat av den utvecklingen är 
att produkterna ska upplevas som att de kommer från ett 
och samma företag. Index strävar efter en familjekänsla i 
produktsortimentet.

Företaget ansåg att designen på skrivarna uttrycker 
kvalitet, precision och stabilitet. En del av företagsfilosofin 
hos Index är att design eller estetik är ett sätt att höja hela 
företaget och produktportföljen.

Från resultatet av företagsanalysen togs sex stycken 
nyckelord fram som beskrev företagets viktigaste värden 
och symboliserar vad Index ville förmedla genom sina 
produkter. De sex orden var erfarenhet, enkelhet, kvalitet, 
top-of-the-line-teknik, kundfokus och stabilitet. Från de sex 
orden är enkelhet, kvalitet och stabilitet Index kärnvärden. 
Varje ord tolkades i form av bilder som noggrant valdes ut 
(Bilaga 6).  

7.1.2 Marknadsanalys
Med hjälp av bilder och texter från marknadsanalysen 
skapades ett antal moodboards, vilka användes som 
inspiration genom projektet (Bilaga 7). 

7.1.3 Konkurrentanalys
Från konkurrentanalysen sammanställdes ett dokument 
som tog upp för- och nackdelar med konkurrerande 
produkter (Bilaga 8). Bland annat upplevdes flera produkter 
ha komplex design, vara klumpiga och dyra.  

7.1.4 Identifiering av målgrupp
Resultaten från intervjuer, enkäter och fokusgrupper 
sammanställdes. De problem som identifierats 
omformulerades till kundbehov (Bilaga 9).

Utifrån resultatet av analyser och intervjuer togs en 
målgrupp fram. Målgruppen är främst synskadade men 
då 40-50 % av användarna är fullt seende är också de 
viktiga att ta hänsyn till. Braille Box är en skrivare för 
stora volymer vilket innebär att den främst kommer att 
användas på offentliga platser som sjukhus, bibliotek 
och organisationer. Med hjälp av nyckelord och bilder 
sammanställdes en moodboard över målgruppen, vilken 
har fungerat som inspiration och som utvärderingsunderlag 
vid utvecklingsarbetet (Bilaga 10). 

7.1.5 Formanalys
Det finns flera kontrasterande formegenskaper mellan 
Basic-D och Everest/4x4. Det framgick av den formanalys 
som utfördes. Everest är mycket kantig och dess 
övergripande form är stående med en tydlig riktning uppåt 
medan Basic-D är mjuk och rund och den övergripande 
formen har viss rörelse framåt. Det finns, trots olikheterna, 

7 RESULTAT AV GENOMFÖRANDE
Arbetet under designprocessens fyra faser reulterade bland annat i användarbehov, fysiska modeller, konceptskisser och 
information om ljudnivå samt anatomiska påfrestningar. 
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ett antal gemensamma drag som är intressanta. Likartade 
strukturer är den starkast gemensamma nämnaren. 
Former som erbjuder lyftmöjligheter är ett annat drag som 
återfinns i båda produkterna, men med den skillnaden att 
i fallet Everest handlar det om en konvex form och i fallet 
Basic-D är det en konkav form som utgör bärhandtaget. 
Cirklar, halvcirklar, rektanglar och trianglar är gemensamma 
grundformer som återfinns i de båda produkterna. 
Materialvalen är identiska vilket medför att struktur, textur 
och gräng är gemensam för de två produkterna.

7.1.6 Färganalys
Färgerna på mörktonat glas och anodiserad aluminium 
upplevs som moderna. De gränssnitt som finns på Index 
befintliga produkter har för många färger för att upplevas 
som användarvänligt. Produkten Everest andas 90-tal på 
grund av den dominerande beige-grå färgen. Den röda 
färgen på den lucka som Basic-D har ger en bra kontrast 
mot den annars svarta produkten. Färgen signalerar på ett 
tydligt sätt aktivitet. 

7.1.7 Konstruktionsanalys
Vid konstruktionsanalysen, av den mekanik som 
var färdigkonstruerad vid examensarbetes början, 
identifierades ett antal delar som kunde justeras för att 
optimera volymen på produkten. En hel del material kunde 
tas bort från skrivhuvudenas chassi vilket medförde större 
friheter för exteriören. En transformator som låg ned kunde 
ställas på högkant vilket medförde att djupet på skrivaren 
kunde minskas. 

7.1.8 Workshop
Det kom fram spännande information under workshopen 
med Designlabland. Det visade sig att flera av de 
produkter som var med hade så unika former att det vid 
första kontakten bara tog någon sekund innan deltagarna 
var säkra på vad det var de höll i händerna. Men vissa 
av produkterna, som de flesta direkt skulle känna igen 
med synen, föreföll sig vara så pass otydliga i sin form och 
struktur att det blev mycket svårt att identifiera vilken sorts 
produkt det var. 

I det moment då deltagarna fick känna på olika material 
varierade tolkningar och känslor kring materialen väldigt 
mycket. Aluminium upplevdes både som exklusivt och 
billigt. Anledningen till det var att deltagarna som fällde 

kommentarerna hade helt olika former och tjocklek på 
aluminiumbitarna. En glasskiva upplevdes som plast 
eller någon form av komposit därför att den hade en liten 
plaststruktur längs med kanten. 

Utöver att använda känseln undersökte deltagarna objekt 
och material genom att lukta, slå eller snärta på föremålet 
för att få fram vilken doft eller vilket ljud det gav ifrån sig.

Av de fyra olika uppgifterna i det andra momentet var det 
att byta ut en dammsugarpåse som visade sig vara det 
som deltagarna klarade av bäst. Uppgiften som gick ut 
på att spela upp en låt från en CD-skiva visade sig vara 
en alltför tuff utmaning, mest beroende på det försvårande 
momentet som krävde att volymen skulle höjas för att 
musiken skulle kunna höras. Att det gick så bra att byta 
dammsugarpåse beror framförallt på att det är ett bekant 
objekt som ofta är utformat på ett erfarenhetsmässigt sätt, 
vilket Monö beskriver i gestaltlagarna.

Under den skapande delen av workshopen dök det upp 
en del intressanta idéer. En av idéerna var en cylindrisk 
kamera som hade en funktionsknapp i form av en bred 
linje som löpte runt hela kameran. Idén gick ut på att var 
användaren än trycker längs med linjen så utför kameran 
en bestämd funktion.

7.2 Konceptfas
Moodboards, fysiska modeller och konceptskisser är en 
del av resultatet från konceptfasen.

7.2.1 Inspiration
En mängd bilder samlades in, utifrån vilka en 
moodboard skapades. Moodboarden bestod främst 
av inspirerande bilder på olika formuttryck och trender 
inom produktutveckling (Bild 36). Formuttrycken bestod  
främst av rena följsamma former. Trenderna visade att 
rejäla material, genomarbetad form och få färger var 
dominerande egenskaper hos framgångsrika produkter. 

7.2.2 Skisser
Bland de former som skapades valdes de former som 
ansågs mest intressanta utifrån egenskap av estetik, 
företagsprofilering och användarvänlighet ut.

36 37 38
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7.2.3 Lermodeller
Följsamma former och rena linjer var återkommande 
favoriter när modellerna utvärderades av personalen på 
Index. Tydliga aktiva sidor och lika tydliga passiva sidor 
upplevdes som innovativa och beskrivande (Bild 37).

Ledande former, exempelvis stora radier som 
sammanför två ytor, upplevdes som mycket öppna, 
tillgängliga och beskrivande. Asymmetrin upplevdes 
originell i sammanhanget vilket kan vara positivt ur 
profileringssynpunkt. Rörelsen upplevdes olika från olika 
vinklar i en asymmetrisk form, vilket skapade en intressent 
spänning i produkten. 

7.2.4 Skummodeller
Arbetet med skum resulterade i ett trettiotal modeller som 
på olika sätt uppfyllde de egenskaper som formulerats i 
kravspecifikationen (Bild 38). Modellerna utvärderades och 
rangordnades sedan efter önskemål och krav. De former 
som uppfyllde önskemålen och kraven bäst var de som 
hade följsamma former som inte var riktade åt något håll. 
De former som hade stora radier sågs som kompakta och 
gav ett enkelt intryck.

7.2.5 Fullskaliga modeller
Den modell vars form består av en stor svepande yta (Bild 
39) som går runt hela skrivaren upplevdes väldigt stor i 
jämförelse med den modell vars form var asymmetrisk 
(Bild 40). Däremot sågs de stora svepande ytorna som 
moderna och enkla i sitt uttryck. Den asymmetriska formen 
fick en mer sluten form och visade skrivarens handhavande 
bättre. Den upplevdes även uppfyllda önskemålen om 
stabilitet och kvalitet bättre. 

7.2.6 Konceptskisser
De två fullskaliga modellerna vidareutvecklas genom 
detaljerade skisser. Fyra koncept arbetades fram. Vid 
utformningen av de fyra koncepten togs hänsyn till Index 
befintliga produkter. Detaljer som inspirerade var materialen 

glas och aluminium.

Från analyser kom det fram ett antal egenskaper som 
Braille Box borde uttrycka. Dessa egenskaper var:

• Enkelhet – Den ska uttrycka enkel användning.
• Snabbhet – Den ska uttrycka snabb produktion.
• Stabilitet – Den ska uttrycka stabilitet i drift.
• Kvalitet – Den ska uttrycka precision.

Enkelhet, stabilitet och kvalitet var värden som Index ville 
att Braille Box skulle förmedla till användaren. Braille Box 
ska uttrycka snabbhet därför att den kommer att vara en 
av de mest produktionseffektiva skrivarna på marknaden.

7.2.7 Val av koncept
En viktig del i utvecklingsprocessen var att få synpunkter 
och feedback från företagets personal. De fyra koncepten 
presenterades för företaget och utvärderades tillsammans 
med dem. Resultatet från utvärderingen blev följande:

Koncept 1
Koncept 1 (Bild 41) är luftig genom att den nedre delen 
är upphöjd. Den har en följsam form och en tydlig front 
gentemot användaren. Profilen som innesluter svepningen 
ger ett följsamt och omhändertaget uttryck vilket visar på 
stabilitet och enkelhet.

Koncept 2
Konceptet känns kompakt och stabilt. Formen visar 
pappersgången. Luftspalten lättar upp uttrycket och 
erbjuder lyftutrymme. Glaset framhäver de önskade 
egenskaperna snabbhet och kvalitet (Bild 42). 

Koncept 3 
Konceptet har en traditionell skrivarlook (Bild 43). Genom 
att arbeta med en enkel form kommer detaljerna att ha 
en avgörande betydelse för uttrycket. Den enkla formen 
uttrycker egenskaperna enkelhet och stabilitet.

Moodboard med forminspiration

Lermodeller

Skummodeller

Fullskalig modell

Fullskalig modell
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Koncept 4

Den asymmetriska svepningen är mycket profilerande 
(Bild 44). Den har två tydliga aktiva sidor. Linjen som delar 
av de stora ytorna är mycket följsam. När ögat fastnar på 
linjen leder den ögat runt hela formen. Konceptet med 
helglasade sidor möjliggör att skrivaren kan exponera 
mekaniken på insidan. Att exponera mekaniken kan 
uttrycka kvalitet och snabbhet och på ett ärligt sätt förklara 
funktion och stabilitet. 

Majoriteten av personalen på Index var överens om att den 
asymmetriska formen beskrev och uttryckte produktens 
önskade värden på bäst sätt. Formen upplevdes som 
spännande och fick ett speciellt och personligt uttryck med 
sin asymmetri. Koncept 4 valdes därför att vidareutvecklas 
(Bild 44).

7.3 Designfas
Nedan presenteras resultatet från detaljutformning och 
tillverkningsanpassning av det valda konceptet.

7.3.1 Revidering
Vid en noggrann utvärdering av det valda konceptet 
uppkom tvivel på vilket sätt formerna skulle kunna 
tillverkas och monteras. Ett möte med företagsledning 
och konstruktörer resulterade i ett beslut att se över en del 

tillverkningstekniska detaljer.

Det visade sig vara svårt att skära ut den transparenta ytan 
runt öppningarna på det sättet som var tänkt i konceptet, 
oavsett om plast eller glas användes som material. Vissa 
delar skulle bli för svaga ur hållfasthetssynpunkt. Det 
innebar att den transparenta ytan fick ritas om. 

Efter att samtliga detaljer hade setts över presenterades 
det slutgiltiga förslaget för företaget. Varje detalj var 
noga genomarbetad. Olika företag hade verifierat 
tillverkningsbarheten hos samtliga konstruktionslösningar. 
Beslut fattades att förslaget kunde tas vidare för 
detaljkonstruktion.

7.3.2 Fortsatt utveckling
Den funktionsmodell som byggdes till serviceluckan 
resulterade i att gångjärnsmodell kunde väljas. Olika 
materialprover och komponenter beställdes för att kunna 
testas. Detta genomfördes dels för att den skulle vara 
lättare att tillverka och dels för att passa bättre ihop med 
den asymmetriska formen. Mindre detaljer som ändrades 
var bland annat delningslinjer mellan de yttre plåtarna. De 
fick flyttas för att det skulle vara möjligt att fästa gångjärnen 
till serviceluckan. Det arbetades fram ett antal förslag på 
inramning av skrivarens gränssnitt.

41 42

Koncept 1

Koncept 2

Koncept 3

Koncept 4, valt koncept

41

42

43

44

28



7.3.3 RULA-analys
Utifrån bland annat RULA-analyserna togs handtaget för 
papper-ut bort på grund av anatomiska påfrestningar 
(Bilaga 11). En öppningsmekanism i lådans glidskenor gör 
det möjligt att trycka var som helst på lådan för att öppna 
den.

7.3.4 Mätning av ljudnivå
Utifrån mätningen av ljudnivån blev medelresultatet 89.6 
decibel utan låda. Vid mätning med låda blev resultatet 
65.6 decibel (Bilaga 12). Detta innebar en minskning med 
24 decibel.
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8.1 Övergripande
De transparenta ytorna är två öppningar som är tillverkade 
i ett mörktonat material (Bild 45). Den nedre delen på de 
främre ytorna består av två delar, där den ena delen är fäst 
i lådan för papper-in och den andra är fäst i tätningsplåten. 
Skrivarens omslutande form är av aluminium och skruvas 
ihop med tätningsplåten. På toppen finns skrivarens 
gränssnitt. 

8.2 Former
Grundidén bakom formen är att leda användaren till 
skrivarens två främre ytor. Den ytan som är närmast 
användaren har en svepning över till den högra sidan 
vilket visar att skrivaren har två ytor som ska användas. De 
former som omsluter skrivaren är avskilda från de främre 
ytorna vilket gör att användandet av skrivaren tydliggörs. 
Utskärningen på baksidan bryter den omslutande formen 
och visar därmed var alla uttag ska anslutas (Bild 46). 
Den unika asymmetriska formen gör att skrivaren får olika 
uttryck från samtliga vinklar.

8.3 Färger
Färgerna har valts utifrån att det är skrivarens aktiva delar 
som ska visas upp. Kontrasterna som uppstår mellan 
olika ytor ska underlätta användandet för synsvaga.

Den omslutande formen är färgad i en varmare vit. Den 
vita färgen har ett neutralt uttryck som gör att skrivaren 
kommer att hålla bra över tid. De främre ytornas gråa 
färg har tydliga kontraster mot den vita. Färgen på den 
transparanta ytan är mörktonad, detta möjliggör att 
skrivaren kan ha två olika lägen. När den är avstängd syns 
inte insidan men när skrivaren slås på lyser insidan upp. 
För att lyfta fram skrivarens bakre del där alla kontakter 
ska kopplas in har samma gråa färg valts som på den 
främre plåten. Skrivarens tätningsplåt som ligger bakom 
den transparanta ytan är svart, detta för att den inte ska 
reflektera ljus genom den transparenta ytan. Vid lackering 
av samtliga plåtar kommer en pulverlack att användas. 
Den har valts för att den är stark och slittålig.

Den arkmatare med tillhörande låda som är inköpt i plast 
kommer att vara mörkgrå (Bild 47). Färgen har valts för att 
passa ihop med skrivarens aktiva ytor. Likaså är färgen 
på plåten till papper-ut av samma mörkgråa färg. Vid val 
av absorbent har även där en mörkgrå färg valts. Den 
mörkgråa färgen minskar reflektionerna inne i skrivaren 
vilket medför att möjligheten att få insidan att bli helt mörk 
ökar markant.

LED-slingorna är placerade längs med insidan av 
tätningsplåten. Ljuset är kallvitt. Färgen syns bra genom 
det mörktonade glaset. Skrivarens gränssnitt innehåller 

8 SLUTGILTIGT RESULTAT
Braille Box är en punktskrivare med en asymmetrisk form som beskriver för den synskadade vilka sidor som ska användas.
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tre olika färger; svart, vit och grön. Som bakgrund ligger 
en kolfiberimitation. Den gröna färgen är samma färg som 
Index har i sin logotyp. Vitt och svart har valts på grund av 
den goda kontrast som uppstår färgerna emellan. Den plåt 
som omsluter gränssnittet har samma färg som plåten på 
framsidan och plåten vid utskärningen på baksidan.

Färgerna på resterande komponenter inuti skrivaren har 
valts efter om de ska synas eller döljas. Vissa av delarna är 
standardkomponenter och kan inte fås i olika färger. 

8.3.1 Färgkoder
Glas (laminat)   Askgrå

Plast (PMMA)   Grå

Främre plåtar, teknikplåten,
infästning till gränssnitt  NCS S 7502-B

Omslutande plåtar  NCS S 0500-N

Tätningsplåt   NCS S 9000-N

Arkmatare och plåt till papper-ut NCS S 7502-B

M4-Skruv   Vit
Absorbentmaterial  Mörkgrå

Index gröna   PMS 368 C

8.4 Plåtar
De omslutande plåtarna är uppdelade i fyra delar och består 
av 2,5 millimeter aluminiumplåt (Bild 48). Den undre delen 
har två radier på vardera 45 millimeter. I den plåten skruvas 
chassi fast till den inre mekaniken. Gummibussningar 
kommer dämpa vibrationer mellan chassi och plåtar. Från 
den undre plåten fästs de två mellanplåtarna. Bakom den 
transparenta ytan sitter en tätningsplåt med en tjocklek 
på 2,5 millimeter, även den i aluminium. Tätningsplåten 
fungerar både som tätning och som bärande konstruktion. 
Till sist skruvas den övre plåten fast. Den övre plåten har två 
radier på vardera 90 millimeter. Samtliga plåtar monteras 
ihop med försänkta M4-skruv och pressmuttrar.

Skrivarens bakre del där alla uttag är placerade är en 
bockad aluminiumplåt med två sidor (Bild 49). På ena sidan 
sitter uttaget för 230 Volt tillsammans med servicelampor 
och ventilationshål för transformatorn. På den andra 
sidan sitter samtliga uttag för dator och service. Där finns 
även två ventilationshål som är kopplade till skrivarens 
kanalljuddämpare.

Plåtarna på framsidan av skrivaren är uppdelade i två 
delar. Den ena delen är en konstruktion som har svetsats 
ihop och därefter skruvats fast i papper-in lådan (Bild 50). 
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Den andra delen är fäst i tätningsplåten. 

8.5 Glas/Plast
Braille Box två transparenta sidor kommer att tillverkas 
i akryl eller laminerat glas. Till den första prototypen 
beställdes båda varianterna för att kunna testa och jämföra 
materialen. Rent tekniskt består glaset av 4 millimeter 
glas – 0,76 millimeter laminat – 4 millimeter glas. Dessa 
lager limmas ihop under hög uppvärmning varefter kanter 
skärs och slipas. Akrylen tillverkas med en tjocklek på 10 
millimeter.

8.6 Öppningar
Då skrivarens samtliga delar ska vara lättåtkomliga är 
Braille Box utrustad med tre öppningar som gör hela 
insidan tillgänglig. De delar som kan öppnas är papper-in, 
papper-ut och servicelucka.

För papper-in används den inköpta arkmataren med 
tillhörande låda. Den är placerad i framkant på skrivaren 
och har ett inbyggt handtag. För att öppna lådan dras den 
rakt ut.

Papper-ut som öppnas åt höger är en konstruktion där en 
bockad aluminiumplåt är fäst i två stycken glidskenor som i 

sin tur är fästa i den transparenta ytan med UV-lim. Genom 
att UV-lim är känsligt för vilket material det limmas mot har 
infästningen mellan aluminiumplåten och den transparenta 
ytan fått ett rostfritt material. Den fungerar även som en 
bärande konstruktion för den transparenta ytan. Lådans 
skenor är utrustade med en självöppnande funktion. 
Öppningsfunktionen erbjuder användaren möjligheten att 
trycka var som helst på lådans utsida varpå lådan glider 
ut fem till tio centimeter, sedan kan användaren enkelt 
dra ut den. Papper-ut lådan kan även hakas av för att 
komma åt styrkort, transformator och andra komponenter 
inuti skrivaren. Höjden på papper-ut är tre gånger så hög 
som höjden på papper-in. Detta beror på att papper med 
dubbelsidig punktskrift blir tre gånger högre än ett slätt 
papper.

Serviceluckan är en lösning som vid öppning exponerar 
många av de mekaniska delar som kan behöva bytas 
eller repareras. Serviceluckan kommer även att användas 
vid exempelvis papperstrassel. Luckan kan öppnas med 
hjälp av två gångjärn. Gångjärnen kommer att fästas med 
M3-skruv i de omslutande plåtarna och med UV-lim i den 
transparenta ytan. Det finns inget handtag på serviceluckan 
utan enbart ett lås. Orsaken till detta är att användaren 
inte ska förvirras och råka öppna serviceluckan istället för 
papper-ut. Det kommer att krävas en skruvmejsel eller 
motsvarande för att öppna serviceluckan.
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8.7 Gränssnitt
Det gränssnitt som Index tagit fram innan projektet 
startade har utvecklats för att få bättre kontrastfärger och 
mindre flimmer mellan färger (Bild 51). Detaljer som har 
ändrats är den gröna färgen i logotypen, den förstorades 
för att komma fram bättre. Den gröna linjen till höger i 
gränssnittet gjordes större. Den gröna ellips som fanns i 
mitten togs bort för att minska det flimmer som uppstod 
när gränssnittet användes på en av Index befintliga 
skrivare. Detta genomfördes även för att få ett enklare och 
diskretare uttryck. På knapparna lades en svart färg för 
att den vita texten skulle synas bättre. De knapparna som  
används ofta färgades vita med svart text.

Skrivarens gränssnitt är fäst i en plåtram (Bild 52) som i 
sin tur är fäst i topplåten (Bild 53). Gränssnittsramen är 
tillverkad av aluminium och är formad så att den passar 
bra ihop med skrivarens övriga former. I plåten sitter 
även högtalaren till talinterfacet som är placerad under 
gränssnittet, riktad mot användaren. Plåten till gränssnittet 
är även till för att dölja de skruvar som sitter i framkant på 
topplåten. 

8.8 Belysning
Förslaget med belysning bygger på att när skrivaren 
är avstängd syns inte insidan, då är framsidan enbart 

svart. Då skrivaren sätts på lyses insidan upp av ljus från 
LED-slingor. Om något blir fel i skrivaren, till exempel 
papperstrassel, blinkar LED-slingorna samtidigt som 
talinterfacet ger ett varningsmeddelande. Led-slingorna 
lyser upp mekaniken uppifrån.

8.9 Dämpningsmaterial
Nedan beskrivs de dämpningsmaterial som kommer att 
användas på Braille Box.

8.9.1 Kanalljuddämpare
Kanalljuddämpare är till för att stänga inne ljudet som 
uppkommer i öppningen för luftgenomströmningen mellan 
skrivare och utsida. Braille Box kommer att vara utrustad 
med två kanalljuddämpare (Bild 54), dessa är kopplade 
till skrivarens baksida. Den ena kanalen trycker in luft i 
skrivaren och den andra pressar ut luft. Kanalerna är en 
egenkonstruerad lösning och består av strypinsatser av 
skum, rör av aluminium och PC-fläktar. Aluminiumröret är 
försett med en fläns som medför möjligheten att montera 
en fläkt. Strypinsatserna trycks in i röret och fås på rätt 
plats med hjälp av en distansmall. Kanalljuddämparna 
hängs därefter upp med hjälp av två rörhållare som med 
skruv fästs i pressmuttrar i de yttre plåtarna.  

8.9.2 Ljudabsorbenter
Ett absorbentmaterial kommer att fästas på insidan av de 
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omslutande plåtarna för att dämpa det ljud som mekaniken 
åstadkommer. Absorbenten är ett skummaterial med en 
tjocklek på tio millimeter (Bild 55). Materialet skärs till bitar 
som passar skrivarens former, därefter fästes de i plåtarna 
med hjälp av en självhäftande film.

8.9.3 Vibrationsdämpare
Braille Box kommer att vara utrustad med fyra fötter (Bild 
56). Fötterna kommer att fungera som vibrationsdämpare 
och ge skrivaren lite höjd för att underlätta förflyttning med 
hjälp av händerna. Fötterna är standardkomponenter i 
plast med gummerad botten och har en diameter på 50 
millimeter och en höjd på tolv millimeter.

8.10 Prototyp
I slutskedet av projektet anlände delarna till en prototyp. 
När prototypen (Bild 57, Bilaga 14) monterades visade 
det sig att samtliga delar passade väl ihop. I prototypen är 
den transparenta ytan tillverkad i tio millimeter tjock plast 
(PMMA) med bronsfärgad toning.
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9.1 Övergripande
Braille Box främsta egenskaper handlar om teknisk 
snabbhet, stabilitet i drift, kvalitet i sitt utförande och 
användarvänligt handhavande. Den transparenta ytan 
får fram skrivarens egenskap att vara snabb genom att 
användaren ser hur snabbt skrivaren arbetar. Den tonade 
ytan ger även känslan av snabbhet och styrka. Egenskapen 
att vara stabil fås av den slutna formen tillsammans med 
materialvalet. Det är inga delar som sitter löst eller känns 
plastiga. Där kommer även egenskapen om kvalitet in. 
Skrivaren har en genomarbetad form där samtliga delar 
passar väldigt bra ihop med varandra. Då skrivaren är ren 
i sitt utförande finns inga detaljer som kan kännas otydliga 
eller komplicerade, vilket får skrivaren att upplevas som 
användarvänlig. 

9.2 Former
Den övergripande formen är enkel i sitt uttryck. Braille Box 
har ledande former vilket gör att användaren genom sin 
haptiska preception tydligt kan känna skillnaden mellan 
aktiva och inaktiva ytor. Braille Box har en tydlig gestalt 
vilket genom Monös teorier kan beskrivas av att formen 
är avgränsad, sluten och strukturerad. Samtliga delar i 
formen underordnar sig helhetens tema. De stora radierna 
gör att skrivaren känns kompakt och smidig trots sin volym. 
Med det asymmetriska utseendet får den ett speciellt och 
spännande uttryck.

Utskärningen på baksidan är en lösning som underlättar 
för den synskadade att hitta till skrivarens uttag. Den gör 
det även möjligt att ställa skrivaren intill en eller två väggar. 
Utöver det gör utskärningen att skrivaren blir intressant 
och speciell från baksidan.

För att en gestalt ska uppfattas som en helhet är det 
mycket viktigt att det finns proportioner, unika relationer 
och samband mellan olika delar. Därför är skrivarens radier 
noga utvalda, den övre radien är dubbelt så stor som den 
undre radien. Radien som sammanför de aktiva ytorna är 
concentrisk med gränssnittsramens radie och har samma 
radie som den undre radien på plåtarna. De skruvar som 
fäster ihop de yttre plåtarna är placerade med jämna 
avstånd och i linje med varandra.  

En stark faktor som ligger bakom Braille Box speciella 
asymmetriska form är Index strävan att vara unika. De 
var först ut med en stående skrivare och är den enda 
utvecklaren och tillverkaren av punktskrivare som på 
ett genomarbetat sätt arbetat med industridesign. Det 
formgivningsarbete som ägt rum i det här projektet har 
utöver användarnas önskemål och företagets krav även 
tagit till vara på denna strävan att vara ett unikum på 
marknaden. Det ska tydliggöras att det inte handlar om 

att sticka ut på ett sätt som känns överdrivet, överdådigt 
eller allmänt meningslöst. Nej, samtliga beslut om former 
och materialval är väl övervägda att de stämmer med 
företagets strävan och med målgruppen.

9.3 Färger
Färgerna på Braille Box är vit, svart och grå, vilket många 
populära produkter har idag. Att använda neutrala färger 
ger produkten en chans att överleva trendmässigt i många 
år. Att använda sig av kulörta färger kan ses som positivt 
och nytänkande till en början, men kommer efter några år 
att kännas gammalt. Det är svårt att hitta en färg som håller 
under en längre tid. Ett andra argument till att motivera 
färgvalet är att insidan lyser upp och gör skrivaren mer 
intressant.

Den starka kontrasten mellan skrivarens aktiva ytor och de 
omslutande plåtarna gör att användaren förstår vart saker 
händer. 

Index gröna färg i logotypen kommer att vara den enda 
accentfärgen på Braille Box. Accentfärgen kommer bara 
att användas på gränssnittet vilket räcker bra då den 
gröna färgen är mycket intensiv. Index vill bland annat stå 
för enkelhet och kvalitet vilket ett alltför stort användande 
av den gröna färgen skulle motverka.

Färgen på LED-slingorna är kallvit vilket får produkten 
att utstråla kvalitet. Tester genomfördes på en röd färg 
som skulle vara aktuell då problem med skrivaren hade 
uppstått. Denna idé valdes bort då den mörktonade 
transparenta ytan hade svårt att släppa igenom tillräckligt 
med ljus för att den röda färgen skulle upplevas som tydlig. 
Det kan även vara förvirrande för användaren om ljuset har 
varierande färger. 

Vid val av metod för ytbehandling av plåtarna stod valet 
mellan anodisering och pulverlackering. Då anodisering 
är känsligt mot bockning av stora radier blev valet 
pulverlackering. Pulverlacken är bra då den täcker spår 
som kan uppkomma vid tillverkning. Den är även väldigt 
stark i sitt utförande vilket gör att den håller bra över tid.

9.4 Material
En stor fråga har varit materialvalet på de omslutande 
formerna och skrivarens två aktiva ytor. 

9.4.1 Aluminium vs Plast
Arbetet med materialvalet av de omslutande formerna 
har handlat om aluminiumplåt och plast. Vid arbete 
med komplexa former kan det vara önskvärt att arbeta 
i ett material som tåls att bearbetas ordentligt och med 

9 UTVÄRDERING AV SLUTGILTIGT RESULTAT
Index är i startgroparna på något nytt inom branschen och vill därför att Braille Box ska representera något modernt. 
Index befintliga skrivare står formmässigt långt ifrån varandra, därför har Braille Box fått ett nytt formspråk.
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egenskaper som gör det möjligt att få riktigt bra toleranser 
trots formens komplexitet. Olika plaster är naturligtvis ett 
bra alternativ. Problemet med plast sägs ofta vara de dyra 
verktygskostnaderna, det vill säga kostnaden att ta fram 
stora stålverktyg. Naturligtvis är det en stor kostnad vid 
första investeringen men i det långa loppet resulterar det 
ofta i att de enskilda komponenterna blir mycket billiga per 
styck. 

I det här projektet handlar det dock inte om så pass stora 
serier att ett stort plastverktyg för ett par miljoner kronor 
kommer att bli en riktigt lönsam affär, därför behövs ett 
annat alternativ. Index har från ett tidigt skede i projektet 
uttryckt önskemål om att tillverka stora delar av produkten 
i plåt av något slag. Av viktskäl är det önskvärt med 
aluminiumplåt framför den betydligt massivare stålplåten. 
Detta önskemål tillsammans med den snäva tidplanen har 
föranlett ett scenario där plastverktyg av något slag aldrig 
varit ett intressent alternativ på de större komponenterna 
i konstruktionen. 

9.4.2 Glas vs Plast
Då skrivarens två aktiva ytor ska vara transparenta, har glas 
och plast varit två aktuella material. Ur kvalitetsperspektiv 
är det att föredra att ha de aktiva ytorna i glas. Känslan av 
att ta på glas är betydligt mer kvalitativ än motsvarande 
känsla av plast. Ett problem med glas kan vara att om 
det är för tunt kan det kännas bräckligt. Det är viktigt 
att glaset inte splittras eller går i skärvor om produkten 
skulle råka ut för ett hårt slag eller stöta i någonting under 
transport eller förflyttning. Helt vanligt floating-glas går 
sönder lätt och bildar vassa skärvor. Härdat glas är flera 
gånger slagtåligare än vanligt glas men splittras när det går 
sönder. Det enda glaset som egentligen inte utgör någon 
fara för användaren om det skulle gå sönder är laminerat 
glas. 

Den första plasten som kom på tal var polykarbonat, PC. 
PC är med rätt ytbehandling ganska reptåligt men håller 
sig inte speciellt bra över tid, dock är den väldigt slagtålig. 
Det är förhållandevis svårt att böja polykarbonaten i skarpa 
radier om den inte varmbockas vilket kräver böjformar. Sen 
finns akryl, PMMA, som är sprödare än PC men med de 
goda egenskaperna att den är mycket reptålig (i jämförelse 
med PC men inte i jämförelse med glas), den är ganska 
slagtålig (i jämförelse med glas men inte i jämförelse med 
PC). PMMA håller sig bra över tid och är lättare att forma 
än PC. Den sammanlagda kostnaden för den transparenta 
ytan blir i slutändan hälften av kostnaden jämfört med glas 
om PC används och cirka en fjärdedel av kostnaden i 
jämförelse med glas om PMMA används. 

Utifrån att skrivaren har krav på sig att hålla i minst tio 
år är PC ett dåligt alternativ. Valet står då mellan PMMA 
och laminerat glas. Plasten har en sämre kvalitetskänsla 
än glas men har ett bättre pris och bättre slagtålighet. 
Fördelen med glas är att den håller sig bättre över tid och 
har högre kvalitetskänsla än PMMA. Det slutgiltiga valet 
kommer att bestämmas efter tester på de prototyper som 
beställts men i skrivande stund ännu inte levererats.

9.5 Öppningar

Handtaget till papper-ut fick revideras under projektets 
gång. Till en början var tanken att papper-in och papper-
ut skulle utrustas med identiska grepp, både taktilt och 
visuellt. Handtaget till papper-ut skulle placeras i mitten 
av lådan. Dock upptäcktes problem med tillgängligheten 
av handtaget till papper-ut. En onödigt lång böjande 
rörelse var tvungen att utföras för att få ett bra grepp om 
handtaget. Dålig ergonomi, dyr tillverkningskostnad och 
tätningssvårigheter bidrog till att lösningen istället blev en 
trycköppning. 

Trycköppningen kommer vara svår att lista ut vid första 
tillfället men kommer efter första användningen att vara 
ett positivt moment då användaren själv kan anpassa på 
vilken höjd han eller hon vill trycka för att öppna lådan. 

Den inköpta lådan till papper-in har varit ett stort frågetecken 
under utvecklingsfasen. Då den egentligen är anpassad till 
en annan skrivare har den geometrier som inte passade 
in till de koncept som kom fram under utvecklingsfasen. 
Tanken från början var att den skulle kapas i framkant för att 
bli smalare. Detta gick inte att genomföra då sprickbildning 
kunde uppstå. Istället fick de yttre formerna anpassas för 
lådans bredd och höjd. 

Gällande serviceluckan diskuterades det om att skjuta 
ut hela glaset åt höger sett framifrån för att komma åt 
insidan. Detta blev aldrig aktuellt då säkerhetsrisken var 
för stor att tappa luckan vid hantering. Andra idéer som 
dök upp valdes bort då en gångjärnslösning sågs som 
det optimala. Gångjärnen kommer att UV-limmas fast i 
den transparenta ytan vilket kommer att kräva lite arbete 
vid montering och resultatet blir mycket diskret då synliga 
skruvar och kåpor inte behövs.

9.6 Montering och service
Index har varit tydliga med att den slutgiltiga produkten 
ska vara mycket monteringsvänlig och gärna också 
demonteringsvänlig. Det kravet har tillgodosetts genom 
införandet av pressmuttrar i både tätningsplåten och de 
omslutande plåtarna. Pressmuttrarna gör det möjligt att 
med skruv fästa hela konstruktionen från utsidan. Genom 
detta finns det även tankar om att skrivaren ska byggas 
direkt i transportlådan, så när den är färdigmonterad är 
den redan packad för leverans. Att skrivaren innehåller få 
delar gör att den är bra anpassad för transport och snabb 
montering. 

Med skrivarens öppningar blir service enkelt att utföra. 
Skrivhuvudena byts från framsidan, valsarna från sidan och 
genom att haka av papper-ut lådan kommer användaren åt 
styrkort, transformator och kanalljuddämpare. Då tekniken 
i Index punktskrivare bygger på att metall slår mot metall 
med papper emellan kommer det att bildas pappersdamm 
av fibrer som går av vid punkttillverkningen. Här är 
tillgängligheten som papper-ut och serviceluckan erbjuder 
väldigt bra. Det är lätt att komma in med dammsugare eller 
trasa för att rengöra.
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Då luckan till papper-ut utrustats med trycköppningsfunktion 
som gör det oundvikligt att inte ta på den transparenta ytan 
kommer det uppstå en del fingeravtryck vilket kommer att 
upplevas som ganska smutsigt i vissa ljusinfallsvinklar. 
Därför kommer Index att ha sin egen putsduk som 
erbjuder användaren möjligheten att hålla efter sin 
produkt. Putsduken kommer att levereras tillsammans 
med skrivaren.

9.7 Användarvänlighet
Då användaren varit i fokus under hela utvecklingen 
är Braille Box väl anpassad till sin målgrupp. Målet har 
framförallt varit att hjälpa den användargrupp som är blinda 
och gravt synskadade. Genom att arbeta med ledande 
former och stora öppningar har användarvänligheten 
och åtkomligheten blivit den bästa möjliga. Detta har 
inte missgynnat de människor som är fullt seende eller 
synsvaga, utan Braille Box är även anpassad för dessa 
grupper. Att ytor har olika material medför också att 
de har olika struktur, något som ytterligare förstärker 
användarvänligheten.

Egenskapen att skrivaren lyser upp vid körning och blinkar 
vid fel gör att användandet av skrivaren underlättas för 
både seende och synsvaga. Skrivaren har en högtalare 
som kan förmedla felmeddelanden. Genom att ha både 
ljud- och ljussignal kan fel lätt uppfattas.

Skrivarens gränssnitt är placerat på ovansidan. Från 
början skulle gränssnittet placeras med en 45 graders 
lutning. Efter intervjuer och tester kom det dock fram att 
det inte var någon bra position för att läsa och trycka då 
användarens handleder fick onödiga påfrestningar. Ett 
annat argument till att den är placerad på ovansidan är 
att gränssnittet används väldigt sällan, enbart vid mer 
avancerade inställningar och därför inte behöver vara allt 
för i ögonfallande. 

Layouten på gränssnittet valdes att förenklas genom att 
ta bort onödiga detaljer och lyfta fram det som var viktigt. 
Placeringen på knapparna gick inte att ändra så därför 
fick de viktigaste knapparna lyftas fram med hjälp av 
färgskillnader. Antalet färger valdes att hållas nere, dels 
för att inte visa funktioner med hjälp av färg då det finns 
många färgblinda och dels för att det inte skulle se rörigt 
ut. Svart och vitt som är de bästa kontrastfärgerna är de 
enda färgerna som används utöver Index gröna.

En positiv sak är att Braille Box har rena former vilket 
gör att användaren inte kan skada sig på någon del eller 
komma åt någon oönskad inställning. Genom att den 
inte har några utstickande detaljer kan den packas och 
transporteras på ett bra sätt. 

9.8 Prototyp
Resultatet av prototypen var toleransmässigt mycket 
bra. Det bevisade att Braille Box var tillverknings- och 
monterbar. Den vita färgen var känslig mot smuts vilket 
innebar att lackeringsmetod och ytfinish fick ses över. 

Luckan för papper-ut var instabil och fick därför förstärkas. 
Likaså var det med tätningplåten som behövde styvas upp 
framtill. Den bronstonade plasten, som den transparenta 
ytan på prototypen är tillverkad av, kunde inte utvärderas 
fullständigt då ytan egentligen ska vara askgrå. Färgen på 
den inköpa arkmataren är grön i prototypen men kommer 
när Braille Box går i produktion att vara mörkgrå.

Sammanfattningsvis var resultatet av prototypen mycket 
tillfredsställande.  
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10.1 Upplägg
I analysfasen var det mycket kontakt med användare 
som lade en grund till att utföra ett bra jobb. Med ett bra 
jobb menar vi att resultatet ska vara tillfredsställande för 
användaren, uppdragsgivaren Index och inte minst för oss 
själva i egenskap av designingenjörer. 

Gällande intervjuer med användare var det svårt att 
formulera frågorna på ett sätt som gav oss den konkreta 
information vi önskade. Intervjuerna och gruppsamtalen 
utvecklades ofta till diskussioner om ämnen som inte hade 
med vårt examensarbete att göra.

För att vara ett produktutvecklingsprojekt är en konceptfas 
på sex veckor inte speciellt lång tid men för oss som är 
vana vida snäva tidplaner i utbildningens kurser var det 
mycket tid. Vi lade ner tid på att bredda våra kunskaper 
i utforskandet av form och gestaltning genom att dels 
skissa och bygga modeller i olika material och dels genom 
att läsa nyfunnen litteratur på området. 

För att inte förlora motivationen använde vi oss av många 
olika metoder i konceptfasen i syfte att behålla kreativiteten. 
Det visade sig att det var väldigt tidskrävande att arbeta 
med lera, därför valde vi att snabbt gå över till att arbeta i 
skum istället. Det gynnade helt klart skapandet då former 
kunde arbetas fram fortare.

Den kanske mest lärorika delen i det här examensarbetet 
har varit kravet från Index att anpassa formgivning 
och konstruktionslösningar för tillverkning. Att ringa 
runt till företag, skicka ritningar för att verifiera om olika 
konstruktionslösningar fungerar och utöver det också ta 
in offerter för att få en prisbild av tillverkningskostnaderna, 
något som inte ingått i utbildningen, var väldigt lärorikt. 
Det bästa med tillverkningsanpassningen var att vi fick 
mängder av fördjupad kunskap om tillverkningsmetoder 
och materialegenskaper.

10.2 Produktutveckling på Index
Det som är unikt med att arbeta i ett litet företag är framförallt 
att beslut går snabbt att fatta utan långa administrativa 
informationsled. Möjligheten till snabba beslut gynnar 
utvecklingen av verksamheten. På Index delar samtliga 
avdelningar samma öppna kontorsutrymme vilket gör det 
väldigt enkelt att förmedla frågor och följaktligen få snabba 
svar. I det här projektet, har det varit av yttersta vikt att 
kunna ta snabba beslut för att arbetet ska fortskrida enligt 
uppsatt tidplan. 

Det upplevs som en stor motivationsfaktor att på bara 
tio personer kunna utveckla globalt marknadsledande 
produkter, jämförbara med stora industriföretag. Problem 

som kan uppstå i utvecklingsprojekt i ett litet företag är 
att ägaren alltid har det sista ordet, oavsett kompetens. 
Att vara auktoritär beslutstagare i ett sådant företag kräver 
stort gehör och ödmjukhet för att personalen på företaget 
inte ska vända sig emot sin ledare vilket direkt skulle 
påverka arbetsmoralen och utvecklingstakten. På Index 
har detta fungerat väldigt bra då Björn som är ägare har 
lyssnat och varit öppen för framtagna förslag. 

Från Index har det givits mycket stort utrymme för 
experimenterade genom hela projektet. Företaget har 
backat upp idéer och bistått med ekonomiska medel för 
resor, skiss- modell- och prototypmaterial. 

I ett litet företag är det naturligtvis en stor risk att göra 
satsningar som bygger på gissningar om framtida 
framgång, allra helst när det handlar om att risksätta stora 
delar av företagets värde. Index är ett företag som vågar ta 
vissa risker men som anser sig att inte riktigt ha tid för det 
där lilla extra utvecklingsarbetet. Index arbetar med snäva 
deadlines för att snabbt komma fram till prototypstadiet 
där de sedan avgör om lösningar på funktioner och detaljer 
är som de tänkt eller inte. 

10.3 Handledning
Det mesta har gått bra under hela examensarbetet. Ett 
undantag var när beslut skulle tas om vilka former som 
skulle presenteras för företaget. Vi hittade ingen effektiv 
metod för att sålla i en stor mängd former som tagits 
fram under en sexveckorsperiod. Vår handledare Marcus, 
som jobbar som industridesigner på Strukturdesign, 
kom in i det här skedet av projektet. Med några enkla 
erfarenhetsbaserade förslag på hur vi kunde gå vidare 
sprudlade det återigen om kreativiteten. Det har varit av 
mycket stor vikt att ha en intresserad handledare som 
kommit med förslag och idéer när det gått trögt och som 
alltid har gett feedback på det material som arbetats fram. 
Marcus har också varit med och backat upp idéer i den 
mån det behövts på beslutsmöten med företaget.

10.4 Resultat
Det är svårt att tillgodose samtliga parters önskemål men 
med så många användareåsikter som möjligt i portföljen 
har vi i alla fall chansen att undgå att göra onödiga missar. 
Naturligtvis går olika önskemål från en användargrupp 
inte alltid hand i hand med en annan användargrupps 
önskemål vilket leder till kompromisser av olika slag. I det 
här projektet har de synskadade i största möjliga mån 
satts i främsta rummet. I och med att uppdragsgivaren 
Index har varit väldigt tydliga med att det måste vara 
monterings- och servicevänligt har hänsyn även tagits till 
de grupperna. 

10 DISKUSSION
Arbetet med Braille Box har inneburit att vi fått använda oss av hela den bredd som en designingenjör får lära sig under 
utbildningen. 
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Samtliga steg i processen har följts av utvärderingar 
gentemot kravspecifikationen som i sin tur baseras 
på företagets och användarnas krav. I flera fall har 
kompromisser gjorts på bekostnad av användarvänligheten 
men i största möjliga mån har användarna placerats i 
främsta rummet. Det viktigaste har varit att inte skapa en 
förvirrande gestalt med detaljer som försvårar förståelsen 
av användandet.

En första hint om huruvida användarna är nöjda med 
resultatet visar sig inte förrän användartester kan utföras 
på prototyperna. Den slutgiltiga domen kommer när 
produkten släpps på marknaden. Uppdragsgivaren Index 
är mycket nöjd med resultatet och de upplever att Braille 
Box uttrycker det som Index vill stå för. 

Den ursprungliga gestalten har i stort sett bevarats från 
konceptskisserna. Det är mest mindre detaljer som 
justerats, så trots flera revideringar av formgivningen på 
grund av tillverkningsanpassning tycker vi att slutresultatet 
är enligt förväntan, mycket bra. 
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DEL 1 – Frågor om företaget
1. Vad anser du är varumärkesbildande detaljer på era befintliga produkter?
2. Vilken/vilka bra/dåliga egenskaper anser du att Index Braille har?
3. Skulle du vilja ändra på någon/några del/delar i företaget? 
4. Är du stolt över någon/några speciell del/delar i företaget?
5. Skiljer sig IB från sina konkurrenter? I så fall, på vilket sätt?
6. Vilka styrkor/svagheter har varumärke Index Braille?
7. Vilka är era kärnvärden?

DEL 2 - Produktrelaterade frågor

Funktion
1. Är era produkter lätta att förstå? (Varför/varför inte?)
2. Är de lätta att underhålla, till exempel att rengöra, smörja eller laga?

Estetik
1. Vad är estetiskt tilltalande och vad är inte det på era produkter?
2. Vilka av era produkters egenskaper har estetisk betydelse?
3. Känns era produkter moderna utseendemässigt? (varför/varför inte?)
4. Vad uttrycker designen på era skrivare?
5. Vilken betydelse har estetiken för dig?
6. Hur viktigt tror du estetiken är för era kunder?
7. Vad upplever du att en produkt har som är estetiskt tilltalande? 

DEL 3 - Övriga frågor
1. Tror du att ni kan ta ett högre pris för era skrivare om de är estetisk tilltalande?
2. Var tror du den nya skrivaren kommer att placeras på en arbetsplats?
3. Vilka användare är eller borde eventuellt vara prioriterade och varför?
4. Försök att ge tre rekommendationer om förbättringar av era produkter? 
5. Vilka egenskaper har betydelse för hur företaget uppfattas?

Bilaga 3
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1. Vad har du för synskada?
2. Hur länge har du använt punktskrivare?
3. I vilken omfattnings använder du punktskrivare?
4. Är produkterna lätta att använda? Varför/varför inte?
5. Vad är bra med produkterna sett utifrån användarvänlighet?
6. Finns det några problemområden med skrivarna sett utifrån användarvänlighet?
7. Hur upplever du ergonomin? Arbetshöjd, tillgänglighet etc.
8. Finns önskemål på förbättringar ”ur ett användarvänlighetsperspektiv”?
9. Hur stor del av användarna är seende respektive synskadade?
10. Vad tycker du om formgivningen ”med avseende på användarvänlighet”?
11. Finns det någon speciell form, struktur eller ett specifikt material som du tycker om?
12. a) Föredrar du någon speciell färg/färgkombination?
 b) Finns det färgkombinationer som kan upplevas som obehagliga, exempelvis flimmer?
13. Är formerna på produkten viktig för dig?
14. Vad tycker du om gränssnittet (knappsats)?
15. Upplever du ljudnivån som störande?
16. Finns det något som du skulle vilja förbättra/ändra på Index skrivare?
17. Finns det något som du skulle vilja förbättra/ändra på Index skrivare?
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Data    

Installation och service

”Jag kan inte installera skrivaren själv”

”Måste ta hjälp vid papperstrassel” 

”Kan vara svårt att känna vart det har blivit fel”
 

Interface 
”Förstår inte vad knapparna betyder” 

”Det för lite kontraster i gränssnittet”  

”Gärna olika färger och symboler i svart” 

Ergonomi
”Den har för hög ljudnivå” 

”Trångt att komma åt” 

Färg och form
”Kontrastfärger skulle behövas vara bättre” 

”Det ska vara snälla former som är lätta att förstå” 

”Det får gärna vara lite designat så att det  inte ser ut som 
någon sjukvårdsprodukt”

”Det är önskvärt att skrivaren var lite rundare” 

”Tråkig färg” 

”De är stora”  
  

Pappersmatning
”Det är arkmatningen som brukar strula” 

Teknik
”Det är svårt att avgöra om papperet är rakt eller snett” 
  
”Finns ingen markering för pappersmarginal” 

Kundbehov

Skrivaren bör vara lätt att installera

Det bör vara enkelt att fixa papperstrassel på skrivaren

Det bör vara lätt att hitta problemet på skrivaren

Knapparna bör ha en tydlig beskrivning

Interfacet bör ha tydliga kontraster

Interfacet bör ha olika färger för att beskriva olika funktioner

Skrivaren bör ha en låg ljudnivå

Skrivarens alla delar bör enkelt kommas åt

Skrivaren bör ha bra kontrastfärger

Skrivarens former bör tydligt visa dess funktion

Skrivaren bör vara estetiskt tilltalande

Skrivaren bör inte ha hårda kanter

Skrivaren bör ha en tilltalande färg

Skrivaren bör ta upp lite utrymme

Skrivaren bör ha en stabil arkmatare

Skrivaren bör ha en stadig pappershållare

Skrivaren bör ha markering för pappersmarginaler
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Punkt 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz AP [dB]
1 52,0 58,1 63,3 68,2 71,2 78,3 82,0 82,8 76,6 86,8
2 50,8 61,7 69,1 74,5 73,7 81,5 86,5 89,1 82,6 92,2
3 50,5 58,9 63,4 69,1 70,9 78,0 81,9 82,6 76,4 86,7
4 53,3 59,1 69,4 74,0 76,2 82,6 83,5 86,1 82,6 90,5
5 53,3 54,3 61,0 67,6 70,5 77,9 89,9 83,3 77,3 87,0
6 53,7 53,7 65,1 71,4 69,9 78,1 82,1 83,0 77,7 87,1
7 52,5 58,0 66,1 67,5 70,4 80,8 84,6 85,0 79,2 89,3
8 52,6 53,8 62,6 69,6 70,2 76,1 80,3 82,0 76,3 85,7
9 48,2 56,7 66,4 69,6 71,3 80,2 84,0 85,0 80,3 89,2

A-vägd -39,4 -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1 AP [dBA]

12,6 31,9 47,2 59,6 68,0 78,3 83,2 83,8 75,5 87,5
11,4 35,5 53,0 65,9 70,5 81,5 87,7 90,1 81,5 92,8
11,1 32,7 47,3 60,5 67,7 78,0 83,1 83,6 75,3 87,3
13,9 32,9 53,3 65,4 73,0 82,6 84,7 87,1 81,5 90,6
13,9 28,1 44,9 59,0 67,3 77,9 91,1 84,3 76,2 92,2
14,3 27,5 49,0 62,8 66,7 78,1 83,3 84,0 76,6 87,6
13,1 31,8 50,0 58,9 67,2 80,8 85,8 86,0 78,1 89,9
13,2 27,6 46,5 61,0 67,0 76,1 81,5 83,0 75,2 86,2
8,8 30,5 50,3 61,0 68,1 80,2 85,2 86,0 79,2 89,7

89,6 dBA

Punkt 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz AP [dB]
1 53,8 59,5 61,9 64,4 54,6 58,6 58,0 56,9 47,5 68,9
2 56,3 59,9 62,2 61,0 55,7 57,4 57,7 58,4 49,9 68,4
3 52,7 59,6 57,8 60,5 54,9 58,4 56,7 57,0 47,8 67,1
4 57,6 59,2 60,8 64,8 57,5 63,0 64,5 59,3 50,2 70,0
5 53,7 55,4 57,0 57,9 53,7 56,5 61,9 56,9 47,8 65,6
6 50,7 51,4 56,1 60,7 51,8 55,8 62,0 59,8 47,8 66,1
7 51,1 55,2 55,9 57,3 51,4 58,2 63,2 58,9 47,2 65,9
8 49,9 53,7 53,1 51,4 53,0 56,4 61,2 57,0 48,2 63,9
9 47,5 54,8 55,0 54,9 53,6 55,8 61,6 55,0 45,7 64,2

A-vägd -39,4 -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1 AP [dBA]

14,4 33,3 45,8 55,8 51,4 58,6 59,2 57,9 46,4 64,4
16,9 33,7 46,1 52,4 52,5 57,4 58,9 59,4 48,8 64,2
13,3 33,4 41,7 51,9 51,7 58,4 57,9 58,0 46,7 63,6
18,2 33,0 44,7 56,2 54,3 63,0 65,7 60,3 49,1 68,8
14,3 29,2 40,9 49,3 50,5 56,5 63,1 57,9 46,7 65,2
11,3 25,2 40,0 52,1 48,6 55,8 63,2 60,8 46,7 66,0
11,7 29,0 39,8 48,7 48,2 58,2 64,4 59,9 46,1 66,6
10,5 27,5 37,0 42,8 49,8 56,4 62,4 58,0 47,1 64,7
8,1 28,6 38,9 46,3 50,4 55,8 62,8 56,0 44,6 64,6

Medelvärde: 65,6 dBA

Medelvärde:

Utan ljudhuv

Med ljudhuv



Bilaga 13

Visualiseringar av Braille Box

1/3



Bilaga 13

Visualiseringar av Braille Box

2/3



Bilaga 13

Visualiseringar av Braille Box

3/3



Bilaga 14

Prototyp

1/2



Bilaga 14

Prototyp

2/2




