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Sammanfattning 
Zone systems AB tillverkar skyltar. 1999 skapades ett vindstativ vid namn Soft. 
Vindstativet har sålt bra men är lite föråldrat. Många av Zones konkurrenter har på 
senare år lanserat modeller som liknar Soft. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga 
på marknaden ska ett nytt vindstativ utvecklas. Det nya stativet ska ligga rätt i tiden 
och passa in bland Zone systems befintliga produktsortiment, samt ligga i samma 
prisklass som Vindstativ Soft. 
 
Arbetet började med insamlande av relevant teori, däribland materialegenskaper, 
tillverkningsmetoder och designregler. Ett stort antal kortare intervjuer gjordes för 
att skapa förståelse för användarna samt deras behov och krav.  
 
Det andra steget i arbetet var idégenereringen. En grupp på 6 personer skapade 200 
idéer med hjälp av Gordonmetoden och metod 6-3-5. Även metoderna 
brainstorming och Osborns idésporrar användes. Ur dessa 200 idéer kunde 5 
koncept kombineras ihop.  
 
Koncepten döptes till, SciFi-pelaren, Viket, Dörren, Liggande T:et och Plastfickan. 
Var och en av dessa fem koncept vidareutvecklades var för sig. Med 
uppdragsgivarens hjälp gjordes sedan att konceptval. En viktad valmatris skapades 
och konceptet plastfickan fick bäst resultat.  
 
Plastfickan bygger på en tunn ram, formad som upp och ner vänt U. Längst ner 
sitter två skruvar som fungerar som gångjärn och två pinnar som ser till att ramen 
inte viker sig, samt en list som reklamen vilar på. När pinnarna dras ut kan ramen 
vikas ner, listen dras ut och reklamen kan bytas ut genom att ett nytt pappersark 
förs in mellan de två plastarken. Ramen viks upp igen och låses i upprätt läge med 
de två ”pinnarna”. Konceptet vidareutvecklades ytterligare, med fokus på hur 
vikandet av ramen ska utföras och hur materialet ska bockas eller extruderas för att 
göra en enkel tillverkning.  
 
Resultatet blev Vindstativet Bob. Bob har en tunnare ram än Soft, det gör att 
tyngdpunkten sitter lägre på Bob, vilket i sin tur gör vindstativet stabilare. Bob 
tillverkas av en aluminiumlegering kallad EN6060. Aluminiumprofilerna till ramen 
extruderas. Det stansas hål i sidoprofilerna för att bottenlisten ska kunna föras in. 
Kanterna nitas sedan ihop till en ram.  Slutligen tejpas frontplasterna ihop med en 
ljustät skiva och fjädrarna monteras mot en tjockare stålbotten. Slutmonteringen 
består av att skruva fast ramen mot fjädrarna och foten, detta görs av kunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NYCKELORD: Vindstativ, Trottoarpratare, Gatupratare, Reklamskylt, 
Modernisering, Produktutveckling.  



 

Abstract 
 
In 1999 Zone Systems AB created the wind stand known as soft. Soft has sold well, 
but is a bit outdated. Many of Zones competitors have in recent years launched 
copies of Soft. In order to remain competitive in the market, Zone needs to develop 
a new wind stand. The new stand needs to be modern and still fit into Zones current 
product assortment while still being around the same price as Soft. 
 
The work began with the gathering of relevant theory, including material properties, 
manufacturing processes and design rules. A large number of short interviews were 
carried out to create an understanding of the users and their needs and requirements. 
 
The second stage of work was idea generation. A group of 6 people created 200 
ideas with the help of Gordon Method and Method 6-3-5. Although the methods 
brainstorming and Osborn idésporrar was used. From these 200 ideas, five concepts 
were picked. 
 
The concepts named, Scifi-pelaren, Viket, Dörren, Liggande T:et and Plastfickan. 
Each of these five concept was further developed parallel to each other. A concept 
was then chosen with help of the client. A balanced selectability matrix was created 
and the concept Plastfickan got the best results. 
 
Plastfickan is based on a thin frame, like an upside down turned U. At the bottom 
are two screws that act as hinges and two tines to ensure that the frame does not 
fold. When the pins is pulled out the frame can be folded down and the 
advertisement can be replaced by a new sheet of paper inserted between the two 
plastic sheets. The frame is folded back and locked in the upright position with the 
two "tines". The concept was developed further, with a focus on how the folding 
of the frame to be performed and how the material should be bent or extruded to 
make a simple manufacturing. 
 
The result of this process was the wind stand called Bob. Bob is constructed with a 
thinner frame then Soft which makes it more stable by moving the centre of gravity 
closer to the ground. Bob is produced from a aluminium alloy called EN6060.  The 
aluminium profiles for the frame is extruded and holes are punched into the side 
profiles to make the bottom strip able to slide in. The sides are riveted together to 
form the frame and then the front plastic shields are taped together with a opaque 
disc. Springs are then mounted against a thick steel bottom. The final step is to 
screw the frame against the springs and the foot which is done by the customer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEYWORDS: Pavement talker, A frames, advertising sign, modernization, 
product development.
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 1 

  Introduktion  
Projektet utförs för att skapa en modernare version av Zone Systems vindstativ 
Soft. Projektet utförs som ett examensarbete på 15 hp för högskoleingenjör Teknisk 
design med inriktningen produktdesign, vid Luleå tekniska universitet våren 2016. 
 

1.1  Bakgrund 
Zone Systems AB har i sitt produktsortiment en produktgrupp som heter vindstativ. 
Produktgruppen består av 2 olika modelltyper, Soft och Stil, där Stil kommer att 
läggas ner på grund av liten försäljning. Vindstativ Soft bygger på en gammal 
konstruktion från 1999 som fungerar och fortfarande säljs idag. Dess utseende har 
inte ändrats nämnvärt sedan den konstruerades och har dessutom efterliknats av 
konkurrenter. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden behöver 
Zone Systems ett nytt vindstativ. 
 

1.2  Intressenter  
 Målgrupp: Små och stora företag i Norden. Till exempel Max, Cirkel K och 

Norska JaFs! 

Zone Systems har redan en stor kundgrupp för vindstativet Soft och den nya 
modellen kommer ersätta Soft och bör därför rikta sig mot samma målgrupp. 
Den här målgruppen använder alltså redan vindstativ och förhoppningen är att 
när de ska köpa nya/fler stativ väljer de den här modellen. 

 Användare: De som arbetar på företaget, som till exempel ska byta 
information i vindstativet eller ställa ut det utanför butiken/restaurangen 
när de öppnat. 

 Indirekta användare: Kunderna som ska förstå budskapet som vindstativet 
visar upp och bli lockade att köpa produkten. 

 Uppdragsgivare: Zone systems AB 

Uppdragsgivaren behöver en ny modell av vindstativet. Modellen ska vara billig 
och enkel att tillverka samt passa in i det befintliga produktsortimentet. 

 

1.3  Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att skapa en modernare version av Vindstativet Soft som 
står stadigt på marken, klarar vind bra och visar upp reklamen snyggt.  

Målet är ett produktkoncept med ett utseende som ligger rätt i tiden, passar bra 
in med Zone Systems övriga produktsortiment och ligger i samma prisklass som 
Soft eller billigare samt en prototyp av konceptet om fabriken på Zone har tid. 

Vid projektets slut ska en koncept-CAD-modell av det nya vindstativet levereras. 
Samt en plan över vilka material som produkten ska tillverkas av. 
Utvecklingsarbetet ska vara klart den 30 maj 2016.  

1.3.1  Frågeställningar: 

 Hur kan reklamen enklast fästas? 

 Ska produkten vara vattentät? 

 Hur ska produkten klara hård vind? 

 Vad kan kunden montera själv? 
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 Vilka anpassningar behöver göras för att underlätta för synskadade? 
 

1.3.2  Kravspecifikation: 

 Stå stadigt 

 Klara vind 

 Visa upp reklam 

 Lätt att flytta på 

 Kunna byta ut reklam 

 

1.3.3  Önskemål: 

 Vattentät 

 Kundens logga har egen plats på skylten. 

 Billig 

 Snabbt att tillverka 

 Kunna använda den befintliga foten Soft. 

 

1.4  Omfattning och avgränsningar  
Projektet avser att utveckla ett nytt vindstativ. Uppdragsgivaren har önskemål 
om att behålla den gamla foten på vindstativet på grund av dyr 
tillverkningsutrustning. Kostnaden för det nya vindstativet får inte överstiga 
kostnaden för vindstativet Soft. Inga hållfasthetsberäkningar kommer att göras, 
eftersom att detta projekt syftar till att skapa ett produktkoncept och inte en 
färdig produkt. I slutet av projektet ska en koncept-CAD-modell levereras. 
Modellen kommer ge en uppfattning om hur produkten kommer se ut, men det 
kommer inte levereras några ritningar för produkten. Ett par renderingar av 
vindstativet i verklig miljö kommer också att levereras. Om verkstaden/fabriken 
är tillgänglig i slutet på projektet kommer en prototyp av vindstativet skapas. 
Utvecklingsarbetet kommer att pågå under 10 veckor, fram till den 30 maj. 

 

1.5  Arbetets struktur 
Kapitel 1 ger en kort introduktion om arbetets syfte, mål, intressenter och 
omfattning. I Kapitel 2 beskrivs arbetets kontext. Kapitel 3 behandlar för arbetet 
relevant teori, till exempel materialegenskaper och tillverkningsmetoder. Kapitel 4 
beskriver hur arbetet genomförts, vilka metoder som använts och hur de fungerar. 
I kapitel 5 redovisas resultatet av projektet. I Kapitel 6 diskuteras resultatet som 
redovisats i föregående kapitel. Kapitel 7 behandlar slutsatser och frågeställningar. 
Därefter följer referenslistan och bilagor som behandlar intervjuerna, viktningen 
och valmatrisen.
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  Kontext 
 
För att kunna utveckla ett bättre vindstativ än det befintliga behövs kunskap om 
produktens nuvarande utformning. Till exempel materialval, tillverkningsprocess 
och utseende.  
 
Soft är tillverkat av aluminium, plast och stål. Överdelen är gjord av aluminium som 
köps in i långa pipor som kapas till rätt längd och sedan stansas. Foten är gjord av 
en formsprutad/gjuten plast. De resterande delarna är gjorda av stål som 
laserskurits, bockats och svetsats ihop. Utöver det tillkommer två ark frontplast och 
en styrenrygg som håller reklamen på plats. I figur 1 syns originalprodukten, 
”Vindstativ Soft”. Foten är ihålig och kan fyllas med vatten eller sand för att öka 
stabiliteten. 
 

 

 

Figur 1 Vindstativ Soft mindre modell. 

 
Det tar cirka 20 minuter att tillverka ett vindstativ. Tillverkningsprocessen omfattar 
i dagsläget kapning av 8 stycken aluminium profiler i 2 olika längder. Därefter 
stansas 4 aluminiumprofiler och 4 hörn monteras med tyckluft. Monteringen av de 
4 ytterkanterna sker med nitar, därefter sätts ryggplattan in och 4 snäppkanter 
monteras. Slutligen monteras 12-16 fjädrar (beroende på skyltens storlek) och de 2 
stora fjädrarna monteras. Därefter packeteras skylten och en ritning skickas med för 
kundens slutmontering. Ytterligare steg kan tillkomma beroende på kundens 
önskemål, så som montering av företagslogga eller förberedande montering för 
plastfot. 
 
Kunder från till exempel Danmark upplever att Vindstativ Soft tippar eller går 
sönder på grund av hård vind. 
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I Sverige finns det fyra stora modeller av trottoarpratare. Av dessa finns små 
modifikationer och olika tillverkare. I London finns nästan bara en modell, vilken 
är helt olik de modeller som syns i Sverige. Det finns enligt Zone ett patent på 
modellen som är vanligast i London. (ZoneSystems, 2016) De modeller som finns i 
Sverige syns i figur 2. 
 

 
Figur 2 De vanligaste trottoarpratarmodellerna 
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  Teori 
Det här kapitlet behandlar den teori som är basen för det vetenskapliga arbetet som 
har genomförts i projektet.  
 

3.1  Material och tillverkningsmetoder 
Valet av material och tillverkningsmetod kommer att påverka slutresultatet mycket. 
Till exempel skulle skylten bli mindre stabil om den övre delen gjordes i ett väldigt 
tungt material. Vissa av koncepten bygger på en specifik tillverkningsmetod och 
fungerar bara (bäst) med just den metoden. Andra koncept kan tillverkas lika bra 
med olika metoder. Genom att undersöka lämpliga material och sedan studera på 
vilka sätt dessa material kan användas kan därför ett bättre material och 
tillverkningsval göras.  
 
Typiska användningsområden för formpressning (compression molding) är enligt 
Thompson (2007) köksutrustning, elkomponenter och belysningsarmatur. Vidare 
skriver Thompson att värmehärdande gummi fungerar med den här metoden och 
kan användas till bland annat tätningar, packningar och knappsatser. Hela 
elektronikhöljen kan med den här metoden tillverkas i ett svep, vilket skapar en bra 
vattentätning. Det skulle då innebära att metoden lämpar sig för att tillverka 
produktdelar som inte leder ström, men även för delar vars syfte är att göra 
produkten vattentät. Thompson avslutar med att förklara att metoden fungerar för 
många olika sorters gummi, vanligast är silikon, och att metoden har måttliga 
kostnader för verktygen, speciellt för gummi som kan göras enkelt och billigt med 
manuella verktyg. Gummit behöver ligga i den varma formen i minst 10 minuter. 
(Thompson, 2007) 
En stor del i av det här projektet behandlar produktens utformning med avseende 
på vattentäthet. Den här metoden är ett bra alternativ för att tillverka delar till en 
produkt om den behöver vara vattentät. 
 
Enligt Lesko (2008) fungerar naturligt gummi i temperaturer mellan -50 och 120 ˚C 
och kan deformeras mycket men har dåligt oljemotstånd. Det används vanligen till 
däck, tätningar och isolatorer. Lesko skriver även att syntetiskt naturgummi liknar 
naturligt gummi och används till samma typ av produkter, samt att silikon ser ut och 
känns som organiskt gummi, men har en annan struktur. Dessa material används till 
vädertätning av byggnader och som en eller två komponents tätningar. Jag tolkar 
det så som att material som vanligen används för att vattentäta byggnader borde 
fungera bra för att täta andra produkter, till exempel en skylt. 
 
Lesko skriver att aluminium är en vanlig metall inom industridesign och fördelarna 
med aluminium jämfört med andra metaller är att den är stark men väger lite. Lesko 
fortsätter med att metallen är lätt att forma och inte rostar, vilket är bra egenskaper 
för ett material som ska användas utomhus. Därefter skriver Lesko att aluminium 
inte är magnetiskt samt att aluminiumlegeringar kan smidas och gjutas. Lesko 
skriver även att metoden direkt extrudering kan användas för att forma aluminium. 
Det går till så att en varm metall cylinder pressas genom en form och bildar en lång 
profilform. Den nuvarande skylten och många av Zone Systems andra produkter 
tillverkas i aluminium och för att den nya skylten ska passa in i produktfamiljen kan 
aluminium vara ett bra materialval. En annan fördel med aluminium är att det är en 
lätt metall, vilket gör att skylten blir lättare i ramdelen och därmed stabilare jämfört 
med en skylt tillverkad av en tyngre metall. 
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Även Tlusty (2000) beskriver aluminium som en metall som är lätt, mjuk och enkelt 
att forma samt har god rostbeständighet. Tlusty fortsätter med att aluminium 
vanligen används som en legering. Förhållandet mellan aluminiumlegeringars styrka 
och vikt är enligt Tlusty bättre än många metaller vilket gör det till ett vanligt använt 
material. Dessutom är aluminium lättare att bearbeta. Tlusty fortsätter med att vid 
gjutning av aluminium är en legering att föredra, eftersom det kan göra metallen 
mer lättflytande, vilket resulterar i en mindre porös produkt.  
 
En annan tillverkningsmetod som Tlusty beskriver är slagextrudering. Metoden 
fungerar bra för att forma aluminium. Tlusty skriver sedan att eftersom aluminium 
är ett mjukt material får extruderingsformen en lång livslängd. Till skillnad från 
direkt extrudering är slagextrudering en kall process. Även Hans Johannesson, Jan-
Gunnar Persson och Dennis Pettersson (2013) beskriver extrudering som en vanlig 
metod för att framställa aluminiumprofiler. Jag drar slutsatsen att extrudering är en 
metod som fungerar bra till mer avancerade profiler.  
 
Lefteri beskriver tillverkningsmetoden Industriell origami som en 
tillverkningsmetod som liknar den välkända pappersorigamin. Enligt Lefteri stansas 
små smala, lätt böjda hål, liknande leenden, ut ur ett metallark. Arket viks sedan 
längs med de stansade hålen, likt ”vanlig origami”. Lefteri beskriver att fördelen 
med metoden är att objektet inte behöver svetsas ihop eller på annat sätt monteras 
ihop i efterhand, utan allt kan vikas ihop direkt. Metoden minskar även 
materialkostnaderna och kräver mindre material eftersom flera delar kan integreras 
med varandra. Lefteri skriver att metoden vanligen används på plåt men att den 
även kan appliceras på bland annat plast och kompositer. Den här 
tillverkningsmetoden är nyckeln till att få ett av koncepten, som nämns under 
metod, att fungera.  
 
Enligt Johannesson finns det flera sätt att bocka plåt på, bland annat rullformning, 
kantpressning och valsbockning. Vid rullformning passerar enligt Johannesson ett 
plåtband mellan flera hjulpar. Hjulparen är profilerade och formar gradvis plåten till 
önskad form. Enligt Johannesson används metoden ofta inom bilindustrin. Vid 
kantpressning pressas plåten mot en V-formad dyna. Metoden kan enligt 
Johannesson ge veck på 90-180 grader. Valsbockning används enligt Johannesson 
för att skapa cylindriska och koniska former. Om konceptvalet faller på ett koncept 
med en väldigt enkel profil kan bockning vara ett alternativ för att skapa dessa 
profiler.  
 
En plåt som beläggs med Aluminium och zink, även kallat aluzink, får bättre 
korrosionsbeständighet än vanligt varmgalvat material, enligt Gujab (2016), 
Gaindustri (2016) och GK Plåt (2016). Enligt Gujab lämpar den sig bra för 
bockning. Det här kan vara ett lämpligt material om profilerna kan bockas. 
 
De profiler som Zone använder sig av idag är direkt extruderade av en 
aluminiumlegering som kallas EN6060 eller SS4103. 
 

3.2  Allmänna designprinciper 
Med hjälp av kända designprinciper och regler kan ett systematiskt designarbete 
lättare genomföras.  
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3.2.1  Affordance 
Enligt Butler (2003) är affordance, hur ett objekts fysiska form påverkar hur det 
mest troligt används. Ett exempel på affordance är att en dörr med ett greppvänligt 
handtag dras i medan en annan dörr med bara en platt skiva på trycks på. Butler 
förklarar att om tanken är att man ska dra i handtaget på första dörren och det ser 
ut så också kommer dörren upplevas mer effektiv. Butler skriver också att om 
tanken istället att man ska trycka på det greppvänliga handtaget kommer många att 
göra fel och dörrens affordance och verkliga funktion är i konflikt med varandra. 
Ett annat exempel är stapelbara stolar som bara ska tillåta stapling på ett sätt. Butler 
avslutar med att om affordance är korrekt använt bör alternativa användningar av 
objektet vara otänkbara. För att skapa en bra och lättanvänd produkt är affordance 
en viktig aspekt att ta hänsyn till. I det här fallet är det speciellt viktigt vid 
utformningen av kanterna som håller fast reklamen, eftersom dessa på något vis 
måste öppnas för att byta ut reklamen. Om det syns tydligt hur dessa ska öppnas 
och det bara finns ett möjligt sätt att öppna dem ökar skyltens affordance och 
upplevs vara mer effektiv. 
 

3.2.2  Konsekvens 
Butler skriver även att, enligt designreglerna för konsekvens (consistency), ett nytt 
system/ en ny produkt är lättare att lära sig och lättare att känna igen om den liknar 
produkter vi sett tidigare. Ett exempel är att många nya produkter fortfarande 
använder samma symboler för ”play” och ”stop” som användes när VHS-spelarna 
lanserades. Eftersom att de flesta redan förstår de symbolerna är det smart att 
utnyttja det. En enkel pil åt höger används alltså konsekvent för att visa på 
funktionen ”start”. Butler skriver också att som företag bör man använda samma 
logotyp och samma typsnitt i alla utskick och reklam till kunderna för att öka 
igenkänningsfaktorn. På samma vis bör produkterna utformas på ett sådant sätt att 
kunden kan se direkt att produkterna kommer från samma företag. När företaget 
sedan lanserar en ny produkt känner kunderna att den förra var bra och drar 
slutsatsen att den nya också det, förklarar Butler. Redan under syfte och mål står det 
att den nya produkten ska passa bra in i den befintliga produktfamiljen, vilket Butler 
här beskriver som ett smart drag. Det innebär även att om en produkt som ser 
symmetrisk ut kan öppnas på ena sidan förväntas den kunna öppnas på samma sätt 
på andra sidan också. Om öppningen sker på annat sätt eller inte alls på den andra 
sidan skapas förvirring. Det här tolkar jag på flera sätt, bland annat att om den nya 
skylten tillverkas i samma material som de övriga produkterna Zone säljer är det 
lättare för kunderna att känna igen produkten som en Zone skylt. Men även att de 
rörliga delarna på skylten borde fungera på samma sätt på hela skylten om de ser 
likadana ut.  
 

3.2.3  Användbarhet 
ISO standarden 9241-11 behandlar användbarhet.  Användbarhet är enligt 
Johannesson, Persson och Pettersson ”Den grad i vilken användare i ett givet 
sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 
ändamålsenligt sätt.” Johannesson, Persson och Pettersson skriver också att syftet 
med användarorienterad produktutveckling (usability) är att skapa en produkt som 
är anpassad efter användarens behov istället för att tvinga användaren till att anpassa 
sig efter tekniken. Samhället har kommit så långt i teknisk utveckling att en produkt 
där användaren måste anpassa sig för att det ska fungera inte kommer att sälja. Det 
är därför viktigt att ha användaren i fokus vid produktutveckling. 
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3.2.4  Intervju 
Intervju är en metod för att samla in data. En bra intervju speglar, enligt Lantz 
(2007), källan. Syftet med intervjuer är att fånga den intervjuades åsikter, uppfattning 
och tankar om det berörda ämnet. Enligt Lantz kännetecknas en strukturerad 
intervju av att den som utför intervjun i förväg bestämt kontexten. Genom att ställa 
samma frågor till ett antal användare skapas ett stickprov av deras åsikter. Jag tolkar 
det här som att intervjuer är en lämplig metod för att fånga användarnas åsikter. 
 

3.3  Synskadades riksförbund (SRF) 
Om man inte kan se behöver man ett annat sätt att ta in omvärlden. I många fall 
innebär det att man känner sig fram. För att skapa en skylt som inte ställer till 
problem för synskadade behövs information om vad som i nuläget finns och hur 
det fungerar, samt vad som ställer till med problem. 
 
Många av de större kommunerna i Sverige har regler för hur trottoarpratare ska se 
ut och hur dessa ska placeras på gatan för att underlätta för alla som rör sig på 
gatorna, inte minst för synskadade. Till exempel har Luleå enligt Tekniska 
förvaltningen (2012) Karlstad enligt Karlstad (2015), Hjo enligt Hjo (2014), Torsby 
enligt Halvardsson (2014), Borås enligt Tekniska förvaltningen (2016) och Skellefteå 
enligt Tekniska nämnden (2014) kommun den här typen av regelverk. Inom några 
kommuner är det specificerat precis vilken modell av trottoarpratare som är tillåten, 
medan andra kommuner tillåter alla stabila trottoarpratare så länge de står på rätt 
plats. 
 
Enligt SRF - gatumiljö (2016) kan en säker gatumiljö för synskadade inte skapas så 
länge det finns trottoarpratare ute på gatorna. SRF skriver även att det krävs tillstånd 
från kommunerna för att få sätta ut skyltarna. Trottoarpratarna ska då placeras på 
ett enhetligt sätt, till exempel längs husväggarna eller i en speciell möbleringszon på 
gatan. SRF anser att det är ett problem att dessa regler inte följs. Slutligen skriver 
SRF att det inte finns någon speciell trottoarpratare som är lättare att hitta än andra, 
för synskadade personer.  

 
Vid mailkontakt med Jimmy Pettersson, ombudsman region syd, på SRF bekräftas 
det som står på hemsidan. Pettersson skriver att det vanligen är placeringen av 
gatupratarna som utgör problem för synskadade och att även en mycket väldesignad 
produkt blir ett hinder om den är felplacerad. Pettersson berättar även att 
diskussionen om att trottoarpratare med rund fot skulle vara lättare att upptäcka för 
synskadade inte är något SRF gått ut med. Enligt Petterssons personliga slutsatser 
borde en fot utan fjädrar vara bäst, men den kan ha en annan form än rund samt att 
avvikande färger kan underlätta för personer som har synrester kvar. 
 
Det här tolkar jag som att så länge min trottoarpratare blir stabil kommer den att 
fungera ute i samhället om den placeras på överenskommet sätt. Eftersom att det 
största problemet med trottoarpratare är att de placeras felaktigt och då blir svåra 
att upptäcka för synskadade. 
 

3.4  Stabila konstruktioner 
Det finns många sätt att skapa en stabil konstruktion. En stabil konstruktion är 
viktig dels för att skylten inte ska tippa på någon person, men även för att skylten 
inte ska blåsa sönder. 
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Figur 3 Friläggning av block. 

 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐿, allmän funktion för beräkning av moment. I den här ekvationen insättes 
variabler för de två olika fallen enligt figur 3. 
 

𝑀𝑆𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 =
𝐹∗𝐿

2
 → 𝐹 =

𝑀𝑆𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒∗2

𝐿
, ekvation 1. 

 

𝑀𝐿𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 =
𝐹∗𝐿

10
 → 𝐹 =

𝑀𝐿𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒∗10

𝐿
, ekvation 2. 

 
Kombination av ekvation 1 och 2 ger: 
 

𝑀𝑆𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒∗2

𝐿
=

𝑀𝐿𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒∗10

𝐿
 →  𝑀𝑆𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 = 𝑀𝐿𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 ∗ 5. 

 
Momentet blir i det här fallet fem gånger större om blocket står, jämfört med om 
blocket ligger. Skillnaden mellan de två fallen är tyngdpunktens placering i 
förhållande till marken. Av detta kan slutsatsen att en lägre tyngdpunkt ger en 
stabilare konstruktion dras. 
 
Att sätta logotypen på sidan av skylten istället för på en extra toppskylt sänker 
tyngdpunkten och skapar en stabilare konstruktion. 
 
Bolius (2016) skriver på sin hemsida följande: ”For at et hus skal være stabilt skal det 
være i stand til at "optage" de kræfter, som det bliver påvirket af (tyngdekraft og vind).” Ett hus 
som är stabilt kan alltså absorbera den vind det utsätts för. Det innebär att andra 
konstruktioner som ska klara vindkrafter behöver samma förmåga. Det kan till 
exempel lösas med att skylten hänger i kedjor och på så vis kan gunga med vinden, 
eller att den står på fjädrar längst ner. (Det finns enligt Zone ett patent på 
trottoarpratare som hänger i ramen.) 
 
Det finns även plastskivor som i dagsläget används som en ljusblockerande rygg i 
stativen. Dessa skivor finns i olika tjocklekar. De som Zone för tillfället använder i 
sina produkter är 1,5 mm/3 mm tjocka. Den tjockare är så kallat ”kick-proof”, och 
ska inte gå sparka ut ur vindstativet.  Det kan vara en bra funktion för en skylt som 
till exempel ska stå ute under natten.
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  Metod & genomförande 
 
Det här kapitlet behandlar den process arbetet genomgått och de metoder som 
använts för att uppnå ett resultat. 
  

4.1  Process 
Projektet har genomgått en stege-gate-modell. Denna process fungerar enligt 
Johannesson, Persson och Pettersson bra om man vet vilka steg och delsteg 
projektet behöver genomgå. I detta fall vet vi att det ska resultera i ett nytt vindstativ, 
det går därför bra att i förväg planera vilka steg som måste genomföras och vilket 
resultat varje steg ska ge. Se figur 4. 

 
För att hinna med allt som behövs för projektet gjordes en projektplan. Därefter 
samlades teori, om bland annat material och tillverkningsmetoder, in. Efter det 
gjordes korta intervjuer med användare och en brainstorming-grupp skapade ett 
stort antal idéer. Därefter var det dags för den första ”grinden” (gate) där 5 koncept 
valdes ut, dessa vidareutvecklades under konceptutvecklingssteget. Efter det gjordes 
ett större val som resulterade i ett koncept som vidareutvecklades under 
detaljdesignsteget. Konceptet ritades upp i CAD. Redan som CAD-modell var det 
tydligt att konceptet inte fungerade, så projektet återgick till detaljdesignsteget för 
att sedan återkomma till CAD-steget och sedan vidare till ett kort val mellan fyra 
väldigt lika lösningar och sedan till ytterligare ett designsteg. När prototypen skulle 
tillverkas insågs nya problem och projektet återgick till CAD-steget för små 
justeringar för att slutligen tillverka en prototyp. 
 

4.2  Planering 
Till en början planerades vilka steg projektet skulle gå igenom, till exempel intervjuer 
med användare, konceptutveckling och detaljdesign. När alla steg och delsteg var 
planerade gjordes en tidsplan. De huvudsakliga frågorna som styrde tidsplaneringen 
var: vad som skulle göras när, i vilken ordning stegen måste genomföras och vad 
som tar längst tid? Tidsplaneringen visas i figur 5. 

Figur 4 Överblick över de processer som projektet genomgått. 
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Figur 5 Tidsplanering. 

 

4.3  Kontextundersökning 
 
Genom att göra intervjuer med användarna ges en möjlighet för dem att påverka 
arbetet. Användarna har god koll på vad som fungerar med den nuvarande designen 
och vad som skapar irritation i det vanliga användandet av produkten.  
 
För att få en inblick i vad användarna tycker om dagens vindstativ gjordes en mängd 
intervjuer. Mer om intervjuer som metod i kapitel 3.2. Syftet med intervjuerna var 
att få svar från många användare, likt en enkät. Eftersom en enkät är svår att få ut 
till den här typen av användare gjordes istället många korta intervjuer. De kompletta 
svaren redovisas i Bilaga 1. Några av frågorna i intervjuerna behandlade regn och 
vind. För att få en större svarsrymd gjordes därför samma intervjuer i både Skellefteå 
och Luleå. Frågorna behandlade även hur ofta reklamen byts ut och hur det går till 
samt om processen att byta reklam går bra eller dåligt.  

 

4.4  Litteraturstudie 
Jag visste på förhand ett par böcker som var bra och som behandlade de ämnen jag 
skulle arbeta med. Det första steget var att leta reda på dem och läsa igenom de 
relevanta kapitlen. Det fanns fortfarande områden som inte togs upp i dessa böcker 
men som var relevanta för arbetet. Med hjälp av en bibliotekarie vid LTUs bibliotek 
gicks mer eller mindre hela biblioteket igenom på jakt efter böcker med relevanta 
titlar. Utöver det kontaktades några företag inom relevanta områden för att 
diskutera olika teorier. Bland annat Säker Vatten AB som arbetar med att utveckla, 
förvalta och marknadsföra ett branschregelverk för VVS-företag. Frågan som 
diskuterades med dem var ifall det finns några speciella material som lämpar sig 
bättre när man ska vattentäta en produkt och vilken passning det i så fall bör vara 
mellan dem. Svaret jag fick var ”hur man tätar är valfritt, så länge det är tätt”. Även 
synskadades riksförbund kontaktades för att bekräfta rykten som lästs på 
kommunala hemsidor, angående formen på foten till trottoarpratare. 
 
Jag har haft problem att hitta bra källor som tar upp tyngdpunktens placering och 
hur det påverkar stabiliteten. Jag har därför valt att bevisa vad tyngdpunktens 
placering får för effekt på stabiliteten med egna beräkningar. Se kapitel 3.4. 
 
Sökord: (sökmotor; Google) 
Synskadades riksförbund, SRF, VVS regler, vattentäta skylt, gopro hus, tyngdpunkt, 
Stabil konstruktion, trottoarpratare, gatupratare, vindstativ, aluzink, aluzinc, vind 
stabilitet, trottoarpratare +(Skellefteå, Luleå, Karlstad, Hjo, Torsby, Borås), 
extrudering, bocka plåt. 
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4.5  Idéutveckling 

 
Figur 6 Bild från idéutvecklingen i grupp 

4.5.1  Idéutveckling i grupp 
Idéutveckling fungerar bra i grupp, speciellt vid användandet av metoder som 
Gordonmetoden och metod 6-3-5, vilka enligt Johannesson, Persson och 
Pettersson kräver en grupp för att fungera. Därför sattes en grupp bestående av sex 
personer ihop. De flesta i gruppen hade ingen tidigare erfarenhet av idéutveckling. 
Den första metoden som användes var Gordonmetoden. Metoden går enligt 
Johannesson, Persson och Pettersson ut på att endast ledaren känner till hela 
problemet. Till en början får resterande personer bara veta små delar av problemet. 
Eftersom arbetet går framåt avslöjas mer och mer detaljer. I det här fallet fick 
gruppen till en början veta att det skulle bli en skylt. Där efter fick gruppen ledtrådar 
om den skylten, till exempel att den skulle vara utomhus och att den ska visa upp 
reklam.  
 
Efter Gordonmetoden testades även metod 6-3-5. Johannesson, Persson och 
Pettersson beskriver metoden som att den går ut på att 6 personer ska skapa 3 idéer 
var på 5 minuter. Idéerna skickas sedan vidare till personen bredvid som på 5 
minuter ska utveckla idéerna. I figur 6 syns idéutvecklingen. 

4.5.2  Osborns idésporrar 
Under idéframtagandet användes även metoden Osborns idésporrar. Johannesson, 
Persson och Pettersson beskriver metoden som en förbestämd lista med frågor som 
ska hjälpa idéutvecklandet på vägen. Listan tar upp saker som, vad händer om man 
förstorar lösningen vi har, förminskar eller kombinerar lösningar eller vänder den 
ut och in? Den här metoden användes med en liten modifikation. Det skapades en 
egen lista med olika ord. Den listan som användes den här gången såg ut så här: 

 Stor 

 Liten 

 Lätt 

 Enkel 

 Mobil 

 Modern 
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 Billig 

 Högteknologisk 
 
Därefter frågar man sig, hur den här produkten skulle se ut om den var så stor som 

möjligt. När man besvarat det med ett par olika lösningar går man vidare till nästa 

punkt. Med den lilla modifikationen av metoden öppnades det även upp för helt 

nya idéer och inte bara modifikationer av redan befintliga lösningar. 

4.5.3  Test av vattensäkert papper 
En av idéerna som kom fram under brainstormingen 
var att spraya reklampappret med 
impregneringsspray, den typen som används till 
bland annat skor och kläder. Anledningen till 
användandet av sprayen var att många kunder tycker 
det är för dyrt att laminera reklamen. Med en spray 
som de kan använda enbart vid behov blir det en 
billigare lösning. För att testa hur bra det fungerade 
ritades (med en kulspetspenna) en liten bild på ett 
vanligt A4-papper och sedan sprayades pappret 
ordentligt med impregneringsspray för skor. Enligt 
flaskan är det en universalspray för textilier, läder och 
gummi. Många av de användarna som intervjuades 
har valt att trycka sin reklam på vanliga papper, t.ex. 
A3. När sprayen torkat hälldes vatten på pappret och 
en tidtagare startades. Det första som hände var att 
pappret drog ihop sig lite så det blev ett lätt veck på 
mitten, men allt vatten sannade kvar. Det syntes 
ingen färgskillnad på pappret där det var vatten 
jämfört med de torra ställena. Sprayen reagerade inte 
med ”bläcket” från pennan, utan bilden var helt 
intakt efter sprayen. Med vattnet ovanpå sprayen 
hände fortfarande ingenting med bilden. Efter 2,5 
timmar var pappret i samma skick som det var 1 
minut in i experimentet, se figur 7. 
 
För att jämföra med ett vanligt A4-papper ritades en 
lika dan bild på ett papper som inte impregnerades 
och vatten hälldes även på det pappret. I det här fallet suddades bläcket ut lite efter 
bara några minuter, men bilden var fortfarande tydlig. Efter ca 20 minuter kunde 
man se en färgförändring i pappret då det börjat ta åt sig vattnet. Bilden var 
fortfarande oförändrad, men en kant bildades mellan det blöta och de torra delarna 
på pappret. Se figur 7 och 8. 
 
Ytterligare ett experiment gjordes med bakplåtspapper. På det pappret fäste inte 
pennan och suddades därför ut så fort vattnet hälldes på. Men pappret verkade hålla 
ihop bra även när det blev blött. Syftet med at testa bakplåtspapper var att det under 
idégenereringen diskuterades huruvida bakplåtspapper är starkare än ”vanliga” 
papper när det blivit blött. Testet visar att båda papperna blir svagare när de är blöta, 
det var mycket liten skillnad mellan de olika typerna av papper då. 
 
Eftersom reklamen i skylten inte kommer att ligga ner utan vara lodrätt gjordes ett 
till experiment med både impregnerat och vanligt papper. En likadan bild som 

Figur 7 Test av vattentätt papper 
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tidigare ritades på de två papperna. Först doppades det vanliga pappret i en 
vattenbehållare i 1,5 timmar. Texten och bilden suddades då ut tydligt, men var 
fortfarande läsbart. När pappret sedan torkat drog det ihop sig och det syns tydligt 
att det varit blött. Där efter impregnerades det andra pappret på båda sidor och 
doppades sedan i vattnet. Efter 1,5 timmar togs de impregnerade pappret upp ur 
vattnet och bilden var fortfarande skarp. När pappret torkat blev även det knöligt, 
men bilden var skarp. Se figur 8 och 9. Av det här enkla testet kan jag se att en 
impregneringsspray faktiskt fungerar även på papper, resultatet blir lite knöligt efter 
att det torkat, men bilden är intakt. Det är inte en ultimat lösning men den fungerar. 
 

 
Figur 8 Tv, vanligt papper, Th, impregnerat papper. 

 
Figur 9 Tv, vanligt papper, Th, impregnerat papper. 

4.5.4  Val av 5 Idéer som blir koncepten 
 
Vid den första gallringen fanns mer än 200 skisser och ca 70 av dem var nya idéer 
av olika kvalité. Först valdes 19 idéer ut. (Se figur 23 och 24 i kapitel 5.2 resultat av 
idé- och konceptutveckling.) Av dessa valdes sedan 5 koncept ut. Koncepten är 
kombinationer av idéerna. Av dessa koncept kan tre stycken använda sig av den 
befintliga plastfoten och två stycken kräver en ny fot. Ett önskemål från 
uppdragsgivaren var att behålla den befintliga foten, men vad säger att det är den 
bästa lösningen? För att utforska alla möjligheter valdes det därför att skapa några 
koncept med en ny fot. För att underlätta diskussion runt koncepten har dessa 
namngetts efter sitt utseende. Namnen är följande: 

 Koncept 1: SciFi-pelaren 

 Koncept 2: Dörren 

 Koncept 3: Liggande T:et 

 Koncept 4: Viket 

 Koncept 5: Plastfickan 
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I figur 10 syns alla koncepten. 

 

4.6  Konceptutvecking 
Varje koncept vidareutvecklades under en dag. Utvecklingen fokuserade främst på 
de detaljer som inte behandlats tidigare för just det konceptet. Till exempel hur foten 
ska fästas ihop med resten av skylten, om det behövs ett handtag för att kunna lyfta 
skylten eller om den ska dras in. Arbetet omfattade även möjliga materialval och 
utformning av nya fötter till några av koncepten. Materialvalen baserades på teorin 
i kapitel 3.1. 

 
Figur 10 De fem återstående koncepten efter första gallringen. 

4.6.1  Pappersprototyper 
Som första steg i 
konceptutvecklingen gjordes enkla 
pappersmodeller av varje koncept 
för att se om det fungerade som 
planerat. Pappersmodellerna 
visade tydligt många detaljer och 
problem som inte skulle kommit 
fram genom enbart skisser. 
Modellerna gav också en 
uppfattning om hur skyltarna 
skulle kunna se ut i vekligheten.  
 

Figur 11 Pappersprototyper av Viket. 



 16 

För konceptet Viket testades bland annat 
vilket antal med sidor som fungerade bäst. 
Även förhållandet mellan höjden och 
bredden undersöktes, lika så vad som 
händer om toppen och botten ”kapas av” så 
sidorna inte består av trianglar utan snarare 
sexhörningar. Se figur 11. 
 
För konceptet Dörren testades hur luckorna 
skulle öppnas. Det funderades på hur många 
sidor som skulle öppnas och hur dessa skulle 
utformas för att vara lätta att öppna men 
samtidigt se rena ut i sin design. Se figur 12. 
 
 
För konceptet Liggande T:et 
användes pappersprototypen 
för att visualisera hur 
frontplasterna ska fästas i 
ryggen på skylten. Se figur 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När konceptet Plastfickan 
tillverkades i papper dök flera 
frågor upp: hur hård är 
plasten? Behöver man skära 
bort en bit ur frontplasten för 
att lättare kunna greppa 
reklamen? Och hur ska 
alltihopa fästas i foten på 
skylten? Se figur 14. 
 
 
 
 
 
 
Konceptet SciFi-Pelaren fick en väldigt enkel prototyp. Men även den väckte frågor: 
hur ska foten se ut? Hur kan man tillverka ett runt plaströr? Ska röret vara runt eller 
ska det ha två skarpa hörn? Se figur 15. 
 

Figur 12 Pappersprototyp av Dörren. 

Figur 13 Pappersprototyp av Liggande T:et. 

Figur 14 Papperaprototyp av plastfickan. 
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4.6.2  Fortsatt arbete 
Arbetet fortsatte vidare med mer skisser på lösningar. 
Några viktiga områden som togs upp var: 

 Vad händer om reklamen blir blöt och går 
sönder när den ska tas ut? 

 Hur sitter skylten fast i foten? 

 Hur ska skylten utformas för att pappret inte 
ska sjunka ihop när skylten står? 

 Hur fäster man den ej öppningsbara sidan? 

 Hur visar man vilken sida som går öppna? 

 Klarar fjädrarna att hålla upp skylten stabilt när 
den är i öppet läge? 

 Är pappret tjockt nog för att det ej ska lysa 
igenom trycket på baksidan? 

 Vad kostar det att göra plaströret i ”Sci-fi” – 
pelaren? 

 Hur kan foten tillverkas om den inte ska gjutas 
i plast? 

 Behöver skylten handtag? 

 Var ska logotypen sitta? 

 Behövs foten? 
 
Även materialspecifika frågor togs upp: 

 Går svetsa aluminium?  

 Hur stark är plasten i foten? 

 Vilka hårda genomskinliga plaster finns?  
 

4.6.3  Ytterligare idéer 
Ett par av idéerna som kom fram var väldigt bra, men de var inte konceptspecifika. 
De samlades därför i en separat lista för att kunna analyseras vidare under 
detaljutvecklingsfasen.  
 

 Logotypen kan placeras på sidan av skylten. 

 Impregnera reklampappret med när väderprognosen säger regn. 

 Lösa handtag för att dra in skylten. 

 Samma typ av spännen som används för att stänga vattentäta kamerahus på 
t.ex. GoPro kameror kanske kan utnyttjas på en skylt? 

 Vilka lampor som lyser vid kontakt med vatten finns? Fungerar dessa ihop 
med koncepten?  

4.6.4  Gallring 
Inför gallringen skapades en viktad lista. Listan bestod av kraven och önskemålen 
som listades under projektplaneringen samt några övriga punkter som tillkommit 
under arbetets gång. Hans Johannesson, Jan-Gunnar Persson och Dennis 
Pettersson (2013) skriver, för att resultatet av den viktade gallringen ska bli pålitligt 
är det viktigt att viktfaktorerna är objektivt bestämda. Johannesson fortsätter 
kapitlet med att det inte finns någon magisk metod för att få en helt objektiv 
viktning, men genom att parvis jämföra två kriterier blir viktningen så rättvis som 

Figur 15 Pappersprototyp av 

SciFi-Pelaren. 
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möjligt. Det går till så att man jämför två kriterier med varandra och om kriterie A 
är mycket viktigare än B får A 1 poäng och B 0 poäng. Kriterie C och D får dela på 
1 poäng och får därför 0,5 var eftersom dessa kriterier är lika viktiga. Slutligen 
summeras alla poäng för kriterie A och B osv. och varje kriterie får en viktad siffra.  
 
Med uppdragsgivarens hjälp viktades hela listan. Därefter jämfördes de olika 
koncepten mot listan. Se bilaga 2. 
 
Frågeställningar 

 Hur ska foten på vindstativet se ut för bästa stabilitet? 

 Hur fäster man reklamen enklast? 

 Ska produkten vara vattentät? 

 Hur ska produkten klara hård vind? 

 Vad kan kunden montera själv? 

 Vilka anpassningar behöver göras för att underlätta för synskadade? 
 
Kravspecifikation, skylten ska: 

 Stå stadigt 

 Klara vind 

 Visa upp reklam 

 Vara lätt att flytta på 

 Erbjuda möjlighet att byta reklam 

 
Önskemål: 

 Vattentät 

 Kundens logga har egen plats på skylten. 

 Billig 

 Snabbt att tillverka 

 Kunna använda den befintliga foten Soft. 

 

4.7  Detaljutveckling 
Konceptet som fick högst poäng i valmatrisen var ”plastfickan”. Se figur 16. Även 
”Dörren” och ”liggande T:et” fick höga poäng, men valet föll ändå på plastfickan 
som är mer nytänkande i sin design.  
 
Fokusen i detaljutvecklingen har legat på hur konceptet ska fungera rent mekaniskt. 
Tanken var att skylten viks ner och reklamen förs in från botten. Se figur 16. 
Eftersom reklamen träs in i skylten kan skylten göras väldigt tunn och blir då även 
lätt. Att skylten ska tillverkas av en liten mängd material gör att den väger minde 
och blir snabbare att tillverka, eftersom delarna liknar de som finns i Soft monteras 
de ihop på samma sätt, men de kväver färre delsteg. Om skylten är lätt och foten är 
tung får hela konstruktionen en låg tyngdpunkt. Se teorikapitlet tyngdpunktens 
placering. Det gör i sin tur gör att konstruktionen står stadigt.  
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Figur 16 Konceptskiss av "Plastfickan". 

 
 

 
 
 
 
För att behålla skylten enkel och lättillverkad har skissandet på ”mekaniken” varit 
med fokus på enkelhet. Detaljutvecklingsfasen har till största delen bestått av 
skissande. Tidigt i fasen ritades en grundläggande version av skylten upp i CAD 
(Nx). Med rätt proportioner för skylten upptäcktes nya problem. Till exempel hur 
tjocka kanterna på ramen behöver vara för att klara vind. Från uppdragsgivaren kom 
kravet att skruvarna som håller fast ramen bör vara minst en M8. Samtidigt vore 
önskvärt med en så tunn ram som möjligt för att stödja reklamen maximalt och 
minska vikten på ramen.  
 
Fyra olika lösningar för hur reklamen ska sättas 
fast i skylten togs fram. Se figur 17. Den första 
och andra lösningen liknar varandra. Ramen 
fästs med en bult som fungerar som ett 
gångjärn. För att hålla skylten i upprätt läge 
görs ett till hål där en pinne träs in. Pinnen tas 
ut för att vika ner skylten. I lösning ett görs ett 
spår i skruven som reklamen står i. Se figur 18. 
Lösningen innebär att det krävs en extra 
marginal högst upp i ramen för att reklamen 
ska kunna träs förbi skruven och sedan ner i 
spåret.  
 
I lösning två görs spåret i pinnen. För lösning 
två behöver reklamen hållas på plats medan 
skylten reses upp för att slutligen trä dit pinnen.  

Figur 17 De fyra olika lösningarna för reklampåfyllnad samt en vidovy för lösning 1-3. 

Figur 18 Enkel skiss över specialskruven 

och specialpinnen. 



 20 

Den tredje lösningen bygger även den på en pinne som dras ut, men varken pinnen 
eller skruven behöver något spår. Istället hålls reklamen på plats av en list som 
spänns fast i ramen. Listen är en U-profil och genom att klämma ihop U:et högst 
upp kan listen föras in i ramen, när användaren sedan släpper spänner U:et ut och 
håller fast i ramen.  
 
I den fjärde och sista lösningen öppnas ramen från toppen istället och behöver 
därför inte vikas längst ner.  
 
Alla kunder vill inte ha med sin logotyp på skylten, men många vill det. Eftersom 
att plastfickan inte är tillräckligt tjock för att trycka en logotyp på sidan av skylten 
kommer logotypen placeras, på samma sätt som tidigare, på en topskylt. Topskylten 
gör att hela konstruktionen får en högre tyngdpunkt och därmed blir mindre stabil. 
Plastfickan har trots det en lägre tyngdpunkt än den befintliga skylten tack vare att 
plastfickan är så tunn. 
 
Lösning 3 (i figur 17) valdes eftersom den ger bättre stöd för reklamen att stå på 
jämfört med lösning 1 och 2, samt behåller det nytänkande konceptet med att vika 
ner ramen.  
 

4.8 Kredibilitet 
Projektet har utförts med en Stage-gate modell. Den metoden är speciellt lämplig 
för den här typen av projekt eftersom det i förväg är lätt att sätta delmål för varje 
steg och att det går bra att planera vilka faser som projektet ska gå igenom. Stege-
gate modellen har fungerat väldigt bra i det här projektet. 
 
Planeringen av projektet var ganska detaljerad och tidsplanen var satt så att om det 
skulle bli tajt i någon fas fanns det lite tid att ta ur i slutet. Det ändå för lite tid i 
slutet då ingen prototyp kunde tillverkas i tid. I övrigt har planen för projektet 
varit bra.  
 
En av de första sakerna som gjordes i projektet var intervjuer med användare.  Det 
gjordes intervjuer med alla affärer och restauranger med trottoarpratare ute längs 
gågatan i Skellefteå och Luleå, med undantag från ett par som inte hade tid att prata. 
Att jag valde att göra intervjuerna i både Skellefteå och Luleå var delvis för att få ett 
större antal svar, men även för att städerna är olika. I Skellefteå blåser det inte 
speciellt mycket, medan det blåser mer eller mindre varje dag i Luleå, vilket även 
märktes på svaren. Givetvis skulle jag ha behövt besöka fler städer för att få en ännu 
bättre bild av hur vädret påverkar. Hade tid och pengar räckt till hade jag velat 
besöka någon stad i Danmark, eftersom de enligt Zone har stora problem med att 
det blåser.  
 
Genom arbetet har jag gjort flera val. Det första stora valet jag gjorde var vilka av 
de ca 200 idéerna som jag skulle fortsätta att arbeta på. Idéerna var väldigt olika och 
väldigt många och det var därför väldigt svårt att använda sig av någon speciell 
valmetod. Valet gjordes därför baserat på vilka idéer som utvecklats mest under 
idégenereringen, men även efter hur nytänkande dessa idéer var. Vid den första 
gallringen valdes 19 idéer ut, vilket var nästan alla som gick vidareutveckla. Därefter 
kombinerades de bra aspekterna från dessa idéer ihop till fem koncept. På så vis 
följde alla nytänkande idéer och spännande tankar med till nästa fas.  
 
Jag valde att göra pappersprototyper av de fem koncepten, vilket gav bra och snabb 
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feedback över hur koncepten fungerade. Pappersmodellerna var ingen metod jag 
läst om utan ett eget påhitt. Eftersom jag fick snabb feedback och många nya idéer 
från dem anser jag att det var en fungerande metod, i alla fall i det här fallet.   
 
Nästa val var det stora konceptvalet. Här skapades en lista med viktiga kriterier, 
baserat på kravspecifikationen (se kapitel 1, introduktion). Dessa kriterier viktades 
parvis mot varandra för att ge ett så rättvist värde som möjligt. Därefter jämfördes 
alla koncepten mot kriterierna. Vid detta val tog jag hjälp av Zone systems, eftersom 
att de i slutet ska bli nöjda över produktkonceptet. Fyra stycken ur Zones personal 
fick därför kolla igenom viktningen jag gjort, de var alla nöjda med vilka kriterier 
som enligt viktningen var viktigast osv. När jag presenterat konceptet utförligt för 
dem fick de sedan säga hur väl de uppfyllde de olika kraven. Det koncept som i 
slutet var starkast var också ett av de två favoritkoncepten de haft när jag 
presenterade dem. Därför tycker jag att valet blev bra.  
 
På samma sätt som pappersmodellerna tidigare i projektet visat vad som fungerar 
bra och dåligt med de olika koncepten gjordes nu CAD-modeller för att undersöka 
vad som fungerade bra och dåligt med olika lösningar. Eftersom det handlade om 
små detaljer var pappersmodeller inte tillräckligt precist. Därför användes CAD-
modeller. Dessa modeller gav bra feedback om vad som fungerade och inte, men 
inte lika snabbt som modellerna i papper gjorde.  
 
Slutligen gjordes ett val under detaljutvecklingsfasen. Det största som skulle lösas 
var hur ramen skulle vikas ner. Med fyra olika lösningar för detta konsulterades 
Zone igen och samma medarbetare fick tycka till denna gång, men utan valmatrisen 
eftersom lösningarna troligen skulle få samma poäng, då de var väldigt lika. Det här 
valet behövde gå snabbt och eftersom lösningarna var lika fungerade den enkla 
omröstningen bra. 
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  Resultat  
I det här kapitlet presenteras de resultat som projektet har resulterat i. Först 
behandlas resultatet av intervjuerna med användarna, för att sedan gå vidare till 
idéegenerieingens och konceptutveklingens resultat. Därefter presenteras resultatet 
av detaljutvecklingen. Slutligen presenteras det slutliga produktkonceptet. 
 

5.1 Resultat av kontextundersökning 

 
Av intervjuerna syns det tydligt att de flesta butikerna/restaurangerna i Luleå och 
Skellefteå har en skylt av modell B. Se figur 19 – 20. I Skellefteå verkar det inte vara 
något problem med att skyltarna tippar, medan användarna i Luleå, där det blåser 
mer, upplever att skyltarna tippar eller flyttar på sig när det blåser mycket. De flesta 
byter reklam i skylten varannan vecka eller varje månad. Det innebär att reklamen 
sitter ute länge och i många olika väder. De flesta som har en skylt av modell A och 
C säger att det smidigaste sättet att flytta skylten är att rulla den. Detta gäller både 
för skylt C som har hjul men även skylt A rullades av de flesta användarna. De tycker 
även att det går ganska bra. Många av de med modell B viker ihop skylten innan de 
tar in den i butiken. De som har modell D och ett par av dem med modell B väljer 
att bara bära in skylten som den är.  

Nästan hälften av butikerna tycker att skylten är för tung. Majoriteten av alla skyltar 
har någon form av snäppram för att byta ut reklamen. Ett par stycken har en 
tjockare genomskinlig plast som skyddar reklamen. Den plasten har istället en 
magnetram för att snabbt byta reklam. En av de undersökta skyltarna har en öppen 
kant högst upp där reklamen helt enkelt skjuts in, utan att öppna något. Nästan 
hälften av butikerna upplever att reklamen blir vattenskadad. Några av dessa butiker 

Figur 19 De olika modellerna som finns i Skellefteå och Luleå. 

Figur 20 Vilken skylt har användarna? Hur bra står skylten i Skellefteå/Luleå? 
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upplever det som ett stort problem, medan andra inte märker av det. 
 

 
 

 
 
De som har skyltmodell A, anser inte att den är tung, de behöver inte lyfta skylten, 
den går at rulla in. Även om skylten i verkligheten är väldigt tung, (eget test). 
Bilderna i figur 19 är exempel på de olika modellerna som finns, butikerna kan även 
ha en annan version av någon av modellerna. I figur 21 och 22 visas fler svar från 
intervjuerna. 
 
Utvalda kommentarer som skyltarna. 

 
”Det är bra att skylten går rulla och att den står bra.” – Kjell & Company Luleå (A) 
 
”Jag gillar att den visar upp reklamen åt två håll samtidigt.” – Big Boy Luleå (C) 
 
”Jag skulle vilja ha en skylt med snyggare design.” – Hemtex Skellefteå (B) 
 
”Det vore bra om toppen gick ta lös så man kan skjuta in reklamen istället.” – Sportcity 
Skellefteå (D) 
 
”Det är dåligt att den blir så kall på vintern.” Interflora fresh Luleå (B) 
 

Figur 21 Hur ofta byts reklamen i skyltarna? Hur gör man när man byter reklam? Vad är det smidigaste 

sättet att flytta på skylten? 

Figur 22 Är skylten tung? Blir reklamen vattenskadad? Hur länge har användarna haft skylten? 
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5.2  Resultat av idé- och konceptutveckling 

 
Figur 23 Skisser från Idéegenereringen. 

 

 
Figur 24 De 19 bästa idéerna. 

 
Idéutvecklingen resulterade i mer än 200 skisser, var av cirka 70 mer nytänkande 
idéer. Se figur 23-24. Ur dessa valdes först 19 av de bästa idéerna ut, som sedan 
gallrades ner till fem koncept. Dessa koncept var kombinationer av de bästa delarna 
av de 19 idéerna. Tre av dessa koncept fungerar med den befintliga foten och två 
av koncepten kräver en ny fot. Se figur 25. 
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Figur 25 Fortsatt skissande med utgångspunkt från de fem koncepten. 

 
 

5.3  Resultat av detaljutveckling 
De fem koncepten vägdes mot varandra i en valmatris. Den fullständiga valmatrisen 
och viktningen återfinns i bilaga 2. Konceptens summerade poäng visas i listan 
nedan.  
 

 Scifi-pelaren  82,5  

 Viket   106,1 

 Dörren   136 

 Liggande T:et  136 

 Plastfickan  151 
 
Plastfickan fick högst poäng på ett av de viktigaste kraven, ”stå stadigt” samt näst 
högst poäng på kravet ”lätt att byta reklam”. Konceptet fick i allmänhet väldigt höga 
poäng på alla kraven. Det maximala poäng som ett koncept skulle kunna få var 180 
poäng.  
 
Plastfickan vidareutvecklades speciellt med fokus på hur reklamen ska bytas ut på 
bästa sätt. Skissandet resulterade i fyra relativt lika lösningar. Därefter valdes en 
lösning ut och blev det slutliga konceptet. Konceptet bytte därmed namn från 
arbetsnamnet ”plastfickan”, till Vindstativ Bob. Se figur 26. 
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5.4  Slutligt resultat, Vindstativ Bob 

 
 
En enkel bildguide för 
byte av budskap i 
vindstativet Bob. Se 
figur 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 1 är att dra ut de 
två pinnarna som håller 
ramen stående. Se figur 
28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 27 Vindstativet Bob. 

Figur 28 Byte av budskap, steg 1. 

Figur 26 Vindstativ Bob 
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Steg 2, vik ner skylten. 
Se figur 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 3, Dra ut 
bottenlisten.  Detta kan 
göras åt både höger och 
vänster.  
Se figur 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 4, dra ut det gamla 
budskapet inklusive 
frontplasten, lägg in ett 
nytt budskap. Sätt 
tillbaka bottenlisten, 
vik upp ramen och sätt 
tillbaka pinnarna. Se 
figur 31. 
 
 
 
 
 

Figur 29 Byte av budskap, steg 2 

Figur 30 Byte av budskap, steg 3 

Figur 31 Byte av budskap, steg 4. 
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Figur 32 Närbild på ramen i vikt läge. 

Observera att fjädrarna inte behöver vikas för att ramen på skylten ska kunna vikas 
ner och ett nytt budskap, sättas in. Se figur 32. 
 
Exempel på hur Vindstativet kan se ut i en verklig miljö. Se figur 33-34. 

 

Figur 33 Renderad bild av Vindstativ Bob i verklig miljö 
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Kanterna på vindstativet är gjorda 
av aluminium och har ett utseende 
enligt figur 35. Dessa tillverkas med 
direkt extrudering. Anledningen till 
detta är att Zone sedan tidigare 
använder den här metoden för 
tillverkning av aluminiumprofiler. 
Genom att välja samma material och 
tillverknings-metod hålls 
kostnaderna ner eftersom den enda 
nya utrustningen som behövs är en 
ny form för extruderingen.  
 
Vindstativet Bob kan sedan 
monteras ihop i den befintliga 
fabriken om ett verktyg på ca 11000 
kr köps in, det skulle ge en kostnad 
på ca 70 kr per vindstativ, räknat på 
en ungefärlig meterkostnad. Dessa 
siffror är högst uppskattade, men 
ger en fingervisning om 
tillverkningskostnaden för stativet. 
Totalt sett kan Bob monteras ihop 
med hjälp av 1-2 maskiner i fabriken 
och blir därför ganska snabb och 
enkel att tillverka. Med en billigare 
tillverkningsprocess kan Zone tjäna mer per vindstativ även om samma pris för 
kunden behålls. Däremot skulle priset kunna höjas eftersom det är en helt ny design 
på vindstativet. 
 
Bob fungerar med den befintliga 
foten Soft men även med en annan 
fot (Geo) som Zone tillverkat. Se 
figur 36. 
 
Budskapet/reklamen skyddas och 
hålls på plats av två frontplaster och 
en ljustät skiva. Dessa tejpas ihop 
längst ner med en tjockare tejp för 
att skapa ett luftspann för budskapet 
att röra sig i. I figur 37 syns 
frontplasterna, budskapen och den 
ljustäta skivan från sidan.  
 
 
 

Figur 34 Renderad bild av Vindstativet längs gågatan i 

Skellefteå. 

Figur 35 Den "U"-liknande profil som används till 

ramen på Vindstativ Bob. 
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Bob har ingen specifik plats för kundens logotyp. Den kan därför placeras på samma 
sätt som på tidigare sklytar med en toppskylt. I figur 38 visas tre exempel på 
toppskyltar. Dessa finns givet vis i många olika utföranden för att matcha den 
aktuella skylten.  

 
Figur 38 Exempel på befintliga toppskyltar. 

 

 

Figur 36 Foten Geo och foten Soft. 

Figur 37 Sidovy av frontplastenplasten, budskapet och den ljustäta skivan. 
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  Diskussion  
I det här kapitlet diskuteras den teori och de metoder som använts genom projektet. 
Även resultatet och fortsatt arbete tas upp. 
 
Vindstativet Bob kräver mindre material än vindstativet Soft. En mindre volym av 
samma material blir miljövänligare, vilket i sin tur gör att Bob blir miljövänligare än 
Soft. I övrigt använder Bob samma tillverkningsmetoder som Soft. Bob har färre 
antal delar och blir på så vis enklare att montera ihop i fabriken och monteringen 
bör gå snabbare.  
 
SRF hade många åsikter om trottoarpratare, de flesta berörde dock inte detta 
utvecklingsarbete nämnvärt.  De hade en teori om att färga trottoarprataren i en 
utstickande färg, vilket jag tolkar som t.ex. röd. Problemet med detta är att det inte 
hjälper alla, det hjälper personer med synnedsättning, eftersom en röd 
trottoarpratare skapar större kontrast mot bakgrunden, jämfört med en grå skylt 
mot en grå bakgrund. Men det hjälper inte alla. Att låsa färgvalet till en väldigt stark 
färg kan dessutom skrämma bort kunder. Till exempel ett företag som har vitt och 
blått som färger vill mest troligt inte ha en röd trottoarpratare eftersom färgvalet 
inte blir konsekvent. Konsekvens tas även upp under teorikapitlet. Jag valde därför 
att inte låsa produkten till någon färg alls. Utan lämna det fritt för kunderna att själva 
välja färger.  
 
I teorikapitlet beskriver jag hur tyngdpunktens placering spelar stor roll för hur stabil 
konstruktionen blir. Det var svårt att planera tyngdpunktens placering under idé- 
och konceptfasen. Däremot valdes det koncept med lägst tyngdpunkt ut vid 
konceptval eftersom det uppfyllde fler krav tack vare dess låga tyngdpunkt. 
Konceptet dörren fick också höga poäng, men har inte lika låg tyngdpunkt som 
Bob. 
 
I teorikapitlet beskrivs även metoden intervju. Jag hade kunnat göra en enkät med 
de frågor jag ställde till användarna, men jag valde att göra en intervju eftersom det 
är svårt att skicka ut en enkät till kunderna. Lösningen för det hade då blivit att räcka 
fram enkäten personligen men då är en intervju smidigare. Användarna ges en 
möjlighet att svara mer detaljerat i en intervju jämfört med en enkät, vilket även ett 
par av de intervjuade gjorde. Många av de jag intervjuade gav ett svar direkt och sen 
funderade de lite, för att sedan lägga till ytterligare tankar eller ändra sitt svar. Hade 
det varit en enkät kanske inte dessa användare lagt till ytterligare information i sitt 
svar.  
 
Vid början av projektet fick jag ett önskemål från Zone om att behålla den befintliga 
foten på vindstativet eftersom verktyget för den är väldigt dyrt. Det hade jag i 
beaktning genom hela idéefasen. Jag såg till att några av koncepten kunde använda 
sig av den foten men jag låste mig inte till det. Jag presenterade 5 koncept på Zone, 
varav två av dem inte kunde använda den befintliga foten. Valet blev dock ett av 
koncepten med den befintliga foten. Valet föll på det starkaste konceptet. Jag tror 
inte att något av de två koncepten med annan fot hade vunnit även om de haft 
samma fot. 
 
Det blev ingen prototyp av Vindstativet Bob, på grund utav två anledningar. Den 
första anledningen är att de företag som normalt levererar till Zone har då hade 
extra lång leveranstid av aluminiumprofiler. Därför gick det inte få tag i profiler som 
liknade de som designats. Skulle prototypen istället tillverkas av någon av de profiler 
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som finns på lager på Zone skulle prototypen ha fått kompromissa mycket på 
antingen funktion eller utseende. Den andra anledningen är att den ordinarie 
personal som arbetar i fabriken hade mycket att göra. 2 veckor före deadline var de 
ute på montering och 1 vecka före deadline hade de så mycket arbete att de inte ens 
visse om allt skulle bli klart i tid. Det fanns således ingen som kunde hjälpa till med 
tillverkningen av en prototyp.  
 
Skylten öppnas från botten. Ur ergonomisk synpunkt hade en öppning i toppen 
varit bättre. Men då bytet av reklam sker 1-2 gånger i månaden kommer den låga 
arbetsställningen inte påverka användarna speciellt mycket. En fördel med att byten 
sker vid botten av ramen är att de nya arken med reklam som ska in kan läggas på 
golvet bredvid och är då väldigt lättåtkomliga eftersom användaren redan böjer på 
sig. Medan om skylten öppnas i toppen vill användaren kanske lägga reklamen på 
ett bord. Många butiker, t.ex. HM, Lindex mfl. har inte några bord lättillgängliga vid 
entrén där reklambytet troligen sker och måste ändå lägga reklamen på golvet för 
att kunna öppna skylten. 

 
Eftersom att projektet har varit begränsat till koncept-stadiet har inga 
hållfasthetsberäkningar gjorts. För att säkerställa att ramens dimensioner fungerar 
bör dessa beräkningar göras. Eftersom att det inte blev någon prototyp är även det 
viktigt att göra för att säkerställa att konceptet verkligen fungerar som planerat.  Till 
en början bör därför en prototyp göras.  Prototypen kan testas med både foten som 
Soft använt och foten Geometrisk, för att se vilken fot som knyter ihop designen 
bäst. Därefter måste det tas ett beslut om vilken fot Bob ska ha, Soft eller Geo.
 
En undersökning om vad användarna tycker om skylten borde göras för att 
säkerställa att designen fungerar, till exempel de användarna som projektet haft i 
fokus men även de som ska uppfatta budskapet som skylten visar upp.  
 
Innan tillverkning av Bob kan påbörjas måste det uppföras en plan över exakt vilka 
maskiner som behövs för tillverkningen och vad dessa kostar. 
 
Vad som också borde göras är att ta tid på tillverkningen av Bob för att kunna 
jämföra med Soft och se att Bob verkligen går snabbare att tillverka.  
 
Eftersom en stor del av projektet har fokuserat på vatten, och hur det påverkar 
skylten, borde ett vädertest av Bob göras.  
 
I projektet utfördes även ett test av vattentätning av papper. Det fungerade ganska 
bra att impregnera papper, det skulle därför kunna vara en teknik att undersöka 
vidare. 
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  Slutsatser  
Det här kapitlet behandlar frågeställningarna som ställdes upp i början av projektet. 
Hur har de uppfyllts och har syfte och mål uppfyllts? 
 

7.1  Frågeställning 1 – Hur fäster man reklamen 

enklast? 
De användarna som intervjuades var alla nöjda med deras sätt att fästa reklamen, 
majoriteten av användarna hade en skylt där reklamen fästs med en magnetlist, men 
många hade även en snäppram som på den befintliga produkten. Magnetlisten kan 
vara svår att greppa. Många av användarna använder ett verktyg för att peta upp 
kanten. Snäppramen kan vara tung att öppna. Det behövs ofta två händer för att 
öppna varje list. Projektet resulterade därför i en helt ny lösning där reklamen kan 
dras ut i botten. 
 

7.2  Frågeställning 2 – Ska produkten vara vattentät? 
Nästan 50 % av de intervjuade användarna upplevde problem med att reklamen 
blev blöt. Flera av dessa användare hade en trasig skylt och många av användarna 
verkade inte tycka att det var ett problem att reklamen blev förstörd. Trots detta 
skapades ett par olika koncept som skulle kunna bli vattentäta, till exempel 
konceptet Scifi-pelaren, Dörren och Liggande T:et. Inget av dessa koncept valdes 
däremot ut för fortsatt utveckling. Konceptet Plastfickan som projektet fortsatte 
arbetet med klarar vatten till viss del, men är inte 100 % vattentätt. Precis hur bra 
konceptet klarar vatten återstår att testas med en prototyp. Detta kommer inte att 
göras i projektet. 
 

7.3  Frågeställning 3 – Hur ska produkten klara hård 

vind? 
En lösning för att skapa en produkt som klarar hård vind är att göra den väldigt 
stabil. Detta kan göras med en bra fot och en låg tyngdpunkt. Eftersom 
produktkonceptet Bob har en tunn ram blir vikten låg i den övre delen av 
konstruktionen och hög vid den vattenfyllda foten. Det ger en låg tyngdpunkt och 
en produkt som klarar vind bättre än den befintliga produkten.  
 

7.4  Frågeställning 4 – Vad kan kunden montera 

själv? 
I nuläget monterar kunden fast foten själv. Foten skruvas fast förhand med 
medföljande verktyg. Enligt Zone fungerar det väldigt bra. Det innebär att det 
troligen skulle fungera bra för kunden att montera, även den här ramen mot foten, 
på egen hand. 
 

7.5  Frågeställning 5 – Vilka anpassningar behöver 

göras för att underlätta för synskadade? 
Enligt SRF är alla saker som flyttar på sig eller står på fel ställe ett hinder och ett 
stort problem. De anser att även en mycket väldesignad skylt är ett problem. Mer 
om detta i kapitlet Teori - synskadades riksförbund. Kort sagt finns det inte så 
mycket gällande trottoarpratare som kan anpassas för synskadade. 

 
 



 34 

7.6  Syfte och mål 
Målet är ett produktkoncept med ett utseende som ligger rätt i tiden och som 
passar bra in med Zone Systems övriga produktsortiment samt ligger i samma 
prisklass som Soft eller billigare. Och en prototyp av konceptet. 

 

Figur 39 Befintliga produkter och det nya konceptet Bob. 

 
I figur 39 visas ett collage av några av de övriga produkterna Zone säljer. Här syns 
det att Bob fungerar bra tillsammans med de befintliga produkterna. 
 
Eftersom Bob kommer att tillverkas av samma material och med samma 
tillverkningsmetoder som Soft kommer priset för de båda produkterna bli likvärdigt. 
Bob kommer ha färre delar och får därför lite lägre materialkostnad och lite 
snabbare montering. Totalt sett har Bob goda chanser att bli billigare än Soft.  
 
Det blev ingen prototyp av vindstativet vilket förklarats mer ingående under 
diskussion. En bra prototyp hade bidragit till ett säkrare resultat.  
 
Bob kommer att stå stadigt, klara vind och kommer, tack vare hjulen under foten 
vara lätt att flytta på. Bob kan visa upp reklam och det går byta reklamen. Däremot 
är inte Bob helt vattentät. Det finns inte heller en specifik plats för kundens logotyp 
på Bob. Logotypen kan därför placeras ovanför budskapet med hjälp av en topskylt, 
liknande dagens skyltar. Bob har färre delar än Soft och blir därför snabbare att 
tillverka. Hur snabbt det går måste givetvis testas på riktigt. Bob fungerar med både 
foten Soft och foten Geo.  
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Bilaga 1 – Intervjuer 
 

Intervjuer med företag i Skellefteå: 
 
Hemtex har skylt B. 
Det är lätt att sätta in reklamen, man lyfter bara på magnet kanten. Vi tar in den 
varje kväll. Jag tycker inte att den är tung. Det smidigaste sättet att ta in den på är 
att fälla ihop den, mycket enkelt. Den brukar inte tippa när det blåser mycket, men 
det har hänt att den vandrat iväg längs gågatan. Vi har haft trottoarprataren i drygt 
1 år och byter reklamen ca 1-3 ggr/månad, den är ofta vattenskadad då. Vi har bara 
vanligt papper i trottoarprataren, inte laminerat papper. Den blir ganska smutsig när 
den står längs gågatan så vi brukar torka av den ibland, men det är ju bästa 
reklamplatsen! Jag tycker att den är lagom stor, men skulle vilja ha en snyggare 
design. 
 
JC har skylt A. 
Det är en magnet funktion för att sätta fast reklamen. Vi tar in skylten varje kväll, 
den är ganska tung, så vi måste rulla den fram och tillbaka. Skylten har aldrig tippat 
för att de blåst för mycket. Vi har haft skylten länge. Vi byter reklam ungefär 1 
gång/månad och reklamen brukar inte vara vattenskadad då, reklamen är inte 
laminerad. Vi tycker inte att trottoarprataren brukar bli smutsig. Vi tror att kunderna 
märker den, de brukar inte kommentera på den, men mer som att är trottoarprataren 
ute så är det öppet. Det är bra att trottoarprataren inte blåser iväg och vi får ju ut 
reklamen på den! 
 
Akademibokhandeln har skylt A. 
Det är en magnet funktion för att sätta fast reklamen. Vi tar in skylten varje kväll 
och den är ganska tung. Vi brukar rulla den när vi ska ta in den. Skylten har aldrig 
tippat för att de blåst för mycket. Vi har haft skylten i många år. Vi byter reklamen 
ett par gånger per månad och reklamen brukar inte vara vattenskadad då, reklamen 
är inte laminerad. Trottoarprataren brukar bli väldigt smutsig! Nja, jag tror inte att 
kunderna märker trottoarprataren så mycket. Jag tycker att den står stadigt och är 
lätt att fylla på. 
 
Hemtrevnad har skylt B. 
Det är en snäppram som håller fast reklamen, väldigt lätt. Jag tycker inte att den är 
speciellt tung. Vi bär den ju upp och ner för trappan varje dag, det går bra. Det är 
bara att fälla ihop den när man ska ta in den. Den brukar inte tippa när det blåser 
mycket. Vi har haft trottoarprataren i ungefär 20 år och byter reklamen ungefär 
varannan vecka. Det är ganska vanligt att reklamen blir vattenskadad. Oftast är 
reklamen inte laminerad. Trottoarprataren brukar bli ganska smutsig. Kunderna 
brukar märka när vi har trottoarprataren ute. Trottoarprataren syns bra, men det är 
synd att den inte är vattentät. 
 
T magasinet har skylt B. 
Man fäster reklamen med en snäppram, det är inte så svårt. Vi tar in den varje kväll, 
då är det bara att vika ihop den och lyfta, men den är lite tung. Den har inte tippat 
av blåsten någon gång. Vi har haft skylten länge och det var nog 10 år sedan vi bytte 
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reklam sist! Reklamen brukar inte bli vattenskadad. Jag tror att reklamen är tryckt 
på en plåt. Trottoarprataren brukar bli lite smutsig och jag tror att kunderna brukar 
notera trottoarprataren. Den är bra för att visa upp reklamen och den visar ju också 
att det är öppet. Något dåligt, det skulle ju i så fall vara att vi måste bära in den varje 
kväll.  
 
Ljusexperten har skylt B. 
För att fylla på med ny reklam viker man upp två av kanterna. Vi tar in skylten varje 
kväll men den är inte speciellt tung, bara att vika ihop och lyfta. Nej, den brukar inte 
tippa när det blåser mycket. Vi har haft skylten länge, minst 5 år. Vi byter reklam 
ungefär varannan månad och då brukar den vara vattenskadad och solblekt. Vi har 
bara vanligt papper i trottoarprataren och den brukar bli ganska smutsig, men 
kunderna märker den i alla fall. Det är lätt att förmedla en kampanj till kunderna 
med den, men den är klumpig att bära ut. 
 
Ellas har skylt D. Vill vara test person för nya skylten. 
Man byter reklam genom att fälla upp 4 sidor, vi tar in trottoarprataren varje kväll. 
Den är ganska liten och inte speciellt tung, så det är bara att ta i och bära när den 
ska in. Den brukar inte tippa. Vi har haft skylten i 1,5 år och byter reklam i gång i 
månaden. Reklamen har bara blivit vattenskadad en gång. Vi har inte laminerad 
reklam och trottoarprataren blir inte smutsig. Joo, kunderna märker reklamen, när 
vi flyttade hit hade vi nästen inga kunder, men sedan vi satte ut skylten har fler och 
fler hittat hit. Det är bra att kunderna ser skylten men det är jobbigt att bära den in 
och ut och synd att den måste stå så nära väggen. 
 
Salong Nordic har skylt D. 
Det är lätt att sätta in ny reklam, man viker bara upp sidorna. Vi tar in den varje 
kväll, den är tung, men det är bara att bära, finns inget bra sätt att flytta den. Den 
brukar inte tippa, den har väldigt långa fötter. Vi har haft den i minst 10 år, men 
byter aldrig reklam i den, använder den mer för att kunderna ska hitta hit bak till 
entrén. Men de bilder vi har i den blir inte vattenskadade. Jag vet inte om pappret 
är laminerat. Trottoarprataren brukar inte bli smutsig. Jo, kunderna märker den, 
dom hittar ju hit nu. Den är bra att ha så vi syns, men jobbig att bära in och ut. 
 
Sportcity har skylt D. 
Man viker upp sidorna och lägger in den nya reklamen bakomplasten, det är lätt. Vi 
tar in skylten varje kväll, den är inte tung, det är bara att lyfta den. Den brukar inte 
tippa när det blåser, vi har haft den i minst 4 år. Vi brukar byta reklam ungefär var 
tredje vecka, varierar lite, den brukar inte bli vattenskadad. Vi har inte laminerad 
reklam, trottoarprataren brukar bli ganska smutsig, kunderna märker när vi har den 
ute. Vi gillar att den märks, men det hade varit bra om toppen gick ta lös så man 
kunde ”he” ner reklamen i toppen istället. Och det hade varit kul med en ledskärm, 
för så där 2000 kr. 
 
Fitness 24 seven har skylt C. 
För att sätta in ny reklam viker man upp sidorna. Vi tar in skylten varje kväll, det är 
inte speciellt tungt, man bara rullar den. Vi har haft skylten i ca 4 år och den brukar 
inte tippa om det blåser mycket. Vi byter reklamen 1-2 gånger per år och den brukar 
inte vara vattenskadad då. Jag tror att reklamen är tryckt på någon sorts tyg/ gummi. 
Trottoarprataren brukar bli smutsig när den stå ute, jag har inte märkt av att 
kunderna sett skylten. Det är bra att skylten är så smidig och tar lite plats. 
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The Bodyshop har skylt B. 
Man viker upp sidorna för att sätta in ny reklam. Vi tar in skylten varje kväll, den är 
inte tung, det är bara att bära den. Skylten brukar inte tippa när det är blåsigt, 
bodyshophar haft skylten i ca 1 år. Vi byter reklam minst 1 gång per månad och då 
brukar den vara lite vattenskadad, för den är inte laminerad. Trottoarprataren brukar 
bli smutsig ibland. Kunderna märker skylten. Det är lätt att byta reklam i skylten 
och smidig att bära in och ut. Men dåligt att reklamen blir vattenskadad. 
 
Max har skylt C. 
Man viker upp sidorna för att sätta in ny reklam, vi tar inte in skylten på kvällen och 
låser inte heller fast den. Nej, den har ju hjul, så den är inte tung. När vi ska flytta 
den är det bara att rulla den på hjulen. Jag vet inte om den brukar tippa när det 
blåser. Vi har haft trottoarpratarna i minst 13 år. Jag vet inte hur ofta vi byter reklam, 
det är chefen som gör det. Vet inte heller om den brukar bli vattenskadad. Reklamen 
är laminerad, trottoarprataren brukar bli smutsig och kunderna märker inte skylten. 
Det är bra att den visar reklamen. 
 
Frasses har skylt C. 
För att sätta in ny reklam viker man upp sidorna, men man måste vara lite försiktig 
så man inte skär sig på kanterna. Vi tar in skylten varje kväll, den är ganska tung, 
men den går rulla. Den brukar inte tippa när det blåser mycket. Vi har haft skylten i 
1,5 år och byter reklam 1 gång per månad, då brukar den inte vara vattenskadad. Vi 
har laminerad reklam, skylten brukar bli lite smutsig, kunderna noterar skylten. Det 
är bra att folk ser den. 
 
Två personer tyckte att trottoarpratare inte var 2016. Att vi borde ha hittat på något 
helt nytt, mycket coolare nu. 
Alla skyltarna står på stenplattor eller asfalt. 
 

Intervjuer med företag i Luleå: 
 
Kjell och Company har skylt A. 
Man viker upp 4 kanter för att sätta in ny reklam, det är lätt och snabbt. Vi tar in 
den varje kväll, den är tung! Vi rullar den när den ska in. Den brukar inte tippa, vi 
har haft den i 7 år och byter reklam varje månad. Reklamen brukar inte vara 
vattenskadad och den är inte laminerad. Skylten brukar inte blir smutsig. Jättemånga 
märker skylten. Det är bra att den går rulla, den står bra men lossnar från foten om 
man lyfter den och är väldigt tung! 
 
Interflora fresh har skylt B.  
Det är magnet på ”skyddsplasten”, så det är snabbt och smidigt att sätta in ny 
reklam. Vi tar in skylten varje kväll, den är inte tung, så vi bara fäller ihop den och 
lyfter. Den brukar inte tippa men däremot flyttar den på sig när det blåser mycket. 
Vi har haft skylten i ca 10 år och byter reklam typ 2 gånger per månad. Reklamen 
brukar bli vattenskadad, den är inte laminerad. Kunderna brukar märka skylten och 
den brukar blir smutsig. Den är lagom stor och syns bra. Det är dåligt att den blir 
kall på vintern och att den inte är vattentät.  
 
Skapa glädje har skylt B. Vill ha en ny skylt. 



 

IV 

 

För att sätta in ny reklam skjuter man in den från toppen, man behöver inte öppna 
något. Vi tar in den varje kväll, den är inte tung, smidigaste sättet är att vika ihop 
den. Skylten brukar tippa och vandra iväg när det blåser mycket. Vi har haft skylten 
i ca 10 år. Reklamen byter vi minst en gång per månad, då brukar den vara 
vattenskadad. Reklamen är inte laminerad. Kunderna märker trottoarprataren och 
den brukar bli smutsig. Den fungerar som en bra in dragare, tyvärr blir reklamen 
vattenskadad och tippar när det blåser.  
 
Big boy har skylt C. 
Man viker upp sidorna för att fylla på reklamen, det går dåligt, för ibland fastnar 
dom, det kan vara lite rostigt. Vi tar inte in skylten på kvällen. Den är tung att flytta 
på, det smidigaste sättet att göra det på är att rulla på den inbyggda hjulen, men det 
funkar dåligt. Den brukar inte tippa, vi har haft skylten i ca 8 år. Vi byter reklam 2 
gånger per månad, den brukar inte vara vattenskadad. Vi har inte laminerad reklam. 
Trottoarprataren brukar bli smutsig, hundar brukar kissa på den. Kunderna brukar 
märka skylten. Det är bra att den visar upp erbjudanden här utanför och att den 
visar bilden åt två håll. Men dåligt att det fastnar när man ska försöka byta reklam. 
 
Intersport har skylt A. 
För att byta reklam viker man bara upp kanterna, det tar 10 sek. Smidigt! Vi tar in 
skylten varje kväll. Den är tung, vi brukar bara bära den. Den brukar inte tippa, vi 
har haft den i ca 5 år. Vi byter reklam varannan vecka, då brukar den inte vara 
vattenskadad, den är inte laminerad. Skylten brukar inte bli smutsig, kunderna 
märker den. Det är bra att den visar upp reklamen. Men synd att det är regler för 
placeringen. Vi vill ju ha den där alla går så man snubblar på den. 
 
By Dêco har en superstor skylt A. 
För att fylla på reklam viker man upp 4 sidor. Vi tar in den varje kväll, den är för 
tung! Vi måste dela den i två för att få in den. Sen är det svårt att få ihop foten och 
skylten igen. Den brukar inte tippa. Vi har haft den i ca 3 månaderoch byter reklam 
1 gång per månad. Reklamen är laminerad och brukar ändå bli vattenskadad. 
Kunderna märker skylten. Det är bra att den är stor, men den är kanske lite för stor, 
den är tung och otymplig.  
 
Snabba steg har skylt B. 
För att sätta in ny reklam viker man upp de 4 kanterna, det är lätt. Vi tar in skylten 
varje kväll, den är inte tung, det är bara att lyfta den. Om det blåser mycket brukar 
den flytta på sig och tippa. Vi har haft den i 1 år och byter reklamen 1 gång per 
månad. Den brukar inte bli vattenskadad, ibland har vi laminerad reklam, om den 
ska sitta ute lite längre. Skylten brukar inte bli så smutsig, kunderna brukar märka 
den. Det är ett bra sätt att få reklam i kundens väg, men skylten är lite för lätt.  
 
Direkt optik har skylt A. 
För att sätta in ny reklam viker man upp 4 sidor, vi tar in skylten varje kväll. Den är 
inte tung. Det går bra att rulla den. Skylten brukar inte tippa när det blåser mycket. 
Vi har haft den i 2 år och byter reklamen 2 gånger per månad, då brukar den inte 
vara vattenskadad. Jag vet inte om den är laminerad. Skylten brukar bli smutsig och 
kunderna märker skylten. Jag tycker att den är för liten. 
 
Bellis har skylt B. 
Det är en magnet som håller fast skyddsplasten, det är lätt att byta reklam. Vi tar in 



 

V 

 

skylten varje kväll, den är halvtung, jag brukar vika ihop den när jag ska ta in den. 
Den brukar blåsa iväg och tippa. Vi har haft den i ca 3 år. Vi byter reklam 1 – 2 ggr 
per vecka. Reklamen brukar inte bli vattenskadad, den är laminerad. Skylten brukar 
bli smutsig. Kunderna märker den. Den fyller sin funktion. 
 
Condis har en supersmal och hög skylt C. 
Man viker upp 4 sidor för att byta reklam. Vi tar in skylten varje kväll, den är inte så 
tung, för man kan dra den, den har ju hjul. Den brukar tippa. Jag vet inte hur länge 
vi har haft den, men mer än ett år i alla fall. Vi brukar byta reklam varje vecka. Om 
det ösregnar brukar reklamen bli vattenskadad. Vi har laminerad reklam. Skylten 
brukar inte bli smutsig, kunderna märker den. Det är bra att den visar de 
erbjudanden vi har. Den är ganska fin. 
 
Alla företagen/affärerna/restaurangerna har sina skyltar stående på någon form av 
stenplattor eller asfalt.  
Det verkar vara blåsigare i Luleå än i Skellefteå. Inga skyltar i Skellefteå brukar tippa, 
medan flera i Luleå gör det.  
 
  



 

VI 

 

Bilaga 2 – Valmatris 
Konceptvalet är baserat på resultatet av den här valmatrisen och viktningen som 
gjordes före den. 

 
 


