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Sammanfattning 
Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjör, teknisk design – 

Produktutveckling vid Luleå Tekniska Universitet. Den omfattar 10 arbetsveckors 
arbete på 15 högskolepoäng utfört mellan 2016-10-10 och 2016-12-16. 

 
Uppdragsgivaren för detta projekt är företaget Zone Systems som tillverkar både 

digitala och analoga skyltar för in- och utomhusbruk. Målet med projektet är att 
skapa en produktserie för drive-in. I denna produktserie skall det ingå ramar till 

profilen Infinity som uppdragsgivaren redan tagit fram och som finns i olika 

storlekar. Även en half-gate skall tas fram, vilket är det första som syns vid en 
drive-in och talar om för föraren vilken höjd fordonet max får ha. Denna 

produktserie skall gå att anpassa efter kundens önskemål, vara lättillverkad och 
möjliggöra att skylten går att snurra på. Materialval skall göras som klarar av 

utomhusmiljö samt ser till att produkterna är stabila. 
 

För att åstadkomma detta har relevant teori samlats in så som material, 
produktutveckling, färglära och kommunikation. En projektplan har också gjorts 

som har följts noga under hela projektet. 

 
Därefter påbörjades idéutvecklingen som bestod av olika idégenereringsmetoder 

som brainstorming, idéskiftmetoden, katalogmetoden, kategorisering och en 
workshop bestående av sju personer. De idéer som genererats från dessa metoder 

samlades sedan ihop och en gallring av dem gjordes. Fyra koncept valdes ut vid 
gallringen- Det var koncepten Rör-ram, H-balk, Istappen och Ljuslådan.  

 

Ett koncept vidareutvecklades och konstruktionsförslag togs fram på detta. Även 
mock-ups och datormodelleringar togs fram för att sedan resultera i slutkonceptet 

Bright. Därefter skissades en half-gate fram med designaspekt baserad på 
slutkonceptet. Denna modellerades även upp i CAD-programmet Siemens NX 

10.0 och verklighetstrogna bilder renderades på hela produktserien i Luxion 
Keyshot 5.  

 
Slutresultatet på produktserien låter kunden själv välja färg för att passa deras 

företag. Skylten går även att snurra på och det material som användes är bockad 

stålplåt för att klara av utomhusmiljön och skapa en stabil grund. Även akrylplast 
används för tätning och ljusutsläpp. Det är en moderniserad och nytänkande 

lösning för en produktserie till en drive-in samt tidlös tack vare dess smakfulla 
design. 

 
NYCKELORD: Produktserie, Idégenerering, Koncept, Drive-in, Half-gate, 
Nyskapande, Produktutveckling. 

  



 

Abstract 
This report is a bachelor theses of Science in Engineering Design - Product 

Development at Luleå University. It includes 10 working weeks of 15 credits 
accomplished between 2016-10-10 and 2016-12-16. 

 
The project stakeholder is the company Zone Systems that manufactures both 

digital and analog signboards for in- and outdoor use. The goal of the project is 
to create a product line for the drive-in service. This product line is to include 

frames to the profile Infinity that the client already developed in different sizes. 

The product line also includes a half-gate which is the first visible thing at a drive-
in and informs the driver of the maximum vehicle height. This product line can 

be adapted to customers requirements, can be easily manufactured, and allow the 
sign to rotate. Material selection must be capable of outdoor environment and 

ensures that the products are stable. 
 

To achieve this, relevant theory has been collected such as material, product, 
colouring and communication. A projectplan has also been made that has been 

followed closely during the whole project. 

 
Then began the development of ideas phase that consisted of a lots of different 

idea generating methods such as brainstorming, idea shift method, catalogue 
method, categorization and a workshop of seven people. The generated ideas 

from these methods were then collected and a screening were done. The four 
concepts Tube-frame, H-beam, the Icicle and the Lightbox were selected from this 

screening. 

 
These four concepts were then further developed and a design proposal was drawn 

up. Mock-ups and models were also developed to then result in the final concept 
Bright. Then a half-gate was designed based on the final concept. This model was 

also sketched up in the CAD-program Siemens NX 10.0 and realistic images 
rendered on the whole product line in Luxion Keyshot 5. 

 
The final result of the product line allows the customers to choose the colour to 

suit their business. The sign rotates and material used was bended steel sheets 

which creates a stable basis allowing the design to withstand outdoor 
environment.  Acrylic plastic was used for sealing and light emission. It is a 

modern and innovative solution for a drive-in product line as well as timeless 
thanks to its tasteful design.  

 
KEYWORDS: Product Line, generation off ideas, Concept, Drive-in, Half-gate, 
Innovation, Product development. 
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1 Introduktion  
Detta är en rapport för ett examensarbete för Högskoleingenjör Teknisk Design 
med inriktning produktutveckling, vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet 

omfattar 15 högskolepoäng på 10 arbetsveckor med start från 10 oktober 2016 
och fram till 16 december 2016. Examensarbetet görs i samarbete med företaget 

Zone Systems AB som ligger i Skellefteå, hädanefter kallat uppdragsgivaren. 
Projektet handlar om att utveckla en ny produktserie till en drive-in-tjänst med 

fokus på ett stativ- eller ramkoncept till en ny befintlig profil kallad Infinity som 

företaget tagit fram. Produktserien inriktar sig främst till förteg som använder 
tjänsten drive-in, som t.ex. McDonalds, Subway och Cirkel K. 

 

1.1 BAKGRUND 
Uppdragsgivaren är ett skyltföretag i Skellefteå som gör både digitala och analoga 

skyltar för in- och utomhusbruk. I detta projekt handlar det om drive-in-

skyltning. Den nya profilen Infinity har redan tagits fram av uppdragsgivaren i flera 
olika storlekar, se Figur 1. Hädanefter kommer Infinity benämnas som profilen. 

Till dessa saknas ett stativ eller en ram och det är det, samt en half-gate, som skall 
tas fram i detta projekt. En ny produktserie som skall passa profilen och 

uppdragsgivarens övriga produktsortiment. En half-gate är det som visas först vid 
en drive-in. Det är den som talar om för kunden vart man får köra in samt hur 

högt deras fordon får vara. Ett exempel på en sådan kan ses i Figur 2. Det tidigare 
konceptet ser ut som i Figur 3. Där visas även vad som är skylten, ram och stativ. 

 

 
Figur 1: Profilen Infinity med budskap 
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Figur 2: Exempel på hur en half-gate kan se ut 

 

 
Figur 3: Tidigare produkt med skylt, stativ och ram 

 

1.2 INTRESSENTER  
Målgruppen för den färdiga produkten är alla företag som använder sig av tjänsten 

drive-in som t.ex. McDonalds, Subway, Max och Cirkel K. Uppdragsgivaren har 
redan nu en stor kundgrupp där den nya produktserien kommer att ersätta den 

tidigare. Denna kundgrupp är redan en målgrupp som uppdragsgivaren kommer 
att fortsätta rikta sig emot vid försäljning av med den nya produkten. Användaren 

är de anställda på företagen som köper produkten. De indirekta användarna är 

kunder som antingen kör förbi eller de som använder sig av drive-in-tjänsten. 
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1.3 SYFTE OCH MÅL 
Under de tio arbetsveckor som projektet utförts skall nedanstående mål 
åstadkommas. 

 
• Framtagning av ny design på stativ eller ram till befintlig profil 

• Materialval för stativet eller ramen 

• Skapa en produktserie 
• Skapa en design som enkelt kan anpassas till uppdragsgivarens olika kunder 

 
Syftet med projektet är att ta fram en ny produktserie som skall vara anpassningsbar 

för kunden med noga utvalda detaljer och material. I denna produktserie skall det 
bland annat ingå ett stativ- eller ramkoncept som skall kunna implementeras på 

olika profilers storlekar samt en half-gate. Det skall passa bra in med 
uppdragsgivarens övriga produktsortiment samt ha ett utseende som ligger rätt i 

tiden och som inte tar för mycket uppmärksamhet från budskapet.  

 
En produktserie skall presenteras visuellt tillsammans med en tillverkningsplan i 

slutet av projektet. Utifrån uppdragsgivarens krav och önskemål genererades en 
del frågeställningar som skall besvaras under projektet. Dessa presenteras nedan. 

 

Frågeställningar:  

 Hur kan stativet eller ramen möjliggöra att profilen skall gå att snurra på? 

 Hur skall stativet eller ramen och half-gaten fästas i marken för att stå stabilt? 

 Vad krävs för att stativ- eller ramkonceptet och half-gaten skall utstråla en 

enhetlig känsla och tillhöra samma produktserie? 

 Vilket material skall användas för att produkten skall klara av att stå i 

utomhusmiljö? 

 Vad gör produkten anpassningsbar för kunden? 

 

Krav 

 Klara av utomhusmiljö 

 Stabil 

 Gå att modifiera efter kundens önskemål 

 Gå att snurra på profilen 

 Serien skall ha ett genomgående mönster för alla produkter 

 

Önskemål 

 Lättillverkad 

 Billigare än tidigare produkt 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Avgränsningarna för arbetet är få då uppdragsgivaren har gett stor frihet till 
skapandet av något nytt. Det måste däremot gå att tillverka på fabriken i Skellefteå 

med hjälp av de material- och maskinresurser som deras fabrik och nuvarande 
leverantörer erbjuder. Detta ger viss avgränsning om material och 

tillverkningsmetoder av produktserien. Kostnaden måste även hållas ned så 

mycket som möjligt vilket även begränsar slutresultatet, men beräkningar av 
materialkostnader krävs inte. Ingen prototyp eller detaljerade ritningar krävs av 

uppdragsgivaren. Väljer uppdragsgivaren att gå vidare med slutresultatet är detta 
något som de kommer att göra själva. Tidsmässigt begränsas arbetet till 10 

arbetsveckor. 
 

1.5 ARBETETS STRUKTUR 
Kapitel 1 innehåller en kort beskrivning av arbetets bakgrund, intressenter, syfte 

och mål. Kapitel 2 omfattar den teori som behövs för att förstå projektet och de 
val som gjorts. I kapitel 3 beskrivs de metoder som använts för att utföra projektet 

samt hur de fungerar och varför just de metoderna använts. I kapitel 4 redovisas 
resultatet av arbetet. I kapitel 5 diskuteras innehållet i rapporten, framför allt 

resultaten från kapitlet innan. Kapitel 6 behandlar slutsatser och svarar på 
frågeställningarna från kapitel 1. Sist i rapporten finns referenser och bilagor.
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som anses vara viktig för projektet. Den 
teori som hämtats från de olika källorna har skapat en djupare förståelse och 

grund till projektet.

2.1 TEKNISK DESIGN 
Teknisk design är viktigt för att kunna utveckla användbara produkter och tjänster 

utifrån människans behov skriver Chalmers Tekniska högskola, (2016). Tack vara 
ingenjörsprogram med inriktning på design går utvecklingen av produkter framåt 

med stora steg. Detta ett måste i världen vi lever i som ständigt kommer med nya 

utmaningar och förändringar. Teknisk design är många saker och definieras olika 
beroende var man läser. Luleå Tekniska Universitet, (2015) definierar 

designingenjörer som människor som kan utveckla hållbara lösningar med 
utgångspunkt i människans behov och förutsättningar. Kungliga Tekniska 

Högskolan, (2012) beskriver teknisk design som en utbildning för utveckling, 
konstruktion och formgivning av industriella produkter. 

 

Design är ett viktigt och stort konkurrensmedel i dagens samhälle anser de tre 
universiteten nämnt ovan. Utan design hur skulle då en produkt se ut? Människor 

blir allt mer medvetna om design och ställer höga krav på produkter och dess 
användarvänlighet skriver Johannesson, Persson, & Pettersson, (2013). Detta sätter 

högre krav på kompetensen hos utvecklarna och där av har fler utbildningar 
tillkommit inom teknisk design. Inom dessa utbildningar får studenterna lära sig 

om bland annat ergonomi, formgivning, gränssnitt, skissteknik, 
tillverkningsmetoder, produktutveckling och hållfastighetslära enligt kursplanerna 

hos de olika skolorna benämnt ovan. Denna kunskap används sedan för att designa 

nya konkurrenskraftiga produkter som bidrar till samhällets utveckling. 
 

2.2 PRODUKTUTVECKLING 
Det finns flera olika sätt att gå tillväga på med en produktutveckling menar 
Johannesson m. fl. (2013) och även en hel del faser inom processen som skall 

passeras för ett bra resultat. Dessa faser är följande: 

 
1. Förstudie 

2. Produktspecificering 
3. Konceptutveckling – konceptgenerering 

4. Konceptutvärdering och konceptval 
5. Konfigurering och detaljkonstruktion 

6. Prototyper 

7. Tillverkningsanpassning 
 

Denna produktutvecklingsmetod kan implementeras i de två olika 
produktutvecklingsprojekten, nyutveckling eller vidareutveckling. Vad som 

menas med ordet Produktutveckling skriver Johannesson m. fl. (2013) är ett projekt 
som har avsikten att resultatet/produkten skall tillverkas och introduceras på 

marknaden. En produkt kan både vara en fysisk produkt eller en tjänst.  
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2.3 DESIGNASPEKTER 
Detta stycke innehåller relevanta fakta för projektet inom färglära, 
kommunikation, gestaltlagar och betydelsen av ordet stativ och ram i detta fall. 

2.3.1 Färglära 

Färg är en del av upplevelsen i en produkt som samspelar med form och 

integration. Wikberg Nilsson, Ericsson, & Törlind, (2013) skriver att färg är något 

människan associerar med olika saker samt definierar som kalla eller varma färger 
trots att det är upplevelsen som associeras till en varm eller kall känsla. För att 

beskriva färger använder sig Wikberg Nilsson m. fl. (2013) utav färgcirkeln i Figur 
4. Färgcirkeln består av primärfärgerna gult, rött och blått samt sekundärfärgerna 

lila, orange och grönt. Där utöver finns teritärfärgerna.  
 

 
Figur 4: Färgcirkel 

 
De färger som människan uppfattar som varma färger är rött, orange och gult. De 

kalla är blått, grönt och lila. Varför vitt och svart inte finns med i färgcirkeln är för 
att de inte räknas till färger utan är en avsaknad av, respektive summan av alla 

färger skriver Wikberg Nilsson m. fl. (2013). Det är viktigt att tänka på färgens 

betydelse vid färgval av en produkt. Rött är en färg som sägs tilltala människans 
grundläggande instinkter, men bör användas sparsamt eftersom det väcker 

människans varningssignaler och därför används på t.ex., larm knappar och 
liknande. Gult är en färg som utstrålar värme och ljus. Men används även som 

signalfärg och bör därför också användas måttligt. Blått förknippas med himlen 
och havet. Det är en färg som funnits i människans liv för alltid och kan vara en 

anledning till varför färgen anses fungera på de flesta produkterna skriver Wikberg 

Nilsson m. fl. (2013). Den är traditionell och betydelsefull. Grönt upplevs som en 
harmonisk färg. Kanske eftersom den finns i vår natur och associeras som något 

fridfullt. En användbar färg som beroende på ton kan uppfattas som både varm 
eller kall. Färger kan alltså medföra ett visst intryck, känsla eller väcka viss 

uppmärksamhet.  
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2.3.2 Kommunikation 

Kommunikation är av något slag ett informationsutbyte med hjälp av olika 

hjälpmedel, men hur viktig är kommunikationen mellan en produkt och 
människan? Enligt Håkansson, Nergård, & Alm, (2015) är kommunikationen 

viktigt och det som gör att vi människor förstår produkten. Vad den förmedlar, 
dess budskap och framför allt dess mening. Kommunikation mellan en produkt 

och människan sker antingen visuellt, verbalt eller icke-verbalt. Oftast visuellt då 

människan ser produkten och integrerar med den på så sätt. Personen i fråga ser 
produkten och associerar till tidigare erfarenheter och liknande produkter för att 

definiera produktens användning och värde. Detta kallas metaprodukt enligt 
Wilkberg Nilsson, Ericson, & Törlind, (2015) och är ett sätt för användaren och 

produkten att kommunicera med varandra. 
 

Vid designprocessen av en produkt är det viktigt att ha i åtanke vad slutresultatet 
skall kommunicera till användaren. Wilkberg Nilsson m. fl. (2015) skriver att 

kommunikation är en viktig aspekt i designområdet som diskuteras och studeras 

inom vetenskapsområdet semiotik. För att kommunicera med en produkt till en 
viss användargrupp används frågeställningarna nedan som ett hjälpmedel: 

 

 Vilken relation bör konceptet kommunicera till användarens omgivning? 

 Vilka symboliska funktioner bör integreras? 

 Vilka formella kvaliteter bör konceptet kommunicera? 

 Vilket visuellt uttryck? 

 Vilka estetiska egenskaper? 

 Vilka informativa funktion? 
 

När konceptet/produkten skall designas skall många aspekter tas till hänsyn, val 
av form, färg, teknik, funktion och material måste utformas med hänsyn till varje 

unik situation för att sända det rätta budskapet till mottagaren skriver Wilkberg 

Nilsson m. fl. (2015). 

2.3.3 Ram och stativ 

En ram kan vara många olika saker. Enligt Nationalencyklopedin, (2016) är ram 
en konstruktion av ribbor runt en bild för att avgränsa eller framhäva den. Det 

kan även vare en bärande konstruktion som cykelram eller en bärande ram vid 
husbyggen. Rent teoretiskt är en ram något man arbetar inom för att t.ex. begränsa 

ett arbete. Men i detta fall är det något som skyddar, omsluter eller bär upp profilen 

med budskapet som skall förmedlas till kund.  
 

Ett stativ definieras som något bärande enligt Nationalencyklopedin, (2017). Det 
kan vara en flyttbar ställning som används som ett stöd eller liknande. Exempel på 

ett stativ kan vara kamerastativ med utdragbara ben. 

2.3.4 Gestaltlagar 

Gestaltlagar hjälper hjärnan att sortera och strukturera vad ögat ser för att finna en 

helhet i omgivningen. Detta sker omedvetet i hjärnan skriver Linnéuniversitetet, 
(2017). De nämner även två av de olika gestaltlagarna som är relevanta för detta 

projekt. Dessa är, närhetslagen och likhetslagen. Närhetslagen innebär att objekt 
nära varandra ser ut att höra samman. Likhetslagen beskrivs på så sätt att vi tolkar 

objekt som liknar varandra, som sammanhörande enligt (Baxter, 1995). 
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2.4 MATERIAL 
Materialen som används i slutprodukten förklaras så djupt som behövs för 
förståelse nedan.  

2.4.1 Stål 

Ett vanligt konstruktionsstål har en e-modul på 180 MPa och en sträckgräns på 

380 MPa enligt Callister & Rethwisch, (2011). Detta är alltså ett starkt material, 

vilket man kan se om man jämför med t.ex. aluminium som har en e-modul på 
35 MPa och en sträckgräns på 90 MPa, eller järn som är ett hållbart och starkt 

material som har en e-modul på 130 MPa och en sträckgräns på 262 MPa. 
 

Stål finns i en mängd olika legeringar och hårdheter. För att få fram många av de 
olika typerna så kan man värmebehandla, ytbehandla, göra en kallbearbetning eller 

tillsätta viss legeringstillsats enligt Johannesson & Widmark, (2000). 

 
Rostfritt stål är det mest använda och bra på många sätt. Johannesson & Widmark, 

(2000) skriver att ytor av rostfritt stål är lätta att underhålla. De är lätta att rengöra 
samt att bevara rena.  Det är också ett material som i hög grad återvinns vilket gör 

det till ett material med förmånliga livscykelkostnader.  
 

Stål är ett användbart material som klarar av utomhusmiljö samt tillverkas i många 
olika tjocklekar och former. En av dessa är stålplåt som kan används vid bockning 

och på så sätt skapa många olika former. 

2.4.2 Akrylplast 

Akrylplast även kallat plexiglas är ett användbart och slitstarkt material om det 

används rätt. Det har en e-modul på 53 -73 MPa enligt Callister & Rethwisch, 
(2011) men är väldigt sprött. En uppskattning av brottsegheten påverkas av KIC 

vilket i detta fall är mycket låg, 0,7-1,6 MPa√m. Vid hålborrning kan 

brottsprickor ske om det görs på fel sätt. Det går även att knäcka av med rätt 
skärverktyg. Används materialet på rätt sätt är det ett starkt och tåligt material, 

som bland annat kan användas till bilrutor. 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs metoder som används vid genomförandet av projektet samt 

processen som arbetet genomgått. 
 

3.1 PROCESS 
Projektet är baserat på en stage-gate-modell som är en produktutvecklingsprocess. 
Enligt (Cooper, 2008) är det en process tänkt att på enklast möjliga sätt gå från en 

ny idé till en färdig produkt på kortast möjliga tid. Detta genom flera olika steg 

där projektet genomförs, kallat stage. Mellan varje steg finns en grind, kallat gate 
där en kvalitetskontroll görs för att se om allt i tidigare steg uppfyllts innan 

projektet får fortgå till nästkommande steg, skriver Cooper (2008). För detta 
projekt har processen i Figur 5 använts. 

 
Figur 5: Stage-gate-modell av projektet 

 

För att strukturera upp projektet gjordes först en projektplan. Därefter samlades 

det in information om kontexten och teori som skulle stå till grund för arbetet. 
Idégenerering påbörjades därefter med hjälp av olika metoder och en grupp 

människor från universitet valdes ut för att hjälpa till i processen. Därefter var det 
dags för gallringen för att ta ut fyra stycken koncept att ta vidare till 

konceptutvecklingsfasen. En semistrukturerad intervju med säljavdelningen hos 
uppdragsgivaren gjordes även i detta stadie. En relativ beslutmatris gjordes för att 

vikta koncepten mot varandra och kraven. Utifrån de fyra valda koncepten som 

presenteras för uppdragsgivaren valdes ett av koncepten att gå vidare med efter en 
lång diskussion om för och nackdelar samt kundförfrågan. Detta koncept 

utvecklades och tillverkningsalternativ togs fram för att även i detta steg göra en 
relativ beslutmatris för att fatta ett beslut om bästa alternativ att fortsätta med. 

Diskussion med uppdragsgivaren gjordes även vid beslutet. Därefter byggdes 
mock-ups i skala 1:10 för de olika profilerna för att fastställa att alla beslut av mått 

blivit korrekta. Sedan konstruerades konceptet i CAD-programmet Siemens NX 
10.0 (Computer Aided Design). Därefter gjordes skisser på en half-gate som skall 

ingå i produktserien tillsammans med ram-konceptet för de olika profilstorlekarna. 

Denna half-gates utseende baserades på slutkonceptet som tidigare CAD:ats upp. 
Därefter gjordes de slutliga besluten som behövdes för att slutföra produktserien 

och CAD:a upp resterande produkter. Renderingsbilder på produktserien 
utfördes i programmet Luxion Keyshot 5 för att presentera slutresultatet. 

 
3.2 PLANERING 
Alla problem och kommande utmaningar går inte att förutse men för att förhindra 

så många som möjligt gjordes en planering över projektet. Även för att skapa en 
överenskommelse de berörda emellan. Ett gantt-schema gjordes efter den tänkta 

planeringen se Figur 6 eller Bilaga 1 – Gantt-schema för tydligare bild. Ett gantt-
schema är ett enkelt sätt att strukturera arbetet och göra en tidsfördelning av 

arbetsveckorna skriver (Ulrich & Eppinger, 2012).  
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Figur 6: Gantt-schema 

 
3.3 KONTEXTUNDERSÖKNING 
För att underlätta arbetet gjordes en kontextundersökning tidigt i projektet i from 

av benchmarking, semistrukturerad intervju med företagets säljavdelning samt ett 
besök hos uppdragsgivaren. 

3.3.1 Benchmarking 

Benchmarking har som grundtanke att få fram information om konkurrenter eller 

liknande produkter för att jämföra dem (Drew, 1997). Denna information kan 
sedan vara till hjälp i processen av nyskapande. För att inte skapa något som redan 

finns samt för inspiration om hur andra löst liknande problem. 

 
Bilder på tidigare koncept skickades av uppdragsgivaren för att få en överblick av 

vad de gjort i tidigare arbeten. En sökning på pintrest.se av följande ord gjordes; 
”signs”, ”drive-in, skyltning”, ”skyltramar” och ”skyltstativ” för information och 

bilder av tidigare produkter. Uppdragsgivarens hemsida, (Zone Systems AB, 2016) 
besöktes även för vidare efterforskning om deras nuvarande produkter. Detta för 

att få en större överblick på nuvarande och liknande produkter på marknaden. 

3.3.2 Semistrukturerad Intervju 

En semistrukturerad intervju är en flexibel typ av intervju skriver Yin, (1994). Ett 

visst antal frågor skall finnas med, men intervjuaren är inte tvungen att hålla sig 
till dessa. Semistrukturerad intervju är mer likt en dialog med den intervjuade där 

frågorna beror på vart konversationen leder skriver Yin, (1994). Man kan också 
låta den intervjuade få tala fritt om ämnet och följa upp med frågor efteråt. 

 

En semistrukturerad intervju med säljavdelningen hos uppdragsgivaren gjordes 
under det första besöket innehållande två intervjuade. Under intervjun låg 

kundförfrågan i fokus. Vad deras kunder vill ha av dem. Detta för att skapa en 
produkt som sedan skall tilltala uppdragsgivarens kunder. 

3.3.3 Besök hos uppdragsgivaren 

Mycket information om låsanordningar, upphängningsanordningar och 

rotationskonstruktioner diskuterades och bilder visades på tidigare lösningar som 

även skulle fungera att implementera på det nya stativet eller ramen. Material som 
i dagsläget används togs in under besöken hos uppdragsgivaren samt betydelsefull 

feedback om konceptval. Vad som är möjligt att göra, vad som kan komma att bli 
för dyrt osv. En rundtur på kontoret samt deras lokaler där skyltarna monteras 

ihop gjordes. 
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3.4 LITTERATURSTUDIE 
För att få goda referensramar studerades relevant litteratur för projektet. 
Biblioteket på Luleå Tekniska Universitet var till stor hjälp då ett flertal böcker 

lånades och delvis lästes igenom. En del av litteraturen var tagen från tidigare 
kurser på universitet. Sökmotorn Google Scholar har även den varit till stor hjälp 

när sökt information inte funnits i böcker. Sökord som då har använts är t.ex. stål, 

rostfritt stål, kommunikation, stage-gate och färglära. Det har varit en tidskrävande 
process att finna information, men det är väl spenderad tid då det ger mycket 

värdefull förkunskap. 

 
3.5 IDÉUTVECKLING 
I detta projekt användes idéutvecklingsmetoderna nedan. Metoderna upprepades 
flertal gånger under de olika faserna och flera av dem användes även under 

workshopen för att bättra på idéflödet. 

3.5.1 Moodboard 

Enligt Wikberg Nilsson m. fl. (2013) är moodboard ett collage med bilder som 

skall ge en känsla av en design och samla ett visuellt intryck som designern vill 
åstadkomma med slutresultatet. Det används ofta för att skaffa associationer som 

kan vara användbara i arbetet. Det kan vara färgprover, logotyper, typsnitt, 
material eller andra bilder som hjälper alla delaktiga i projektet att få en känsla eller 

bild av vad som skall åstadkommas.   
 

En moodboard gjordes för att användas vid senare tillfälle i projektet att blicka 

tillbaka till för att få rätt känsla av vad som skall åstadkommas. Detta för att hålla 
sig på samma spår och sträva efter samma känsla under projektets gång. Detta var 

även bra att göra för att visualisera känslan som ville åstadkommas mer konkret. 
Moodborden gjordes med hjälp av hemsidan pinterest.se genom att söka på skyltar 

och material. 

3.5.2 Brainstorming 

Brainstorming är enligt Wikberg Nilsson m. fl. (2013) en kreativ metod där så 

många idéer som möjligt skall framkallas genom att skissa intensivt. Görs detta i 
grupp skall alla deltagarna sporra varandra genom att dela med sig av varandras 

idéer. De fyra grundreglerna som beskriver brainstorming enligt Wikberg Nilsson 
m. fl. (2013) är: 1. Kritisera inte, varken andra eller dig själv 2. Sikta på så många 

idéer som möjligt 3. Kombinera och förbättra idéerna 4. Dela med dig av alla dina 
idéer. 

 
Varför denna användes som en kreativ metod var för att få igång de kreativa 

tankebanorna. Den implementerades flera gånger under projektets gång, både 

individuellt och under workshoppen 3.5.7. Det är en enkel och bra metod som 
oftast resulterar i många idéer. Den uppmanar även till fritt tänkande.  

3.5.3 Idéskiftmetoden 

Idéskiftmetoden även kallad, metod 6-3-5, kräver att man är en grupp människor 

som delar sina idéer med varandra. I boken Snowflake av Wikberg Nilsson m. fl. 

(2013) förklaras metoden på så sätt att individen skissar ner några idéer under ett 
antal minuter, därefter byts papper med lösningar inom gruppen. Nästa person får 

sedan skissa vidare på tidigare lösningsförslag. Papperna går runt med valt 
tidsintervall tills alla gruppmedlemmar fått chans att skissa på samtliga papper. 
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Denna metod användes främst vid workshopen för att lättast ta vara på och dela 

med sig av samtliga lösningsförslag. Under workshopen deltog sju personer. Alla 

fick chansen att skissa på alla papperna i 3 minuter var. Övningen upprepades två 
gånger med olika ord som inspiration för att starta idétankarna på olika saker båda 

gångerna. 

3.5.4 Slumpordlistan 

Slumpordlista är en kreativ metod enligt Johannesson m. fl. (2013) som går ut på 

att skapar en lista med slumpmässigt valda ord. Till hjälp kan en ordbok användas 
eller en tidskrift. Därefter gås orden igenom ett efter ett och försöker associera 

varje ord med något som antecknats/skissats ner. Det viktiga i denna övning är att 
inte tänker för mycket utan att anteckna/skissa ner det första som kommer att 

tänkas på.  
 

Denna övning görs oftast individuellt men i detta fall användes den i grupp under 
workshoppen 3.5.7. Varje person i gruppen hjälpas åt att välja ord till sin granne. 

Därefter antecknades/skissades det ner det första varje person kom att tänka på om 

sitt tilldelade ord. De ord som användes var t.ex. djungel, elektricitet, ananas, 
cocktail och ekorre. 

3.5.5 Katalogmetoden 

En av de enklaste men väldigt effektiv metod är katalogmetoden. Johannesson m. 

fl. (2013) skriver att metoden passar både för individuellt arbete eller i grupp. Det 
som görs är att information och inspiration söks i t.ex. tidskrifter, tidningar, 

produktkataloger, broschyrer, faktatidningar, faktaböcker, internet eller 

modemagasin med tanken på problemet hela tiden eller för att se hur andra löser 
liknande problem. 

 
Katalogmetoden användes vid flera tillfällen och vid olika faser i projektet. 

Tidskrifter, internet och framför allt hemsidan, pinterest.se användes för att hämta 
och spara idéer. Många idéer skapades under denna metod. 

3.5.6 Kategorisering 

För att öka förslagsmängden används ofta kategoriseringsmetoden. Denna 
metod skriver Johannesson m. fl. (2013) går ut på att kategorisera alla de 
lösningsförslag som tagits fram i tidigare övningar. Utifrån detta sedan försöka 
komma på fler under samma kategori eller slå samman flera lösningar till ett 

bättre. 
 
Vid slutet på idégenereringen användes kategoriseringsmetoden för att 

strukturera upp idéerna samt försöka finna fler inom samma kategori eller 
kombinera redan befintliga. Detta skapade även en överblick över de redan 
skapade idéerna och gav en del fler mer utvecklade idéer. 

3.5.7 Workshop 

Workshop är en kreativ sammankomst involverande flera personer som samlas för 

att utforska ett visst område eller lösa ett problem genom olika 
idégenereringsmetoder enligt Wilkberg Nilsson m. fl. (2015). Författarna skriver 

att upplägget på en workshop inte är definitivt, det kan variera i stor mängd hur 
man gör. Det är upp till den som leder workshopen. 
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En grupp bestående av sju personer från Luleå Tekniska Universitet med olika 

ämnesinriktningar och insikt var med under workshopen som hölls. Under denna 

applicerades metoderna brainstorming, idéskiftmetoden och slumpordlistan. 
Metoderna gicks igenom metodiskt efter att problemet presenterats.  

3.5.8 Gallring 

Utifrån alla lösningsförslag som getts av idégenereringsmetoderna skall ett antal 

väljas ut för att presentera för uppdragsgivaren. Detta gjordes genom att skissa upp 

alla de förslag som framstod som mer relevanta än andra på ett pappersark. Detta 
med hjälp av all insamlad information och kraven som ställts på slutkonceptet 

valde sedan examensarbetaren ett antal koncept att jobba vidare med. 

3.5.9  Konceptval 

De koncept som tidigare valts togs med och presenterades för uppdragsgivaren där 
design- och utvecklingsingenjören samt säljarna satt med. Vid besöket hos 

uppdragsgivaren valdes ett koncept att gå vidare med efter en lång diskussion och 

övervägande om vad uppdragsgivaren trodde passade deras kundgrupp bäst och 
vad som uppfyllde kraven. Detta koncept togs med tillbaka till Luleå för 

vidareutveckling samt skapa alternativa lösningsförslag. För att även säkerställa att 
rätt beslut tagits vid mötet gjordes även en relativ beslutsmatris över 

konceptalternativen. En relativ beslutsmatris beskrivs i kapitlet 3.6.2 nedan. 

 
3.6 KONCEPTUTVECKLING 
För att utveckla konceptet som valts vid tidigare besök hos uppdragsgivaren 
användes en del av idégenereringsmetoderna igen. Denna gång låg tanken på 

tillverkning och material mer till grund. Nedan beskrivs underlag till 

konceptutvecklingen i form av konstruktionsalternativ. 

3.6.1 Skisser 

Tidiga och enkla skisser på förslagen har gjorts i projektet. Detta för att enklast 
förmedla de olika idéerna med uppdragsgivaren samt för att kunna ta ett beslut 

om vad som skall tas vidare till detaljdesign. I detta steg skissades det fram mer 
detaljerade skisser på det utvalda konceptet samt olika konstruktionsförslag till 

detta. Flera av dessa diskuterats med uppdragsgivaren om möjligheterna för 

tillverkning på deras fabrik av detta förslag. 

3.6.2 Relativ beslutsmatris 

Det finns många olika matriser att använda sig av för att få fram vilket/vilka 
alternativ/förslag som bäst uppfyller kriterierna som ställts. En av de vanligaste är 

den relativa beslutsmatrisen enligt Pugh vilket förklaras enligt Johannesson m. fl. 
(2013) vara en matris där lösningsförslagen viktas mot varandra genom att 

kriterierna ställs mot varje lösning.  Det viktiga är att det aktuella alternativet 

uppfyller kriterierna. En bedömning tas och en siffra på hur bra det uppfylls delas 
ut. 

 
Det vidareutvecklade konceptet tillsammans med konstruktionsförslag togs med 

till uppdragsgivaren i Skellefteå där en diskussion hölls med design- och 
utvecklingsingenjörerna, Pontus Ågren och Eric Karlsson. Baserat på diskussionen 

och en relativ beslutsmatris som gjorts av konstruktionsalternativen togs beslutet 

att fortgå med det vinnande konstruktionsalternativet.  
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3.7 DETALJUTVECKLING 
I steget från det valda konceptet till en färdig produktserie ingår det en del 
detaljdesign och slutliga beslut utifrån kundförfrågan samt uppdragsgivarens 

resurser. Dessa detaljer beskrivs i detta stycke. 

3.7.1 Materialval 

För att besluta material togs hänsyn till tidigare teoriinsamling samt material från 

uppdragsgivarens leverantörer. Vilket material som skulle klara vindpåfrestningar, 
utomhusmiljö samt konstruktionsvalet men ändå uppfylla designkraven. En dialog 

med två design- och utvecklingsingenjörer anställda hos uppdragsgivaren gjordes 
angående material och tillverkning utefter det konstruktionsalternativet som 

tidigare valts. Detta för att se till så materialet, tillverkningen, resurserna och 
konstruktionen fungerar med varandra.  

3.7.2 Mock-up 

En Mock-up är en prototypmetod enligt Wikberg Nilsson m. fl. (2013) som är 
skalenlig till den tänkta produkten. Det är ett utmärkt sätt att kommunicera med 

användaren innan den verkliga prototypen görs. En mock-up görs ofta för att testa 
en produkt, få feedback av projektgruppen eller användaren för att kunna göra 

förbättringar eller för att bara visualisera produkten och dess proportioner på ett 
fysiskt sätt. 

 

För beslut av detaljer som mått gjordes mock-ups för två av de olika profilerna. 
En för profilen med måtten 600x1800 mm och en för 1800x1200 mm för att se 

hur ramen förhåller sig till två skilda profilmått. Dessa gjordes i kartong och sattes 
ihop med hjälp av smältlim. För att inte göra dem i fullskala samt göra det så enkelt 

som möjligt med måtten gjordes mock-upsen i skala 1:10. Bilder på processen 
finns i Figur 7 och Figur 8. 

 

 
Figur 7: Mätning och utskärning i kartong 
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Figur 8: Finjustering och ihopsättning med smältlim 

3.7.3 Datormodellering 

Med hjälp av resultatet från mock-upsen gjordes en datormodellering i CAD-

programmet Siemens NX 10.0 (Computer Aided Design). Ett verktyg som används 
för att göra 3D-modeller, visualisera konceptet samt kunna göra flera varianter i 

olika storlekar till de olika profilerna. Därefter användes programmet Luxion 
Keyshot 5 för att rendera så verklighetstrogna bilder som möjligt. Justering av 

bilderna gjordes sedan i programmet Adobe Photoshop. 

3.7.4 Half-Gate 

Efter att slutkonceptet tagits fram återstod det att ta fram en half-gate för skapandet 

av en produktserie baserat på konceptet. För att skapa en enhetlig känsla genom 
hela produktserien användes två gestaltlagar, likhetslagen och närhetslagen enligt 

Linnéuniversitetet, (2017). Genom att efterlikna slutkonceptet vid designen av 
half-gaten ska de olika produkterna se ut att höra samma och på så sätt och bilda 

en produktserie. Att dessa sedan placeras nära varandra bidrar också till en gestalt 

enligt närhetslagen. 
 

Ett antal skisser gjordes på en half-gate. En half-gate som förklarats i kapitel 1, 
Introduktion är i detta fall det som först syns vid en drive-in. Det är den som ger 

information till kunden var han/hon skall köra in samt hur högt dess fordon får 
vara. Eftersom half-gaten skall följa samma design som slutkonceptet utgick 

skisserna främst från konceptet. Även konstruktionen för half-gaten skall byggas 

på samma sätt. Olika detaljdesigner som att ha en fjädring på den överliggande 
delen diskuterades med uppdragsgivaren eftersom detta är högst väsentligt för 

designen då ett flertal kunder kör in i den. Produkten CAD:ades upp på samma 
sätt som ramen för att sedan kunna rendera bilder i Luxion Keyshot 5. 

 

3.8 KREDIBILITET 
Stage-gate modellen samt planeringen i form av ett gantt-schema fungerade bra i 
detta projekt. Det är en metod som lämpat sig mycket bra till projekt som detta. 

Det har följts noga och arbetssättet har varit bra. Tidsmässigt har det mesta gått 
bra och stämt överens med tidsplanen. Det har varit vissa komplikationer med 

datorprogram i slutet som inte räknades med vilket har gjort det lite svårt att hinna 
med. Sådana fel har inte tagits med i tidsberäkningen från början. 
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Det första som gjordes i projektet var kontextundersökning i form av besök hos 

uppdragsgivaren samt semistrukturerad intervju med säljavdelningen. Besöket var 

grundläggande för projektet och mycket givande. Det gav en stor grund för 
förståelsen för projektet och vad som skulle göras, samt vad uppdragsgivaren hade 

att erbjuda och dess leverantörer. Den semistrukturerade intervjun gav inte lika 
mycket som tänkt men viktas ändå högt för det som kom fram. Det är något som 

kunde gjorts i större utsträckning för en bredare grund för projektet och 
förståelsen för efterfrågan och önskemål. Vad deras säljavdelning egentligen vet 

om deras kundförfrågan och vad deras kunder tycker är något man kan ifrågasätta. 

I projektet utgår examensarbetaren efter att uppdragsgivaren vet tillräckligt 
mycket om saken i fråga och kan svara korrekt som önskas. Vid mer tid och 

eftertanke hade en vidare undersökning kunnat göras inom detta. 
 

Det andra som gjordes var litteraturstudier för att läsa på om det som kan tänkas 
behöva veta för projektet och samla in teori. Det är mycket av teorin som är tagen 

från studentlitteraturen för programmet Teknisk Design på Luleå Tekniska 
Universitet. Källorna från teorin hade kunnat breddas mer för större pålitlighet. 

Bortsett från studentlitteraturen har böcker från biblioteket på Luleå Tekniska 

Universitet använts vilket har ökat bredden på källor. Vad som anses vara relevant 
teori för projektet kan diskuteras men i stor mängd har en bredd av olika teorier 

försökt tagits med. 
 

En idéutveckling görs bäst med fler personer än en, detta har gjort 
idéutvecklingsfasen till en av de svåraste då projektet utförts av endast en person. 

Hjälp har tagits vid fåtal tillfällen av vänner men har till stor del utförts av en 

person. Detta påverkar resultatet men många olika idégenereringsmetoder har 
använts som verkat lämpliga för bästa möjliga resultat. 

 
Konceptutvecklingen i projektet har gett bättre resultat än idégenereringen då 

teori, krav och önskemål samt hjälp från uppdragsgivaren har funnits att luta mot. 
Eftersom tiden för projektet bara är tio arbetsveckor har det varit av relevans 

eftersom konceptutveckling är något som går att hålla på med mycket länge. Tiden 
har avgränsat resultatet till viss del men ändå inte varit av störst betydelse. De 

viktigaste valen har gjorts med beslutsmatriser att luta sig tillbaka på. 

Uppdragsgivaren har även varit med och tyckt till om valen som gjorts. 
 

Detaljutveckling har gjorts i form av materialval, mock-ups, datormodellering i 
Siemens NX 10.0 och en half-gate för slutlig produkt till produktserien. Många 

val har gjorts under kort tid, vissa bättre än andra. Hade mer tid funnits kanske 
slutresultatet hade sett annorlunda ut. De har dock inte varit avgörande utan 

många bra val har gjorts och teorin har stått till god grund för dem.  
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4 Resultat  
Nedan redovisas resultaten från varje delprocess som tagits upp i avsnittet Metod 

och genomförande samt det slutliga resultatet av produktserien.

 
4.1 RESULTAT AV KONTEXTUNDERSÖKNING 
Resultaten från kontextundersökningen som gjorts presenteras nedan.  

4.1.1 Benchmarking 

Resultat från benchmarkingen har sammanställts i Figur 9, Figur 10 och Figur 11. 
Utifrån dessa kunde tydliga mönster upptäckas. Mycket plåt och metall som 

förekom i enklare färgval. Skillnaden mellan drive-in-skyltar och andra som kan 

ses i utomhusmiljö var förmågan att kunna snurra på drive-in-skyltarna. Samt att 
vanliga skyltar oftare även förekom i digitalt format. Vad som är gemensamt för 

de alla är att budskapet är omslutet av en ram, definition om vad en ram är 
beskriver Nationalencyklopedin, (2016).  Det finns inget budskap som separat bärs 

upp av ett enkelt stativ, definition av stativ beskriver Nationalencyklopedin, 
(2017). Alla drive-in-skyltar har en viss stil av den enklare och lite stelare, robusta 

stilen vilket även gör dem stabila. De skiljer sig från vardagliga skyltar som ser ut 
att ha lagts ner mer tid på och där av en mer designad produkt. Många är belysta 

bakom budskapet men ingen som har extra belysning från sidan eller annat. 

 

 
Figur 9: Bilder på tidigare drive-in-koncept 

 



 18 

 
Figur 10: Bilder på skyltar 

Resultatet av höjdbegränsare/half-gate benchmarking visas i Figur 11. Nästintill 

alla liknar varandra och ett tydligt mönster kan ses i klara och upplysande färger 
för att varna bilföraren. De ger även information om vad half-gaten är där för eller 

ger reklam för samt vad maxhöjden får vara på fordonet. Även som skyltarna har 

höjdbegränsarna en enklare och robustare konstruktion för att bära upp dess 
utsträckta hävarm. 

 

 
Figur 11: höjdbegränsare/Half-gate benchmarking 

4.1.2 Semistrukturerad Intervju 

Det som huvudsakligen kom fram ur den semistrukturerade intervjun med 
säljavdelningen var att uppdragsgivarens kunder inte var redo för så kallat ”för 

mycket förändring”, vilket uppdragsgivaren definierade som att resultatet inte får 
vara för komplicerat och invecklat. Uppdragsgivaren vill ha en produktserie som 

inte kostar för mycket samt inte tar för mycket uppmärksamhet och som skall 

tilltala uppdragsgivarens kunder samt den indirekta användaren. De ville att 
produktserien på något sätt skulle gå att anpassa utifrån kundens specifika 

önskemål. Att stativet eller ramen till profilen framför allt inte skulle dra 
uppmärksamheten från budskapet. Uppdragsgivarens kunder är enligt 

säljavdelningen inte redo för något storslaget utan håller sig gärna till det mer 
neutrala som de vet fungerar. 
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4.1.3 Besök hos uppdragsgivaren 

Två av de vanligaste upphängningsanordningarna med rotationsmöjligheter visas 

i Figur 12, Figur 13, Figur 14 och Figur 15. Någon utav dessa två rekommenderas 
av uppdragsgivaren att implementera på stativet eller ramens slutkoncept för att 

fästa tillsammans med profilen. I Figur 12 och Figur 13 visas ett sätt att fästa 
profilen med hjälp av ett genomgående rör som medför att profilen kan snurra. I 

Figur 14 och Figur 15 visas ytterligare ett sätt som får profilen att snurra men 

istället monteras den fast med ett överliggande fäste i form av ett rör samt ett 
likadant i underkanten. Detta gör att profilen kan surra 180° grader och sen 

tillbaka genom att dra i en spärr. 
 

 
Figur 12: Övre delen med genomgående rör som fästanordning 

 

 
Figur 13: Undre delen med genomgående rör som fästanordning 

 

 
Figur 14: Övre fäste i profilen 

 

 
Figur 15: Undre fäste i profilen 
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Uppdragsgivarens största leverantör är (Tibnor, 2016). Material från denna 

leverantör är att föredra vid tillverkning för minskade kostnader. Vid besöket hos 

uppdragsgivaren visades även lokalen där skyltarna sedan sätts ihop, se Figur 16. 
Hela produktserien skall gå att tillverka i företagets lokaler samt sättas ihop där för 

att sedan levereras ut till kund kompletta och färdiga att fästas i marken.  
 

 
Figur 16: Zone Systems fabrik i Skellefteå 

 

4.2 RESULTAT AV IDÉ- OCH KONCEPTUTVECKLING 
Resultaten från idé- och konceptutvecklingen presenteras i nedanstående kapitel. 

4.2.1 Moodboard 

Resultat efter sökandet av moodboardsbilder presenteras Figur 17. Dessa bilder i 

moodboarden förmedlar den känsla som vill uppnås av slutresultatet av 

produktserien. En känsla som är strikt men ändå levande. Det skall bilderna i 
moodboarden förmedla. Bitar av olika slag och former som kan sättas ihop och 

bilda en gestalt. Lampor för att lysa upp och förstärka och vatten för en lugnande 
känsla. Ballonger och färger för livlighet och glädje. Detta är vad som hafts i åtanke 

under hela projektets gång och även använts för att blicka tillbaka på när känslan 
ibland tappats. 

 

 
Figur 17: Moodboard 
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4.2.2 Idégenerering 

Resultatet av idéutvecklingsmetoderna, brainstorming, idéskiftmetoden, 

slumpordlista, katalogmetoden, kategorisering och workshopen resulterade i över 
100 olika skisser. En del av dessa presenteras i Figur 18 och Figur 19 nedan. Allt 

ifrån olika materialval som en ram helt i akrylplast till att bygga den i sten eller rör 
samt tjocka träbalkar har skissats. Många galna idéer både stativ och ramar som 

sedan lett vidare till mer genomförbara förslag har skissats på under alla de 

idéutvecklingsmetoderna som gjorts. 
 

 

 
Figur 18: Skisser från idégenereringen 
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Figur 19: Fler skisser från idégenereringen 

 

4.2.3 Gallring 

Resultatet utav gallringen blev fyra stycken koncept, dessa är, Rör-ram, H-balk, 
Istappen, och Ljuslådan. Istappen fick även ytterligare en variant kallad Istappen 

2.0. Dessa fyra koncept finns nedan i Figur 20, Figur 22, Figur 24, Figur 26 och 

Figur 27. Val av material har inte gjorts till dessa koncepten vid detta tidiga stadie, 
men förslag finns.   
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Koncept – Rör-Ram 

Konceptet Rör-ram bygger på att kunna skapa olika storlekar på ramen till de 
olika profilerna genom att sätta ihop olika långa rör, se Figur 20. Förslagsvis är det 

meningen att det skall vara koppar eller stålrör se Figur 21. Genomskinliga rör i 
plast på långsidorna är också ett förslag för att kunna belysa ramen inifrån. Denna 

skall kunna snurra längst ner i foten. Ett sätt att sätta fast rören med profilen är 
ännu inte fastställt. Tanken bakom konceptet är att blanda det rustika längs 

vägkanten med nutidens mode. Detta koncept är väldigt vågat jämfört med 

uppdragsgivarens tidigare ramar enligt säljavdelningen hos uppdragsgivaren. 

 
Figur 20: Koncept Rör-Ram 

 

 
Figur 21: Materialförslag till konceptet Rör-Ram 
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Koncept - H-balk 

Konceptet H-balk, Figur 22, är byggd på en mer rustik stil som oftast finns vid 
vägkanten då drive-in-tjänsten ofta används av passerande bilar på t.ex. 

motorvägen. Den är tänkt att vara uppbyggd av H-balkar som kan sättas ihop i 
önskad längd och stå stabilt. Se Figur 23 för materialförlag. Nackdelen med detta 

är att det kan bli för stort och klumpigt. 
 

 
Figur 22: Koncept H-balk 

 

 
Figur 23: Materialförslag till konceptet H-balk 
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Koncept – Istappen 

Ramkoncept nedan, Figur 24, kallat Istappen bygger på fyra olika långa delar som 

skall gå att pussla ihop. Detta gör varje stativ eller ram om så önskas unikt. Förslag 
på material är bockad plåt i valfri färg. Även med hål i sig så att den kan belysas 

inifrån, se Figur 25. Ett vågat koncept som sträcker sig långt utanför de tidigare. 
Konceptet Istappen är bra då det går att förändra väldigt mycket beroende på kund 

men kan även vara svårt att sälja in hos kunden då de kan tycka att det är för lite 

för vågad design på stativet än vad de är vana vid. Att de istället skulle föredra 
något tidlöst och neutralt. Kostnaden kan även gå upp väldigt mycket beroende 

på material och antal delar. Det positiva med detta koncept är att inget kommer 
vara det andra likt samt att kunden själv får vara med och designa den som de 

själva vill, med hjälp av de olika delarna samt färgval på dem. 

 
Figur 24: Koncept Istappen 
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Figur 25: Materialförslag till konceptet Istappen 

 

Koncept – Istappen 2.0 

Istappen 2.0 är den utökade varianten på Istappen, se Figur 26. Tanken är att 

fortsätta bygga med de fyra olika delarna för att få en ram runt hela profilen i fall 
så önskas och för att kunna montera en dörr framför profilen om uppdragsgivarens 

kunder skulle önska detta. Både på Istappen och Istappen 2.0 går det att ta bort 
eller lägga till delar så att den passar de olika storlekar som finns på profilen. 

 
Figur 26: Koncept Istappen 2.0 
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Koncept – Ljuslådan 

Konceptet Ljuslådan, Figur 27, är ett koncept som har en stabil fot, i t.ex. betong, 
med en ram av önskat material, förslagsvis trä eller stål av olika slag se Figur 28. 

Ramen runt lådan skall ha ett visst avstånd till profilen för att kunna belysa den 
utifrån och på så sätt göra att det ser ut som om ljuset är ramen på kvällen. Detta 

är en enklare modell som även den går att anpassa till kunden med val av olika 
material och färger på ram och fot. 

 

 
Figur 27: Koncept Ljuslådan 

 
 

 
Figur 28: Materialförslag till konceptet Ljuslådan 
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4.2.4 Konceptval 

Det koncept som valdes att gå vidare med efter ett andra besök hos 

uppdragsgivaren var konceptet Ljuslådan, se Figur 27. Detta för att den bedömts 
som konceptet med störst potential att fortsätta utveckla i olika material samt även 

eventuellt byte av fot. Även på grund av att priset kan hållas ned med konceptet 
Ljuslådan. De andra koncepten uppskattades bli för dyra enligt deras design- och 

utvecklingsingenjör. Koncepten Rör-ram, H-balk och Istappen ansågs även vara 

för avancerade och komplexa för deras kundgrupp och produktionsanläggning. 
Resultaten av den relativa beslutsmatrisen som gjordes för de fyra koncepten 

resulterade i att ljuslådan var det bästa konceptet, se Figur 29. Utifrån detta kunde 
även beslutet om att utveckla en ram och inte ett stativ göras eftersom ljuslådan 

har vad som definieras som en ram runt budskapet och inte ett stativ enligt 
Nationalencyklopedin, (2017). 

 

 
Figur 29: Relativa beslutsmatrisen av konceptförslagen 

 

Kraven som ställts rangordnades med en siffra, viktningsgraden. Sedan fick även 
varje koncept en siffra på hur bra de uppfyllde dessa krav. Dessa två siffror 

multiplicerades med varandra och sedan adderades alla delresultat ihop till ett 
slutresultat för varje koncept. Högsta möjliga resultat i relativa beslutsmatrisen blev 

135. Närmast detta var konceptet Ljuslådan vilket visar på att detta koncept är det 
bästa att gå vidare med. 

4.2.5 Skisser 

Resultatet efter vidareutvecklingen av konceptet, Ljuslådan blev följande, se Figur 
30. Till detta grundläggande koncept skapades förslag på hur ramen skall 

konstrueras. Dessa visas i Figur 31. Det vidareutvecklade konceptet ändrade namn 
till Balk-Ram. 

 
Konceptet Balk-Ram är ett av de billigare och enklare koncepten. Detta var vad 

som efterfrågades vid mötet med säljavdelningen. Underdelen är tänkt att bultas 

fast i marken där den skall stå. Belysning skall placeras inne i ramens lodräta kanter 
och lysa in mot profilen vilket skapar en känsla av att ljuset är ramen under kvällar 

och nätter. 
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Figur 30: Grunden till Balk-Ram konceptet 

 

 
Figur 31: Konstruktionsförslag till Balk-Ram konceptet 

 

Alternativa lösningar på hur ramen skall konstrueras presenteras i Figur 31 ovan. 
Dessa är av enklare lösning för att hålla nere kostnaderna men inte förlora stabilitet. 

Tillverkning- samt materialförslag till dessa fem konstruktionsförslagen visas 
visuellt i Figur 32 och Figur 33. 
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Förslag 1. C-balk är enkelt och stabilt uppbyggd av en stålprofil i form att ett C. 

Designmässigt är detta inte det smäckraste eftersom en stålprofil har en väldigt 

kraftig uppbyggnad. Konstruktionsmässigt däremot är det en enkel metod. Hålet 
i mitten gör att ljuset kommer igenom för att lysa på profilen men nackdelen är 

att fukt kommer in väldigt lätt. Detta gör att belysningen och övrig elektricitet 
måste skyddas på annat sätt för att klara av fukten.  

 
Förslag 2. Två stålprofiler, är två lika stora stålprofiler som bygger stabilitet på 

insidan omsluten av aluminiumplåt för att täcka konstruktionen och ge ett 

tilltalande yttre. En dyrare variant än den första men lättare att anpassa till kund. 
Även i denna tillkommer problemet med inträngande fukt.  

 
Alternativ 3. En stålprofil består av en enkel stålprofil. Detta gör den mycket stabil 

och billig men även tråkigare än de andra eftersom inget ljus kan lysa ut på något 
sätt genom detta alternativ. Fuktmässigt är det ett bra alternativ då det är helt tätt, 

inga hål eller annat.  
 

Alternativ 4. Lika profil som skylten är tänkt att vara uppbyggd på samma sätt som 

profilen är uppbyggd, med en uppspänd duk. Alltså finns möjligheten för kunden 
att även välja eget budskap på duken på sidorna. Ljus kommer också ut från båda 

sidorna av ramen. Detta ger även en enhetlig känsla av produkten i helhet. 
Negativa med detta är att budskapet på sidan även här måste bytas tillsammans 

med skyltens budskap på grund av förändring i sortimentet eller varaktighet i 
kvalitén. Det är även dyrare än något annat alternativ och kräver en hel del 

underhåll för att bevaras fin. 

 
Alternativ 5. Bockad plåt med akrylplast är en bockad stålplåt i form av ett C. På 

denna monteras även en plåt för att skydda insidan från fukt. För att ljus skall 
komma ut har den monterade plåten ett avlångt hål i sig där en frostad eller färgad 

akrylplast limmas på insidan. Detta gör att ett behagligt ljust lyser på profilen från 
sidorna samt att fuktrisken minskar betydligt.  

 

 
Figur 32: Tillverkningsförslag till konceptet Balk-Ram 

 

 
Figur 33: Materialförslag till konceptet Balk-Ram 
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4.2.6 Relativ beslutsmatris 

Konstruktionsalternativ tre som bygger på en enkel stålprofil valdes tidigt bort på 

grund av att rätt mått inte finns att köpa in från uppdragsgivarens leverantör 
(Tibnor, 2016). Även alternativ ett, C-balken, valdes bort av samma orsak. 

Konstruktionsalternativets form var dock annars bra så tanken kastades inte bort 
tidigt, utan alternativa förslag att åstadkomma en C-form skissades upp. Detta 

ledde till alternativ fem som är en bockad stålplåt i samma form som C-balken. 

En relativa beslutsmatris gjordes medkonstruktionsförslagen, se Figur 34.  
 

 
Figur 34: Relativ beslutsmatris av konstruktionsalternativen 

 

Den relativa beslutsmatrisen är uppbyggd på samma sätt som den relativa 
beslutsmatrisen för konceptförslagen i Konceptval. Kraven som ställts på 

konstruktionen rangordnas med en siffra. Konstruktionsalternativen har sedan 
också fått en siffra på hur bra de uppfyller dessa krav. Dessa två siffror multipliceras 

med varandra och sedan adderas alla delresultat ihop till ett slutresultat för varje 
konstruktionsalternativ. Högsta resultat som går att få i denna matris är 190. Högst 

fick förslag 5. bockad plåt med akrylplast vilket valdes som konstruktionssätt. Detta 
för att den fick bäst resultat i beslutsmatrisen samt att detta var det 

konstruktionsförslag som resulterades utifrån de andra och en tidigare diskussion 

med design- och utvecklingsingenjörerna hos uppdragsgivaren.  

 
4.3 RESULTAT AV DETALJUTVECKLING 
Besluten som tagits om konceptet och sedan detaljdesignats redovisas nedan. 

4.3.1 Materialval 

Materialvalen är baserade på hållfasthet, kostnader och uppdragsgivarens 
leverantörs utbud samt dialogen med design- och utvecklingsingenjörerna. 

Materialen som skall användas för att bygga produkten är stål i form av rostfri 

stålplåt, akrylplast samt LED-stripes som belysning. Detta för att enligt Callister & 
Rethwisch (2011) är stål ett väldigt användbart och prisvärt material som klarar av 

de kriterier som ställs på produktserien. Akrylplast är även det ett material enligt 
teorin som uppfyller kraven. Akrylplast är ett genomskinligt material som kommer 

i olika färger men ändå klarar av förhållandena i utomhusmiljö. 
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4.3.2 Mock-ups 

Resultatet av mock-upsen visas i Figur 35 och Figur 36. För fler bilder se Bilaga 

2 – Mock-ups. Mock-upsen hjälpte genom att se så proportionerna på konceptet 
kändes bra oberoende på vilken storlek på profilen som används. Dessa mock-ups 

är uppbyggda i skala 1:10 av kartong och lim. Resultatet blev bra på de båda 
mock-upsen som gjorts. Måtten som valts på konceptet kommer att behållas och 

de exakta måtten presenteras i kapitlet slutligt resultat 4.4.  

 

 
Figur 35: Mock-ups av storlek 600x1800 mm till vänster respektive 1800x1200 mm på skylten till 

höger. 

 

 
Figur 36: De båda mock-upsen bredvid varandra i skala 1:10 
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4.3.3 Datormodellering 

En datormodellering av slutkonceptet där storleken kan ändras beroende på 

profilmått har gjorts i CAD-programmet Siemens NX 10.0. En av dessa visas i 
Figur 37. Resterande bilder presenteras i kapitlet slutligt resultat 4.4 som 

renderade bilder med hjälp av Luxion Keyshot 5. 

 
Figur 37: Datormodellering av ramen i Siemens NX 10.0 

4.3.4 Half-Gate 

Skiss på hur half-gaten kommer att se ut i hårda drag utifrån slutkonceptet visas i 

Figur 38. Den är uppbyggd på samma sätt som slutkonceptet för att passa in i 
produktserien. Den är 3200 mm hög och visar maxhöjden som fordonet får ha. 

Den har en tydlig text som förklarar var fordonet skall köra in i form av utskurna 

bokstäver med akrylplast bakom, för att släppa igenom ljus. Det är viktigt att det 
syns tydligt då detta är det första föraren ser vid inkörning på dirve-in.  

 
Eftersom Figur 38 bara är en tidig skiss på en half-gate är inte en viktig del med, 

den så kallade vridningen. Det är den del som placeras mellan den horisontella och 
vertikala delen för att förhindra att half-gaten går sönder om ett för högt fordon 

skulle köra in i den. Den så kallade vridningen är en produkt som finns sedan 

tidigare och implementerades i datormodelleringen av half-gaten presenteras i 
kapitlet slutligt resultat 4.4 i form av ritningar och renderade bilder. 
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Figur 38: Konceptförslag på Half-gaten. 

 

4.4 SLUTLIGT RESULTAT 
Namnet på slutkonceptet är Bright och det är detta koncept som står till grund för 
hela produktserien. Ordet Bright kommer från engelskan och har många 

betydelser som bland annat; klarhet, ljusstark, ljus, klipsk eller stark, vilket passar 
bra in i produktserien, varför förklaras mer tydligt i förklaringen till 

slutprodukterna nedan. De olika produkterna i produktserien får även ett eget 
namn som hör ihop med huvudnamnet, Bright. Ramen är därför döpt till Bright-

Frame och half-gaten till Bright-Gate.  
 

De exakta måtten på Bright-Frame visas i Bilaga 3 – Ritningar för profilerna med 
måtten 570x1140 mm respektive 1140x570 mm. Som visas i bilagan befinner 

sig profilen alltid 500 mm ovanför marken oavsett profil. Avståndet mellan 
ramen och profilen är annars 100 mm och tjockleken på ramen är 50 mm. 
Bredden är alltid 180 mm för en dubbelsidig profil på 150 mm och 130 mm 
på en enkelsidig profil på 100 mm. Övriga mått som totalhöjd och bredd 

varierar beroende på profilens mått. Ett snitt har gjorts i båda ramarna för att 
få en tydligare inblick i hur den är uppbyggd med hål i plåten för att låta ljuset 
komma igenom med en täckande akrylplast för behagligare ljus samt för att 

täppa till mot intrång av fukt. 
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Ramens uppbyggnad visas i Figur 39. Det som är blått är en stålplåt som bockats 

till formen av ett C. Det är denna som bär upp ramen och formar dess utseende. 

På denna sitter en stålplåt fast med skruvar, markerad röd i figuren. Denna har ett 
avlångt hål i mitten av plåten skurits ut för att släppa ut ljus inåt mot profilen, 

markerad orange. Det gula i figuren skall föreställa LED-stripes som är ljuskällan 
inne i ramen. Den grönt markerade biten i ramen är akrylplasten som är 

fastlimmad på den rött markerade utomliggande stålplåten. Denna akrylplast 
försluter ramen och skyddar så fukt inte kommer in samt tonar ned ljuset med 

hjälp av en frostig yta. Det går även att välja färg på denna plast om annat ljus 

önskas. Över och undersidan av ramen som inte är belyst inifrån är i grunden 
uppbyggd på samma sätt, skillnaden är att det bara är den blå delen och den röda 

i Figur 39 nedan. Alltså ett C med en fastskruvad plåt ovan. Denna plåt har inget 
hål i sig eftersom denna del inte skall belysas. Eftersom inget hål finns behövs 

heller ingen akrylplast att täppa igen hålet med eller lampa för belysning.  
 

 
Figur 39: Bright-Frames uppbyggnad 

 
En förenklad ritning på Bright-Gate visas i Bilaga 3 – Ritningar. Denna visar på att 

den är 3200 mm hög med en horisontellt liggande bockad plåt på som är 1800 
mm lång. I snittet som gjorts visas att den är likadant uppbyggd som Bright-Frame. 

Skillnaden är måtten på tjockleken och bredden. Bright-Gates horisontellt liggande 

del och den lodräta delen har även de olika bredd och tjocklek. Detta gör att 
stabiliteten bibehålls i grunden men att den samtidigt inte ser för grov ut. Mellan 

dessa två delar sitter en extra komponent kallad vridningen som gör att om något 
fordon skulle köra på den horisontella delen kommer den fjädra framåt och sen 

tillbaka till sin ursprungsposition för att minska skadorna på half-gaten. Till denna 
vridning finns en förenklad ritning, se Bilaga 3 – Ritningar. 

 
Bright-Frame redovisas i Figur 40, Figur 41, Figur 42 och Figur 43. Två stycken 

ramar med olika profilmått har renderats för att visualisera hur det kommer att se 

ut med en stående och en liggande profil. Fler profilstorlekar är dock med i 
produktserien men har inte renderats bilder på. De har alla samma proportioner 

mellan ram och profil vilket gör att de nästintill ser identiska ut. Som bilderna 
visar är det en strimma akrylplast på insidan av ramen. Det är här ljuset kommer 

ut och lyser upp ramen som förklarats tidigare, vilket medför att budskapet syns 
extra tydligt på kvällar och nätter samt ger en känsla av att ljust är själva ramen 

och får budskapet att sväva. Färgen på ramen är valbart för kunden själv att 

bestämma utifrån dess företags grafiska profil.  
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Alla dubbelsidiga ramar som visas i rapporten går att snurra på eftersom bytet 

mellan två budskap skall vara enkelt. Med hjälp av stolpen som används för att 

hålla uppe profilen från ramen är detta möjligt. Genom att trycka in en knapp på 
undersidan av profilen kan profilen rotera 180°. För att återgå till det första 

budskapet måste profilen roteras -180° då ett mekaniskt stopp finns. Detta för att 
förhindra okontrollerad rotation vid hårt väder samt för att kablar till belysningen 

inte heller kan snurra obegränsat. Detta är en konstruktion som är tagen från 
tidigare ramar från uppdragsgivaren och visas i Figur 14 och Figur 15. 

 
Figur 40: Bright-Frame i storlek 570x1140 mm
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Figur 41: Bright-Frame i storlek 1140x570 mm 

 

 
Figur 42: Närbild på Bright-Frame i storlek 1140x570 mm 
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Figur 43: Färgförslag på Bright-Frame 

 

Bright-Gaten presenteras i Figur 44 och Figur 45 samt fler bilder i Bilaga 4 – 

Slutresultatsbilder Som tydligt syns följer hela produktserien en röd tråd med 
färger och ljussättning inuti produkten. Det som gör half-gaten annorlunda är 

vridningen som bidrar till en hållbarare produkt samt texten som även den är 
belyst inifrån. Detta går även att göra på ramarna om så kunden önskar. 

 

 
Figur 44: Bright-Gate 
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Figur 45: Närbild på Bright-Gate och vridningen 

 

Den matt blå färgen som presenteras på bilderna av produktserien är den tänkta 
grundfärgen. Detta för att det är en lugn och naturlig färg som kopplar till havet 

och himlen, och som inte tar uppmärksamheten från budskapet. Enligt Wikberg 
Nilsson m. fl. (2013) är blå en traditionell färg som passar till det mesta. Blått är 

även en mer livlig färg jämfört med en gråskala som många tidiga skyltar och dess 

ramar har, men som skrivs tidigare är det förstås ett val som kunden själv får göra. 
Grundtanken är att produktserien skall vara mörkblå samt att det skall 

rekommenderas av säljarna att använda sig av en matt ton oavsett färgval. 
 

För stabilitet kommer både Bright-Frame och Bright-Gate att fästas i marken med 
bultar där de kommer stå. Detta medför att produkterna står stabilt och säkert. Är 

marken av mjukare form kommer en grop grävas ur som fylls med betong som 

sedan det valda föremålet placeras på och bultas fast i. Detta kommer sedan täckas 
över med det befintliga underlaget för syns skull. 

 
Det slutliga resultatet Bright-Frame och Bright-Gate bidrar till en moderniserad och 

nytänkande lösning för uppbyggnad till en drive-in-tjänst jämfört med tidigare 
produkter. Tack vare att produktserien går att anpassa till kund kan den göras mer 

personlig. Eftersom produktserien är tillräckligt enkel med en tidlös stil kan den 
användas länge, vilket kunderna efterfrågar. Företagen som erbjuder tjänsten 

drive-in vill att deras skyltar ska hålla länge och tilltala alla deras kunder på ett 

positivt sätt, vilket Bright uppfyller. Produkten Bright-Frame framstår som luftig 
tack vare mellanrummet mellan ram och budskap. Detta är något som tidigare 

produkter inte har och gör Bright-Frame till något annorlunda som i dagsläget inte 
finns på marknaden.
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5 Diskussion   
I början av projektet var det svårt att definiera vad som skulle skapas eftersom 

uppdragsgivaren gav mig fria händer att designa antingen ett stativ eller en ram 
vilket kan ses som väldigt lika saker. När jag väl satte mig in i problemet visade 

det sig vara två skilda uppgifter. En tydligare projektbeskrivning hade varit 
önskvärt. Att en half-gate skulle ingå i produktserien var heller inte det särskilt 

tydligt i början av projektet utan tillkom efter presentationen av konceptet. 
 

Det är viktigt att slutprodukten kommunicerar dess syfte till användaren. Detta 

uppfyller slutkonceptet Bright. Ramen Bright-Frame bär upp profilen och framför 
allt budskapet, och Bright-Gate förmedlar vart föraren skall köra in sitt fordon tack 

vare den utskurna texten som informerar den indirekta användaren. Genom att 
en massa omsluter budskapet kommunicerar produkten till människan att det är 

en ram, enligt Nationalencyklopedin, (2016). 
 

Den semistrukturerade intervjun med säljavdelningen gav bra resultat. Det som 
hade kunnat göras annorlunda under denna fas var att prata direkt med 

uppdragsgivarens kunder och fråga vad de ville ha för något. Antagandet att 

säljavdelningen vet vad deras kunder vill ha var inte helt fel men för att få en annan 
synvinkel hade denna fas kunnat utvecklas ytterligare men ansågs inte relevant vid 

tillfället. 
 

Färgen har också stor betydelse i sammanhanget. Wikberg Nilsson . fl. 2013) 
skriver om färgens inverkan på människan och dess betydelse. På detta baserades 

färgvalet, matt mörkblå färg på plåten. Detta är en lugn och naturlig färg som 

kopplar till havet och himlen, och som inte tar uppmärksamheten från budskapet. 
Som jag också beskriver är blått en traditionell färg som passar till det mesta. Blått 

är även en mer livlig färg jämfört med en gråskala som många befintliga skyltar 
och dess ramar har. Den valda färgen är därför menad att liva upp, men samtidigt 

inte ta för mycket uppmärksamhet från budskapet som t.ex. en röd ram skulle 
göra, enligt Wikberg Nilsson m. fl. (2013). 

 
Uppdragsgivaren ville inte att slutresultatet av produktseriens skulle vara för dyr 

att tillverka eftersom de vill kunna säljas dem med likande eller större 

vinstmarginal än tidigare produkter. Detta ledde även till en begränsning i 
materialval då det är billigare att använda sig av uppdragsgivarens nuvarande 

leverantörer. Detta var något som inte framkom i början av projektet. Hade denna 
vetskap funnits tidigare kanske andra mindre vågade koncept genererats. 

Vetskapen om detta användes vid senare tillfällen om val av konstruktionsförslag 
som nämnts i 4.2.5.  

 
Säljavdelningens kunskap om uppdragsgivarens kunder kom med sina synpunkter 

relativt sent i projektet då det visade sig vid den semistrukturerade intervjun att 

kunderna in var särskilt mottagliga till revolutionerande design. Detta bidrog till 
att den minst vågade designen av koncepten fick höga poäng. Hade denna vetskap 

hafts från början hade fler koncept i mindre vågad design visats upp för 
uppdragsgivaren. 
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Material är något man fördjupa sig en hel del i men i detta fall hade jag ett 

begränsat utbud att välja mellan eftersom det skulle komma från uppdragsgivarens 

tidigare leverantörer. Stål är något som beskrivs som stabilt, tåligt och hållbart för 
utomhusmiljö enligt Callister & Rethwisch, (2011) samt något som leverantörerna 

har i många olika former. I beslutsmatrisen om konstruktionsalternativen i 
resultatkapitlet 4.2.6 viktas de olika konstruktionsalternativen och de flesta av dess 

är i stål. Alternativen kommer från teorin om hur bra stål är för detta ändamål samt 
uppdragsgivarens design- och utvecklingsingenjör och mig. Slutresultatet 

resulterade i en bockad stålplåt för att lättast och billigast få till formen och 

utseendet på produktserien Bright. 
 

Eftersom projektet varit begränsat till att ta fram en produktserie och inte hur den 
i detalj skall tillverkas har inte val eller placering av bultar, skruvar eller hål gjorts 

i ritningarna. Gränsdragningen mellan produktionsunderlag och design har 
emellanåt varit svår då utseendet påverkas av detaljkonstruktionen. I projektets 

början var inte konstruktionsförslag en del utav målet. Men eftersom det hanns 
med och var så pass relevant för designen togs detta fram senare i projektet då tid 

fanns. 

 
Viss komplikation med programvaror på skolans datorer har gjort att projektet 

tagit längre tid än planerat. Licensen för programmet Luxion Keyshot 5 gick ut 
precis när renderingsbilder skulle göras. Detta ledde till att jag försökte göra 

bilderna i annat program tills jag insåg att det inte blev lika bra bilder. Jag fick 
därför leta upp ett alternativt sätt för att göra bilderna i Luxion Keyshot 5 vilket 

tog längre tid än väntat. 

 
Något som har gjort arbetet svårare är kommunikationen med uppdragsgivaren 

vid vissa tillfällen. Detta för att arbetet av mig har gjorts i Luleå medan handledaren 
hos uppdragsgivaren har befunnit sig i Skellefteå. Jag har vid några tillfällen varit i 

Skellefteå under kritiskt beslutstagande situationer men inte lika mycket som 
önskats. Hade projektet på heltid ägt rum på företaget kanske resultatet hade sett 

annorlunda ut, på gott och ont. Kanske att besluten påverkats mer av hur de 
tidigare gjort där, eller att jag hade fått mer hjälp med vissa saker. 

 

Något som hade behövts göras vid fortsatt arbete är beräkningar och tester på 
resultatet. Några relevanta hållfastighetsberäkningar bör göras innan fullskalig 

produktion. Detta har inte gjorts då det inte har efterfrågats. Hållfastigheten bör 
inte vara något problem baserat på erfarenhet av tidigare produkter hos 

uppdragsgivaren. En undersökning om vad uppdragsgivarens kunder tycker om 
slutprodukterna hade även det varit något att gå djupare in på om projektet hade 

fått fortgå. Även att skapa en verklig prototyp att visa upp hade varit behövligt. 

  



 42 

6 Slutsatser  
Detta kapitel behandlar frågeställningarna samt syfte och mål som tagits upp i 

inledningen av rapporten. Även hur de har åstadkommits och uppfyllts. 
 

6.1 Hur kan stativet eller ramen möjliggöra att profilen skall gå att 
snurra på? 

Med hjälp av stolpen som används för att hålla uppe profilen från ramen är detta 

möjligt. Genom att trycka in en knapp på undersidan av profilen kan profilen 
rotera 180°. För att återgå till det första budskapet måste profilen roteras -180° då 

ett mekaniskt stopp finns. Detta för att förhindra okontrollerad rotation vid hårt 
väder samt för att kablar till belysningen inte heller kan snurra obegränsat. Detta 

är en konstruktion som är tagen från tidigare ramar från uppdragsgivaren. 

 
6.2 Hur skall stativet eller ramen och half-gaten fästas i marken 

för att stå stabilt? 
För stabilitet kommer både ramen samt half-gaten fästas i marken med bultar som 

fästs i marken. Är marken av mjukare form kommer en grop grävas ur som fylls 
med betong som sedan det valda föremålet placeras på och bultas fast i. Detta 

kommer sedan täckas över med det befintliga underlaget för syns skull. 

 
6.3 Vad krävs för att stativ- eller ramkonceptet och half-gaten 

skall utstråla en enhetlig känsla och tillhöra samma 
produktserie? 

Hela produktserien utgår ifrån konceptet Bright. Detta gör att alla produkter i 

serien kommer att se nästintill identiska ut. Färgen som väljs av uppdragsgivarens 
kunder kommer även den vara samma för hela serien om inget undantag sker. 

Detta skapar en enhetlig känsla genom hela drive-in-upplevelsen enligt 

likhetslagen som beskrivs av Baxter, (1995). 
 

6.4 Vad för material skall användas för att produkten skall klara 
av att stå i utomhusmiljö? 

Materialet består för det mesta av rostfri plåtstål som är ett lättskött material som 

klarar av utomhusmiljö enligt Johannesson & Widmark, (2000). Stål är också ett 
ekonomiskt val då det är ett material som bevaras länge samt även återvinns i de 

flesta fall.  
 

Övriga material på produkten är akrylplast, som även det klarar av utomhusväder, 
samt lyse av LED-stripes, vilket inte klarar av rent regn i större mängder. LED-

stripesen och eventuell elektronik skyddas därför av stålplåten samt akrylplasten 

som är tätt ihoplimmat. Detta gör att hela produktserien kommer att klara av att 
stå i utomhusmiljö vilket de är tänkta för. 

 

6.5 Vad gör produkten anpassningsbar för kunden? 
Kunden kan anpassa produkten genom att ändra färgen på plåten samt välja om 

de vill ha en upplyst ram, samt även välja färg på ljuset. Om akrylplasten har en 

annan färg kommer ett sken av vald färg att lysa upp skylten. Något som kunden 
också kan välja till är att skära ut text på ramens yttersidor och även där få ett ljus 

i text precis som på half-gaten. De har även möjlighet att sätta fast sin egen logotyp 
på ramen. Allt detta gör att varje produkt kan komma att se helt unik ut. 
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6.6 SYFTE OCH MÅL 
Det slutliga målet med projektet är en produktserie för drive-in-skyltning. I denna 

produktserie skall det ingå ett stativ- eller ramkoncept till den befintliga profilen 
samt en half-gate. Till detta skal materialval finnas med och uppdragsgivarens 

kunder skall kunna anpassa designen efter sina önskemål. Krav och önskemål från 
uppdragsgivaren på produktserien presenteras i punktform nedan. 

 

Krav 

 Klara av utomhusmiljö 

 Stabil 

 Gå att modifiera beroende på kundens önskemål 

 Gå att snurra på skylten 

 Serien skall ha ett genomgående mönster för alla produkter 

 

Önskemål 

 Lättillverkad 

 Billigare än tidigare produkt 

 
Detta har åstadkommits genom en idéutvecklingsfas, följt av konceptutveckling 

och slutlig detaljutveckling som lett till ett slutkoncept som implementerats på 

ramen och half-gaten.  
 

Med hjälp av materialval som stålplåt och akrylplast klarar produktserien av 
utomhusmiljö. Detta gör den även stabil. Färgen på plåten och akrylplasten är 

valbar. Att skära ut en symbol eller bokstav i plåten är även det möjligt. Allt detta 
gör att produktserien går att modifiera utifrån kundens önskemål.  

 
Med hjälp utav en tidigare konstruktion som uppdragsgivaren använder sig av i 

dagsläget går det att snurra på de dubbelsidiga profilerna. Detta förklaras mer 

ingående i kapitlet slutligt resultat 4.4. 
 

Alla produkter i serien utgår från samma slutkoncept. Detta medför ett 
genomgående mönster på alla produkter och får dem att hänga ihop som en serie 

enligt likhetslagen beskriven av Baxter, (1995). Valet av konceptet är gjort utifrån 
lämpliga tillverkningsmetoder, kostnader, materialval och efterfrågan. Därav 

uppnår det även önskemålen; lättillverkad och billigare än tidigare produkt enligt 

uppdragsgivarens design- och utvecklingsingenjör som skapat deras senaste 
produkter. 

  



 44 

7 Litteraturförteckning 
Baxter, M. (1995). Product Design. Washington D.C: CRC Press. 
Callister, W., & Rethwisch, D. (2011). Materials Science and Engineering. Asia: John 

Wiley & Sons. 

Chalmers Tekniska högskola. (den 15 12 2016). tekniskdesign. Hämtat från 
Chalmers, Teknisk design: http://www.tekniskdesign.se/ 

Cooper, R. (den 19 Mars 2008). Perspective: The Stage-Gate® Idea-to-Launch 
Process-Update, What's New, and NexGen Systems. The journal of product 

innovation managment, 25(3), ss. 213–232. 

Drew, S. (den 9 Juni 1997). From Knowledge to Action: the Impact of 
Benchmarking on Organizational Performance . Long Range Planning, ss. 

427-440. 
Håkansson, A., Nergård, H., & Alm, H. (den 22 11 2015). Communicating the 

realization process during technology implementation. Intelligent Decision 
Technologies, 9(1), ss. 57-58. 

Johannesson, H., & Widmark, H. (2000). Höghållfasta rostfria stål: Konstruktion och 
materialval. Uddevalla: Industrilitteratur AB. 

Johannesson, H., Persson, J.-G., & Pettersson, D. (2013). Produktutveckling. 

Stockholm: Liber AB. 
Kungliga Tekniska Högskolan. (den 15 12 2016). Kungliga Tekniska Högskolan. 

Hämtat från kth.se: 
https://www.kth.se/itm/inst/mmk/edu/master/ipd/ide 

Linnéuniversitetet. (den 23 01 2017). lnu. Hämtat från Linnéuniversitetet: 
http://edu.ikd.hik.se/studiemtrl/grafisk_design/layout_design/layoutegl

er.html 

Luleå Tekniska Universitet. (den 15 12 2016). Luleå Tekniska Universitet. Hämtat 
från ltu.se: http://www.ltu.se/edu/program/TITDG/TITDG-

Hogskoleingenjor-Teknisk-design-1.76927 
Nationalencyklopedin. (den 22 11 2016). ne.se. Hämtat från 

Nationalencyklopedin: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ram-(2) 

Nationalencyklopedin. (den 30 01 2017). ne.se. Hämtat från 
Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/stativ 

Tibnor. (den 28 10 2016). Tibnor. Hämtat från Tibnor: http://www.tibnor.se/ 
Ulrich, K., & Eppinger, S. (2012). Product Design and Development. New York: 

McGraw-Hill Education. 
Wikberg Nilsson, Å., Ericsson, Å., & Törlind, P. (2013). Snowflake - en bred bok 

om design- och utvecklingsprocesser. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. 
Wilkberg Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2015). Design: process och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 
Yin, R. (1994). Case study research, design and methods. California: Sage 

Publications. 

Zone Systems AB. (den 1 November 2016). Zone Systems. Hämtat från Zone 
Systems: http://www.zone-systems.com/content/Default.aspx 

 



 

 

Bilaga 1 – Gantt-schema 
 

 
  



 

 

Bilaga 2 – Mock-ups 
 

 
De båda mock-upsen, en ståendes lite framför den andra 

 

  



 

 

Bilaga 3 – Ritningar 

Förenklad ritning på Bright-Frame till profilen 750x1140. Alla mått i mm. 



 

 

Förenklad ritning på Bright-Frame till profilen 1140x750. Alla mått i mm. 



 

 

Förenklad ritning på Bright-Gate. Alla mått i mm. 



 

 

Förenklad ritning på vridningen till Bright-Gate. Alla mått i mm. 

 

  



 

 

Bilaga 4 – Slutresultatsbilder 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 


