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Sammanfattning 

Rapporten behandlar ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. 
Projektet är gjort i samarbete med butiksinredningsföretaget Expedit retail solutions i Jönköping. 
Projektets syfte är att utveckla framtidens Gamezone, en enhet där kunder kan testa TV-spel i en 
butik med fokus på spelupplevelsen. 
 
Projektet inleddes med en förstudie innehållande marknadsundersökning, befintliga produkter och 
andra lösningar, ny teknik, ergonomiska aspekter samt framtiden för TV-spelandet. Därefter 
startade idégenereringsprocessen. För att få fram en stor variation av förslag användes flera olika 
kreativa metoder. Urvalet av idéerna skedde i samråd med Expedit samt med hjälp av olika 
designmetoder för utvärdering.  
 
Det slutgiltiga konceptet modellerades upp i ProEngineer och renderades i Autodesk Autostudio. 
Även en fysisk modell av konceptet byggdes i skala 1:7,5. 
 
Resultatet är ett koncept som kan visas upp för Expedits kunder. Vidare design samt specifikationer 
för byggande kommer att ske efter att konceptet är sålt till kund. 
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Abstract 

This report covers a Bachelor Degree Project in Product Design Engineering at the University of 
Skövde. The project has been done together with Expedit retail solutions in Jönköping. The 
objective of the project is to develop the Gamezone of the future, a unit where customers can test 
TV-games in a store with focus on the gaming experience. 
 
The project started with a pre-study including market research, existing products and other 
solutions, new technology, ergonomics and the future of TV-gaming. Thereafter the idea generating 
process took place. In order to generate a wide range of ideas several different creativity methods 
were used. The selections of the ideas were made together with Expedit and with the help of 
different design methods for evaluation. 
 
The final concept was modelled in ProEngineer and rendered in Autodesk Autostudio. A physical 
model in scale 1:7,5 was also built.  
 
The result is made to be a concept ready to be shown for the clients of Expedit. Further design along 
with specifications for the build will take place after the concept has been sold to a client.  



V 
 

Förord 

För vår del kan projektet sammanfattas som spännande och lärorikt där vi fått mycket ny kunskap, 
främst inom marknadsföring, men även inom produktutveckling. 
 
Under arbetets gång har vi fått mycket värdefull hjälp av många trevliga människor som vi skulle 
vilja tacka: 
 
Bo Holmlind Handledare på Expedit 
Dan Högberg Huvudhandledare vid Högskolan i Skövde 
Margareta Boström Handledare vid Högskolan i Skövde med inriktning på marknadsföring 
”Brollan” Söderström Electrosound 
José Pacheco Electrosound 
Johan Hemerén Shortfuse 
All personal i hemelektonikbutiker som snällt svarat på våra frågor. 
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1 Introduktion 

Butiker skapades som en plats för försäljning 
av varor och länge har det räckt med att bara 
tillhandahålla just detta för att klara sitt 
uppdrag. I dagens samhälle räcker inte detta 
längre till. Istället krävs det av butiken att 
även skapa upplevelser runt produkterna 
(Underhill, 1999), detta då upplevelser är 
något som söks mer och mer i samhället 
(Mossberg, 2003). För att åstadkomma detta 
började butiksägare att arbeta med inredning, 
musik och ljussättning. Numer tas även 
aspekter såsom doft och bakgrundljud i 
beaktning och till och med skapas på 
konstgjord väg (Baker et al., 1994). 
 
För TV-spel och konsoler finns det oftast en 
möjlighet att prova på dem i butiken. Dessa 
stationer är dock ofta placerade vid gångar, 
vilket gör spelandet offentligt, samt har fast 
monterade handkontroller som ger en 
obekväm spelställning. En ökad bekvämlighet 
kan skapa en bättre upplevelse som i sin tur 
kan leda till köp och en större kundlojalitet. 

1.1 Uppdragsbeskrivning 

Att avgränsa en golvyta för spelande är ett 
sätt för en hemelektronikbutik att skapa en 
förstärkt upplevelse av spelandet hos kunden. 
Genom att samtidigt integrera ytan i butikens 
utformning kopplas känslan till butiken. 
 
Uppdraget för detta projekt är att skapa 
framtidens ”Gamezone”, d.v.s. just en sådan 
yta i en butik där kunder kan testa TV-spel. 
Fokus skall ligga på att förmedla en 
upplevelse till vana spelare mellan 10-25 år. 
Gamezonen skall gå snabbt att montera upp 
och ned samt vara lätt att transportera. Den 
skall inte vara bunden till ett varumärke på 
spelkonsolen, utan den skall enkelt kunna 
anpassas till olika varumärken på marknaden, 
samtidigt som det tydligt skall framgå vilket 

varumärke som är aktuellt. Eftersom projektet 
inte är definierat på detaljnivå från start så 
kommer detta att undersökas och specificeras 
under projektets gång och i synnerhet under 
förstudien. Denna kommer att inledas med att 
studera marknadsföring för att hitta principer 
som är applicerbara på uppdraget. Därefter 
sker undersökningar av målgrupp, nuvarande 
spelstationer samt ny teknik och framtiden för 
TV-spel. Vidare sker idégenerering och 
konceptutveckling, för att avsluta med både 
fysisk och digital modellbyggnad samt 
rendering.  
 
Vid projektets slut skall ett koncept vara klart 
definierat och presenteras i form av 
datormodeller samt en skalenlig 
kartongmodell. Konceptet skall kunna visas 
upp till företag inom hemelektronikhandeln.  
 
Uppdraget kommer från Expedit retail 
solutions, ett nordiskt företag som arbetar 
med butiksinredningar. 

1.2 Projektets struktur 

Projektets inledande fas är en utförlig 
förstudie som kommer att ligga till grund för 
kravspecifikationen. Utifrån informationen i 
denna kommer koncept att genereras och 
utvärderas i en iterativ process i samspråk 
med uppdragsgivaren. Resultatet från den 
kreativa processen kommer att förädlas till ett 
slutgiltigt koncept som presenteras i 
slutskedet av projektet. 
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2 Teoretisk referensram 

I inledningen av projektet studerades 
marknadsföring för att skapa en förståelse för 
de mekanismer som styr kunder och butiker. 
Fokus låg på tre inriktningar: kunden för att 
förstå individens drivkraft, målgruppen för att 
få ett större perspektiv över hur en grupp 
tänker, samt butiken och hur dess utformning 
påverkar kunderna. 
 
Sist i detta kapitel följer en beskrivning av 
teorin bakom de designmetoder som använts i 
projektet. 

2.1 Kunden 

Kundens behov är den grundläggande 
ståndpunkten att ta reda på inom både 
marknadsföring och butiksplanering, samt 
inom produktutveckling. Detta tar Jordan 
(2002) upp och summerar arbetet i tre 
punkter: 
 

• Förstå konsumenten 
• Förstå vad den vill ha ut av produkten/ 

butiken 
• Ge den det 

 

Detta kan fås genom att ta reda på vad som 
genererar tillfredsställelse/välbehag (pleasure) 
för målgruppen inom fyra områden: (Jordan, 
2002) 
 

• Fysiskt (Physio-pleasure) – det som 
våra sinnen uppfattar 

• Socialt (Socio-pleasure) – status, vad 
ger en social identitet 

• Psykiskt (Psycho-pleasure) – mentala 
och emotionella reaktioner och 
upplevelser 

• Ideologisk (Ideo-pleasure) – smak, 
värderingar osv. 

 
Välbefinnande är det konsumenten söker efter 
när behoven av funktion och användbarhet har 
uppfyllts, se figur 2.1. 

 
En vanlig fallgrop i utvecklingsfasen av en 
produkt är att fokus 
hamnar på produktens 
attribut, så kallade 
nyttor, och att tro att det 
är samma sak som 
kundens behov. Genom 
att hålla isär dessa två 
blir det lättare att se om 
produkten verkligen 
möter kundens behov. 
Om en produkt inte är 
byggd på relevanta 
kundbehov så går den 
inte att sälja (Dahlén & 
Lange, 2003).  
 
Utöver produktattribut och nyttor tar 
Söderlund (1998) upp bakomliggande mål, de 
”egentliga” orsakerna till ett köp. Det kan till 
exempel vara självförverkligande, status och 
tillhörighet. Dessa mål kan delas upp i 
instrumentella, som leder till ett önskvärt 
beteende, samt terminala som leder till ett 
sluttillstånd, till exempel lugn och ro. De 
bakomliggande målen kan även vara 
antivärden, det vill säga mål som kunden inte 
vill nå. Produkten ser då till att antimålet inte 
uppfylls (Söderlund, 1998). Produkten kan till 
exempel vara en mössa som införskaffas för 
att kunden inte skall frysa om öronen. 
 
Dahlén och Lange (2003) tar även upp så 
kallade mikromålkedjor som består av 
kommunikationseffekter vars uppgift är att 
leda till nästa delmål. Den kedja som passar 
bäst i detta sammanhang är AIDA: Awareness 
– Interest – Desire – Action (medveten – 
intresserad – vill ha – agerar). Kunden skall 
först bli medveten om att produkten finns och 
sedan bli intresserad av den. Tredje steget 
handlar om att skapa ett habegär för att till sist 
få kunden att prova eller köpa produkten. 
AIDA riktar sig, enligt Dahlén och Lange 
(2003), mot produkter som inte kräver mycket 
tanke eller engagemang. TV-spelande kräver 
mer engagemang, men samtidigt är uppdraget 

Figur 2.1 
Behovstrappa för  
konsumenter (efter  
Jordan, 2000, s 6). 
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inriktat på att skapa en upplevelse och inte 
leda till avslut. Det gör att uppdraget kan ses 
som bara Awareness och Interest – att visa en 
produkt samt skapa ett intresse för den. 
 
Engagemanget som spelandet kräver är precis 
i linje med dagens samhälle där upplevelser 
söks mer och mer. Detta tar Mossberg (2003) 
upp och fortsätter med att nöje och njutning är 
betydelsefulla ingredienser i konsumtionen 
idag. När kunder blir engagerade och berörda 
skapas en positiv upplevelse som ger nöjda 
kunder. Engagemanget skapas genom att ge 
kunden något utöver det vanliga, något som 
konkurrenterna inte har. Det nya är spännande 
och tar kunden ut ur vardagen. Här väger även 
förväntningarna in, om kundens upplevelse är 
över förväntan blir upplevelsen positiv. 
Kunden blir däremot missnöjd om upp- 
levelsen inte motsvarar förväntningarna. Vid 
TV-spelande ökar eskapismen då kunden 
dessutom är aktiv i processen och själv är 
med och skapar upplevelsen (Mossberg, 
2003). 
 
Vilken information om produkten bör då 
finnas på plats? Här tar Dahlén och Lange 
(2003) upp skillnader i viken sorts 
information som noviser respektive experter 
vill ha. Novisen ser gärna övergripande 
information om produktens nyttor i begränsad 
omfattning där experten söker konkret och 
attributbaserad information i stor mängd där 
de själva kan sålla. 

2.2 Målgrupp 

Istället för att skapa en produkt för ett stort 
antal individer går det att segmentera dem 
utifrån deras likheter och på så sätt skapa en 
målgrupp. Den målgrupp uppdragsgivaren 
gett är relativt smal med personer mellan 10 
och 25 år som är vana TV-spelare. 
 
Vid produkter som skall rikta sig till en 
specifik målgrupp tar Sheth och Mittal (2004) 
upp tre olika psykologiska faktorer att ta 
hänsyn till. Först handlar det om jag-

konceptet som består av en persons självbild, 
samt en idé om hur han/hon är och hur 
han/hon skulle vilja vara. Här kan rätt produkt 
hjälpa personen att nå målet. Andra faktorn är 
den livsstil konsumenten har. Här gäller det 
att få produkten att passa in i målgruppens 
livsstil eller att visa att livsstilen som passar 
produkten är något att sträva efter. Den tredje 
faktorn är värderingar och är ett sätt att 
gruppera människor utifrån hur de rangordnar 
nio grundläggande värderingar, List of values. 
 
LOV: List of values  
 

• Tillhörighet 
• Spänning 
• Varma relationer till andra 
• Självförverkligande 
• Vara respekterad 
• Ett roligt och underhållande liv 
• Trygghet 
• Självrespekt 
• Känsla av att ha åstadkommit något  

 

Detta går att jämföra med de spelartyper som 
spelteoretiker tagit fram. Klug och Schell 
(2006) tar upp några av de mer framträdande 
som till exempel samlaren, utforskaren, 
berättaren och den tävlingsinriktade. Detta 
material är mer inriktat på själva spelen än på 
spelkonsolerna. Vidare behandlar von Salisch 
et al. (2006) orsaker till varför barn spelar och 
vilka spel de väljer. Till stor del hänger valet 
av spel ihop med utvecklingsbetingade 
uppdrag (till exempel lära sig läsa, utveckla 
sina sociala förmågor eller lära sig etik och 
moral). Dessa växlar med ålder, tidsperiod 
och kultur och styr personens intresse. 
Tonåringars spelintresse styrs enligt Raney et 
al. (2006) huvudsakligen av tillfredsställelse 
av dels psykologiska aspekter som lust, nöje, 
stimulering, upphetsning och att bemästra 
utmaningen, samt sociologiska aspekter. TV-
spel har en oerhört stor roll gällande deras liv 
och socialisation. 
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2.3 Butiken 

Hur kan då kunskapen om kunder och 
målgrupp implementeras i butiksmiljön? 
 
Den Gamezone som skall tas fram är inte en 
produkt i sig utan mer en förstärkare av 
spelkonsolens attribut och spelupplevelsen. 
Vad säger litteraturen om butikens utseende 
rent fysiskt? Här har Underhill (1999) många 
bra idéer: 
 

• Om kunden har med sig varor och vill 
spela kan det vara bra med ett 
utrymme där kunden kan ställa ifrån 
sig sina varor. 

• Skyltar behöver regisseras. Ta inte all 
information på en skylt utan ta lite 
info i taget med flera skyltar i rätt 
ordning. Tydligt och logiskt. 

• Vi ser och går rakt fram vilket gör det 
jobbigt att se vad som finns i hyllan i 
en smal gång. Skyltar och varor som 
inte står parallellt med gången syns 
mycket tydligare. 

• Det är i regel skillnad på hur män och 
kvinnor hämtar in information. 
Kvinnor frågar efter den, män vill läsa 
sig till den. 

• Speglar bromsar upp farten hos 
människor som går förbi.  

• Kunden shoppar med alla sinnen. 
Genom att ge njutning, en bra 
upplevelse och möjlighet att känna på 
saker så ökar chanserna för 
försäljning. 

 
Mer tips om butikens fysiska utseende och 
vad den skall förmedla handlar om att en 
butik skall berätta en bra historia med en entré 
som lockar, antyder och kittlar mer än ropar 
ut vad butiken har (Levy & Weitz, 2007). 
Detta går även att implementera på en 
avdelning i en butik. Levy och Weitz har även 
fler tips som bland annat handlar om att göra 
hyllor flexibla för att kunna hantera 
skiftningar i utbud och utrymme och att 
skyltning skall anpassas efter butikens 

formspråk. En annan viktig punkt är att ta 
fasta på atmosfären och styra den genom ljud, 
ljus, färg och dofter.  

2.4 Designtekniker 

För att strukturera arbetet och underlätta den 
kreativa processen finns en hel uppsjö av 
olika metoder. De som använts i projektet 
redovisas nedan. 

2.4.1 Personas och scenarion 

En målgrupp kan vara svår att få grepp om, då 
den kan bestå av många olika individer. För 
att få en bild av dem kan personas skapas. 
Vad det är beskrivs bland annat av Benyon et 
al., (2005). En persona kan samla många av 
de karaktärsdrag hos målgruppen som är 
nödvändiga för produkten. Genom att sedan 
designa för personan så görs även designen 
för målgruppen. Ju större och skiftande 
målgruppen är, desto fler personas behöver 
skapas. Till dessa kan scenarion skapas där 
personan interagerar med produkten som skall 
utvecklas (Jordan, 2002). 

2.4.2 Image boards 

En bild säger mer än tusen ord. Att med ord 
beskriva vilken känsla som skall förmedlas är 
svårt, men en image board ger en mer direkt 
känsla av vad som skall förmedlas. Baxter 
(1995) beskriver tre olika typer av image 
boards: 
 

• Lifestyle board där bilder ska framföra 
ett budskap om målgruppspersonens 
personliga och sociala värderingar 
samt representera deras leverne. 

• Mood board som skall visualisera 
känslorna en produkt ska frambringa 
hos en person i den tilltänkta 
målgruppen. En bra mood board kan 
fånga känslorna i bilder utan att 
behöva referera till en specifik 
funktion hos produkten. 
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• Theme board vars bilder visar 
produkter som klarar av att förmedla 
de känslor som förmedlas i mood 
boarden. En theme board hjälper till i 
designprocessen genom att ge 
designen en möjlighet att undersöka 
vad som har funkat hos anda 
produkter för att förmedla samma 
känslor samt att studera en färg, form 
eller textur. 

2.4.3 6-3-5 

Denna metod används för att generera en 
mängd olika förslag. Siffrorna 6, 3 och 5 står 
för att det är 6 deltagare som skall generera 3 
idéer var på 5 minuter. När fem minuter har 
gått skickas deltagarnas papper till personen 
som sitter bredvid och då börjar nästa fem 
minuters runda. När en person får pappret 
skickat till sig så skall tre nya skisser 
genereras med utgångslägen från de skisser 
som personen innan gjort eller tre helt nya 
idéer. När papperna har skickats runt mellan 
alla deltagare så kommer det finas  en stor 
variation av olika koncept som kan utvärderas 
(VanGundy, 1988). 

2.4.4 Rapid Visualization 

Metoden Rapid Visualization (Rapid Viz) går 
ut på att deltagarna ska skissa ner så många 
lösningsförslag som möjligt på ett definierat 
problem under en bestämd tid. För att skapa 
större möjlighet för deltagarna att generera 
lösningar bör det finnas möjlighet att se alla 
gjorda skisser under metodens gång, detta för 
att minska risken för idétorka. Efter denna 
kvantitativa metod kommer en stor mängd 
idéer att genereras som kan användas i den 
fortsatta designprocessen (Hanks & Belliston, 
2006). 
 
Rapid Viz är en mycket flexibel metod som 
går att förändra och på så sätt göra den mer 
lämpad till området som berörs. Gruppen 
valde att skissa på obestämd tid och använda 
sig av bilder som på ett eller annat sätt var 

kreativt stimulerande. Exempel på bilder som 
användes var möbler från Bauhaus, modern 
inredning, Kreativ arkitektur samt skisser från 
deltagarna. Resultatet från Rapid Viz sejouren 
gav en uppsjö av lösningsförslag på hur både 
exteriör och interiör skulle kunna designas. 

2.4.5 Strukturvariation 

Denna metod beskrivs av Baxter (1995) men 
kommer från den danske designern Eskild 
Tjalve och är en enkel metod som samtidigt 
resulterar i en mängd idéer. Den går ut på att 
dela upp produkten i representativa delar. En 
potatisskalare kan till exempel delas in i 
handtag, blad och gröpspets, där delarna 
representeras av kvadrater med bokstäver i. 
Dessa rutor är sedan enkla att skissa i olika 
förhållanden till varandra, även överlappande. 
För att få fler versioner, eller för att undersöka 
en kombination vidare, går det att dra ut 
kvadraterna till rektanglar. 
 

 
 
Figur  2.1 Exempel på strukturvar iation (efter 
Baxter, 1995, s 275). 

2.4.6 Konceptvalsmatris 

En konceptvalsmatris är ett hjälpmedel att 
jämföra olika koncept mot varandra för att 
hitta skillnaderna mellan dem. Detta beskrivs 
av Ulrich och Eppinger (2000). 
 
För att ställa upp en konceptvalsmatris så 
väljs de viktigaste kraven som tidigare listats 
upp för produkten. Med utgångspunkt från 
dem så jämförs sedan koncepten mot 
varandra. Ett sätt att göra kraven viktigare i 
sammanhanget är att vikta dem mot varandra i 
en viktningsmatris. Kravens poäng läggs ihop 
och räknas  om till ett viktningstal, oftast är 
det talets procentvärde. Detta tal multipliceras 
med poängen i konceptvalsmatrisen.  
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I slutändan fås en bra överblick hur koncepten 
står sig mot varandra med utgångspunkt från 
de valda kraven. 
 
Stuart Pughs (1991) konceptvalsmatris skiljer 
sig en aning från en vanlig konceptvalsmatris. 
Skillnaden är att Pughs variant använder sig 
av relativa betyg mellan koncepten. Ett av 
koncepten sätts som datum, utgångspunkt, 
som övriga koncept sedan jämförs mot om de 
är bättre, sämre eller likvärdiga. Genom att se 
var koncepten brister, kan nya och bättre 
koncept genereras. Dessa läggs till de andra i 
en ny matris med nytt datum. Processen 
itereras tills några bra koncept framträder. 
 
Pughs konceptvalsmatris är snabbare och 
enklare att hantera relativt den viktade 
matrisen, men även här finns problemet med 
att välja ut kraven. Den är dessutom lite 
osäker då produkterna jämförs mot en 
datumprodukt. För att få bra kontroll bör 
matrisen göras många gånger med olika 
datum, vilket tar tid. 

2.4.7 PMI (Plus, minus, intressant) 

Metoden används för att analysera de olika 
förslagen. Detta görs genom att lista plus, 
minus och intressant för varje alternativ och 
sedan jämföra deras styrkor och svagheter 
(Hiort af Ornäs, 2007). 

2.5 Verktyg för 
kravspecifikation 

Det finns flera olika sätt att skapa en krav- 
specifikation. Nedan följer en beskrivning av 
den metodik som användes i detta projekt. 

2.5.1 Pughs rubriker 

I sin bok Total Design  beskriver Stuart Pugh 
(1991) ett antal rubriker under vilka krav bör 
specificeras. Några av rubrikerna är kvalitet, 
service, vikt, ergonomi, tillverkning, miljö, 
prestanda och lagkrav. Oavsett vad som skall 
designas, så är elementen i Pughs rubriker en 

bra plattform att börja med, men skall inte ses 
som heltäckande. 

2.5.2 Pahl och Beitz mall 

Pahl och Beitz (1988) anser att mallen bör 
skrivas i punktform för att vara läsbar och 
otvetydig. Dessutom bör kraven delas in i 
krav eller önskemål. 

2.5.3 SMART 

Med hjälp av SMART-metoden som beskrivs 
av Mannion och Keepence (1995) så 
utvärderas punkterna om de är specificerade, 
mätbara, uppnåeliga, realistiska och spårbara. 
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3 Metod 

Som hjälpmedel för att få ett så bra 
projektresultat som möjligt har ett antal olika 
metoder använts. Nedan förklaras varför de 
metoderna valts. 

3.1 Undersökningsmetoder i 
förstudie 

En enkätundersökning tillsammans med 
observation genomfördes för att skapa en bild 
av målgruppen. Det kompletterades med en 
undersökning av befintliga produkter inom 
samma kategori som projektet samt en 
sökning efter ny spännande teknik som kan 
implementeras. 

3.1.1 Enkät 

För att få en bild av målgruppen skapades en 
enkät med frågor kring spelande i butik. 
Enkätens utformning var semistrukturerad för 
att få både kvalitativ data i form av åsikter 
och tankar, samt kvantitativ data av bland 
annat ålder och vilka spelkonsoler de ägde. 
 
För att nå ut till målgruppen och få en hög 
svarsfrekvens samt mer kvalitativa svar då 
respondenterna kan sitta hemma i lugn och ro 
gjordes valet att ha en Internetbaserad enkät. 
Enkäten skapades med hjälp av en hemsida 
som tillhandahåller verktyg för Internet- 
baserade enkäter.  Detta gav ett smidigt och 
snabbt arbete att lägga upp enkäten och senare 
summera svaren. Länken postades sedan på 
Internetforum för TV-spelande för att nå 
målgruppen. 

3.1.2 Intervju 

För att komplettera enkäten intervjuades ett 
antal kunder i en butik. Detta för att se om 
någon annan information skulle framkomma 
då möjligheten fanns att ställa följdfrågor. 

3.1.3 Observation av kunder 

Utöver enkät och intervju observerades 
personer som använde sig av spelstationerna i 
butiken. Denna metod kan ge kunskaper om 
beteenden som kunden inte själv är medveten 
om och således inte kan svara på vid en 
intervju. 

3.1.4 Övriga observationer 

Utöver studien av målgruppen observerades 
även befintliga produkter för att skapa en bild 
av hur marknaden ser ut. Det skedde genom 
studiebesök i olika butiker samt genom 
efterforskningar på Internet. 
 
Vidare undersöktes ny teknik som skulle 
kunna implementeras i Gamezonen. Det 
skedde genom efterforskningar på Internet 
samt samtal med olika teknikföretag inom 
relevanta områden. 

3.2 Designmetoder 

I projektet användes flera olika metoder för 
skapande och utvärdering av idéer och 
problemlösningar. 

3.2.1 Personas och scenarion 

Ett antal personas skapades tillsammans med 
ett scenario för att göra målgruppen mer 
personlig. Detta gjorde att det fanns flera 
personer och händelser runt Gamezonen som 
kunde användas för att se problem och 
frågeställningar från ett mer personligt plan. 

3.2.2 Image boards 

Flera image boards skapades för att beskriva 
de känslor resultatet skall framkalla och för 
att skapa inspiration till idégenereringen. 

3.2.3 Kreativa metoder 

För att sedan starta idégenereringen användes 
6-3-5 som katalysator då den ger väldigt 
många och skiftande förslag.   
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Därefter användes Rapid Visualization för att 
skapa nya idéer och utveckla de befintliga då 
denna metod är flexibel till sin utformning. 

3.2.4 Strukturvariation 

Som ett led i att välja koncept användes 
strukturvariation tillsammans med en 
konceptvalsmatris. 

3.2.5 Urvalsmetoder 

För att inte urvalet bland de genererade 
idéerna skulle bli godtyckligt användes viktad 
konceptvalsmatris samt PMI. 

3.3 Metoder för 
kravspecifikation 

 En kravspecifikation skapades för att få en 
bra bild av vilka gränser som fanns gällande 
Gamezonens utformning. 

3.3.1 Pughs rubriker 

För att få en bra grund att utgå ifrån användes 
Pughs rubriker. 

3.3.2 Pahl och Beitz mall 

Genom att strukturera upp kraven med hjälp 
av Pahl och Beitz mall skapades en 
lättöverskådlig kravlista. 

3.3.3 SMART 

Genom att gå igenom punkterna med hjälp av 
SMART-metoden så utvärderades punkterna 
om de var specificerade, mätbara, uppnåeliga, 
realistiska och spårbara. 
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4 Förstudie 

Resultatet av de valda metoderna till 
förstudien redovisas i detta avsnitt. Först 
redovisas målgruppsunderökningen som 
skapar en förståelse för användaren. Vidare 
beskrivs ny teknik som ger kunden en 
spelkänsla utöver det som den kanske redan 
har hemma.   Därefter följer en beskrivning av 
de ledande TV-spelskonsolerna på marknaden 
följt av en undersökning angående deras 
framtid. Till sist redovisas observationen av 
nuvarande spelstationer i butik, samt en 
undersökning av de områden inom fysisk 
ergonomi som kan anses applicerbara. 

4.1 Målgruppsundersökning 

Genom en enkät, intervjuer samt observation 
skapades en bild av målgruppen som sedan 
användes vid designandet. 

4.1.1 Enkät 

För att skaffa en uppfattning av hur personer 
inom målgruppen uppfattar dagens spel- 
stationer samt vad de skulle vilja förbättra 
med dem så genomfördes en Internetbaserad 
enkätundersökning med hjälp av ett on-
lineverktyg för enkäter. Valet av metoden 
skedde för att få in så många svar som möjligt 
på kort tid, samt för att förenkla samman- 
ställningen av resultatet. Länkar till enkäten 
postades i följande 7 av de största forumen på 
Internet: 
 

• www.flashback.info 
• www.fz.se 
• gameplayer.se 
• www.minhembio.com/forum 
• www.pcgamer.se 
• www.webforum.nu 
• www.sweclockers.com 

 

Frågorna i enkäten var utformade så att 
respondenterna både hade möjlighet att ge 
utförliga svar, som ofta genererar metavärden, 
samt möjlighet att bocka för alternativ ifall de 
kände att de inte hade tid för svar med mer 
substans i.  
 
Enkäten fick ett mycket positivt gensvar med 
131 respondenter som svarade på frågorna. 
Spridningen var jämn mellan åldersgrupperna 
15-19, 20-25 och 25+. Det var även fyra 
svarande i åldern 10-14 år. Nio tjejer svarade, 
men endast en av dem var under 25. 
Spridningen gällande vilka konsoler de hade 
var stor, samtidigt som den inte motsvarar 
försäljningen av konsoler. Både PS3 och 
Xbox 360 fick en svarsfrekvens på ca 45 %, 
samtidigt som bara 30 % hade marknads- 
ledande Wii. 6 % saknade konsol helt. På 
frågan om vad de skulle vilja göra i en butik 
svarade många att variationen på testspel var 
för dålig samt att de skulle vilja testa fler 
olika spel. Gällande frågan rörande varför de 
inte spelar i butik svarade många även här att 
spelen var för tråkiga samt att köerna var för 
långa samt att handkontrollerna var ofräscha. 
Dessutom kommenterade många att spel-
stationerna är för obekväma samt att spelandet 
blir för offentligt.  De som brukar spela gör 
det för att testa nya spel och känna på 
spelkonsoler de inte har. 
 
Sammantaget gav resultatet från enkäten en 
bra helhetsbild av vad målgruppen vill ha av 
en spelstation och därmed genererades bra 
grundfakta att integrera i designprocessen. 
Frågorna samt kvantitativ data kan ses i bilaga 
2. 

4.1.2 Intervju och observation 

För att komplettera resultatet av enkäten 
genomfördes en omgång med intervjuer, samt 
en observation. 
 
Genom att observera kunden och dess 
handlingar under vistelsen inom avdelningen 
för TV-spel kan slutsatser dras angående 
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områdets uppbyggnad och design. För att 
själva observationen ska ge så korrekt och 
verklighetsbaserad data som möjligt ska 
objektet inte under några omständigheter 
känna av att denne är bevakad då detta kan 
leda till missvisande fakta som i sin tur kan ge 
stora konsekvenser i det fortsatta arbetet i 
projektet. Observatörens uppgift är att 
noggrant analysera objektets beteende och 
notera allt som kan vara till nytta för 
projektet. 
 
Efter kundens vistelse inom avdelningen för 
TV-spel finns det en stor möjlighet att 
införskaffa mer kvalitativ information genom 
att intervjua det observerade objektet. Genom 
att använda en kvalitativ och semistrukturerad 
intervjumetod, där frågeställningen kan liknas 
med en diskussion mellan parterna med frågor 
som varför gjorde du på detta viset i denna 
situation och vad fick du för känsla när detta 
hände, ger en stor chans att samla in 
underliggande metavärden från objektet. 
 
Efter observation och intervjusejouren så 
kunde det konstateras att informationen från 
enkätundersökningen samt observationerna 
och intervjuerna visade på liknande resultat. 
Detta medför inte att det var onödigt att båda 
granskningarna gjordes, utan ger mer en 
bekräftelse på att informationen som 
framkommit är den korrekta och att de 
kommande stadierna i designprocessen med 
god sannolikhet kan grundas på resultatet som 
framkommit. 

4.2 Ny teknik 

Bland svaren på enkäten fanns kommentarer 
angående ny teknik och att få testa nya prylar. 
Tillsammans med uppdragets fokus att stärka 
upplevelsen söktes information om ny teknik 
till Gamezonen. 

4.2.1 Sound Shower® 

Ett problem med spelandet i butik som 
framkom i enkäten är den låga ljudvolymen 

då en högre ljudvolym inte tillåts för att den 
stör shoppare runt omkring. En lösning på 
problemet är riktat ljud där det finns flera 
olika tekniker. En av de smidigaste är 
Panphonics Sound Shower® högtalare där 
högtalarelementet ser ut som en fyra mm 
tjock fyrkantig fiberskiva. Elementet har ett 
riktat ljud med en spridningsvinkel på endast 
4°. Genom att böja elementet kan en större 
spridning fås. högtalarelementen finns även 
färdigmonterade i en ca 2 cm tjock ram med 
inbyggd förstärkare (figur 4.1). Vikten är låg, 
även med förstärkare, vilket gör hanteringen 
smidig. Till exempel så väger en högtalare på 
60x60 cm 2,5 kg inklusive förstärkare 
(Panphonics, 2009). 
 

 
 

Figur  4.1 Sound Shower® (Copyr ight Panphonics 
2009). 

4.2.2 Högtalare 

För att ytterligare öka känslan utan att störa 
omgivningen finns ButtKicker®. Den kan 
beskrivas som en högtalare utan element, se 
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figur 4.2. Genom att montera den på en stol, 
under en soffa eller i golvet kan basen kännas 
i kroppen. Det finns en mängd olika storlekar 
och monteringsanordningar för att få bäst 
resultat i olika situationer. 
 

 
 

Figur  4.2 ButtKicker®. 

 

4.2.3 3D-TV 

Inom TV-industrin så görs ständiga tekniska 
framsteg. Plasma, LCD och HD-TV är 
tekniker som på senare år har blommat upp 
och etablerat sig på hemelektronikmarknaden. 
Vad kommer vara det senaste inom TV-
industrin de kommande åren? En inte helt 
otrolig utveckling skulle kunna vara 3D-TV 
för hemmabruk, illustrerad i figur 4.3.  
 
Som det ser ut idag på marknaden när det 
gäller 3D-teknologi är den största delen 3D-
biografer där åskådarna måste sätter på sig 
speciella glasögon för att kunna utnyttja 
tekniken. Denna teknologi lämpar sig dock 
inte för det område som vi arbetar inom men 
det finns en 3D-lösning som är värd att 
uppmärksamma. 
 
Just i detta nu finns det TV-apparater som 
möjliggör en 3D-upplevelse helt utan 
speciella glasögon. Den tillverkare som 
kommit längst i utvecklingen är Philips som 
har en TV-modell som finns tillgänglig för 

företag att köpa in och använda. Grund- 
principen bakom Philips 3D-TV grundar sig i 
att objektet filmas från två olika vinklar. 
Bilderna från de olika vinklarna delas upp i 
vertikala remsor som sedan monteras ihop till 
en bild. Den sammansatta bilden visas på en 
skärm utrustad med ett lager med vertikala 
linser som delar upp remsorna mellan höger 
och vänster öga. Hjärnan sätter sedan ihop 
informationen till en tredimensionell bild 
(Karlsson-Ottosson, 2009). 
 

 
 
Figur  4.3 3D-TV 

 
Kontakt togs med Philips och möjligheten 
gavs att åka och titta på en av deras 3D-
apparater som finns i Sverige. Den samlade 
uppfattningen om 3D-TV:n efter besöket var 
positiv. Filmklippen som visas är i 3D och det 
kändes som om bilden stack ut utanför TV-
apparatens kanter vilket höjde förhoppning- 
arna om att denna produkt skulle kunna vara 
en detalj som kan appliceras i det slutgiltiga 
konceptet för att höja spelupplevelsen för 
spelarna.  
 
Dock upptäcktes en del brister under 
studerandet av filmsekvenserna. Skärpan är 
inte lika bra i hela betraktningsfältet. Vid en 
förflyttning i sidled samtidigt som ögonen är 
fokuserade på skärmen uppstår det fält som är 
suddiga eller skeva vilket är en stor brist. 
Innan denna produkt kan användas eller helt 
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tas bort ur beräkningarna måste fördelar och 
nackdelar noga jämföras mot varandra.  
 
Efter vidare efterforskningar samt kontakt 
med Marco van Ormondt vid Phillips 
huvudkontor i Holland (personlig kontakt, 18 
mars, 2009) så måste tyvärr möjligheterna att 
använda 3D-TV i koncepten till framtidens 
Gamezone avfärdas. Teknologin som behövs 
finns inte i dagens konsoler och anledningen 
till detta är att 3D-TV:n inte säljs till vanliga 
konsumenter och därmed finns ingen 
anledning för tillverkarna att integrera det i 
utrustningen. Dock är det ingen stor 
förändring som krävs för att göra konsolerna 
kompatibla med 3D-teknologin och med stor 
sannolikhet kommer nästa generations 
konsoler ha denna möjlighet. 

4.3 Dagens spelkonsoler 

Gällande marknaden för TV-spel domineras 
den idag av tre konsoler med olika 
egenskaper. Nedan beskrivs konsolerna 
närmare. 

4.3.1 Playstation 3 

Sony Playstation 3 (PS3, figur 4.4) är den 
konsol av de tre som har kraftfullast prestanda 
och den skarpaste grafiken. PS3 har även en 
inbyggd Blu-ray-spelare som gör det möjligt 
att titta på filmer i HD-format, många 
användare köper PS3 enbart för Blu-ray-
funktionen. 
 
PS3:an har en funktion som heter PSN 
(Playstation Network). Via PSN kan 
användare komma åt nedladdningsbart 
material som spel, demon och trailers. Själva 
PSN kostar ingenting att använda, dock 
tillkommer en liten kostnad för nerladdning 
av vissa spel och funktioner. 
 
Via USB-anslutning kan PS3:an kopplas 
samman med en dator och genom den fyllas 
med filmer, musik och bilder för att skapa ett 
gediget multimedia-center. Konsolen är även 

utrustad med en webbläsare som gör det 
möjligt att surfa direkt i spelenheten. 
 
PS3:an är på grund av alla dess funktioner 
och dess höga prestanda den dyraste av de tre 
vilket kan vara anledningen till att den är den 
konsol som sålt i minst upplaga sen 
lanseringen. Priset ligger i skrivande stund 
(mars 2009) på 4000 – 5000 kr bland annat 
beroende på storlek på hårddisk (Pricerunner 
2009a). 
 

 
 
Figur  4.4 Playstation 3. 

4.3.2 Xbox360 

Microsofts Xbox360 (figur 4.5) är en relativt 
kraftfull maskin men inte i klass med PS3:an. 
Det område som Xbox360 vinner mark på 
jämfört med de andra konsolerna är dess 
breda spelutbud. 
 
Konsolen har ett mycket väl fungerande 
onlinenätverk som heter Xbox Live. det är 
gratis att använda och användaren kan ladda 
ner uppdateringar, spel och demon där. Via 
Xbox Live kan även olika användare över 
hela världen spela mot varandra, men för att 
kunna göra det krävs ett guldmedlemskap 
som kostar. En unik detalj med Xbox360 är 
att varje spel har olika utmaningar som man 
kan roa sig med att lösa. Varje utmaning ger 
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poäng som användare över hela världen kan 
jämföra mot varandra via Xbox Live. 
 
Xbox360 har precis som PS3:an möjlighet att 
användas som mediecenter, där filmer, bilder 
och musik kan läggas in och användas direkt 
på konsolen. Xbox360 klarar även av att spela 
DVD - skivor, dock inte Blu-ray. 
 
En Xbox360 kostar mellan 2000-4000 kr 
beroende på hur stor hårddisk som köps till 
(Pricerunner 2009b). 
 

 
 

Figur  4.5 Xbox360. 

4.3.3 Wii 

Nintendo Wii (figur 4.6) har inte samma 
prestanda som varken Xbox360 eller PS3, 
men dess starka sida är de innovativa 
lösningarna. Wii är utrustad med ett 
rörelsekänsligt system i handkontrollerna 
vilket möjliggör en helt ny sorts spelstil. 
Istället för att styra karaktärer med knappar på 
en kontroll så styrs de istället med hjälp av 
kroppsrörelser. Wii-kontrollen är även 
utrustad med högtalare samt skakfunktion. 
Allt detta har gjort att Wii´s målgrupp har ett 
omfång från små barn till de äldre. 
 
Även Wii har en online-funktion (Virtual 
Console) men den är inte lika kraftfull som 
varken Xbox360´s eller PS3:ans. I Virtual 
Console kan gamla titlar från tidigare 

konsoler laddas ner och användas på Wii-
konsolen. Wii är den billigaste konsolen och 
har ett pris på ca 2000-3000 kr (Pricerunner 
2009c). 
 

 
 
Figur  4.6 Nintendo Wii 

4.3.4 Framtidens TV-spel 

Då en del av syftet med arbetet är att se 
framåt i tiden gäller det även att kontrollera 
TV-spelskonsolernas framtid. Hur ser den ut? 
 
När det gäller livslängden för dagens konsoler 
är det svårt att säga hur länge det dröjer innan 
nästa generation kommer. Sony talar om en 
livslängd på tio år för PS3 (Whiting, 2006), 
vilket gör att PS4 kommer 2016. Samtidigt 
räknar Microsoft med en livslängd på sju år 
för Xbox 360  med förväntat generationsskifte 
2012 (Burg, 2008). Nintendo tycker däremot 
att det är dumt att säga något. Nästa konsol 
kommer när spelutvecklarna inte kommer 
längre med hårdvaran (Waters, 2008). Genom 
att söka information på Internet samt 
undersöka rykten går det att gissa sig till 
framtiden. Det är ofta som personer skriver 
om att tillverkarna har stenkoll på varandra 
och väntar på nästa drag. Om det är Sony eller 
Microsoft som är först ut vet ingen, men tvåan 
har säkert en ny konsol redo att lanseras för 
att möta konkurrensen. Det lutar åt att skiftet 
kommer att ske om ett par år, men det är svårt 
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att säga. Den mesta informationen är baserad 
på rykten och gissningar av anonyma 
individer på olika Internet-forum. Johan 
Hemerén, VD på spelutvecklings- företaget 
Shortfuse, tror att framtiden inte ligger så 
mycket i hårdvara och fysiska butiker. Istället 
är det Internet som gäller med billigare spel 
och dygnet-runt-öppna butiker, samma väg 
som musiken har tagit (personlig kontakt, 29 
april, 2009). 
 
Vad kommer då att vara nytt med nästa 
generation av konsoler? En artikel i Forbes 
(Noer, 2008) tar upp det faktum att Wii har 
förändrat kartan för TV-spelen. Demografin 
har skiftat helt. ”Thinking outside the screen” 
är en annan ny tanke som kommit med Wii, 
Guitarhero och dansmattor. Spelandet blir 
mer ett tidsfördriv då fler medelålders kvinnor 
börjar spela, vilket resulterar i fler spel som 
inte kräver månader av spelande.  
 
Men det finns det en motpol i form av spel 
utformade som interaktiva världar, som till 
exempel Spore, spel som aldrig tar slut då 
spelarna själva skapar nya världar och platser 
och delad med sig till andra spelare (Wong & 
Woyach, 2009).  
 
Vidare kommer dagens handkontroller att 
försvinna och spelen bli mer interaktiva med 
fler tillbehör. Det kommer fortfarande att 
göras avancerade spel till de ”klassiska” TV-
spelarna. Samtidigt kommer sociala spel att 
öka där problemlösning och samarbete ligger 
i fokus (Mann, 2009). 

4.4 Marknadsföring av TV-
spelskonsoler i butik 

Studiebesök gjordes för att se hur det ser ut 
med spelandet i butik idag. Alla stora kedjor 
besöktes (OnOff, Elgiganten, Siba, Media 
Markt och Expert) både i Skövde och i 
Stockholm (Kungens Kurva). Det som 
framkom var att det finns två principer av 
testspel, dels färdiga system från tillverkaren 
för stående spelande (figur 4.7) dels en TV-

bänk eller liknande med en soffa eller fåtölj 
eller liknande (figur 4.8). Vissa butiker hade 
båda, andra, mindre butiker, saknade 
teststationer helt.  
 

 
 
Figur  4.7 Spelstationer för  stående spelande. 
Sett fån vänster: Wii, PS3 och Xbox360. 

 
Placeringen var oftast ut mot en central gång 
vilket gör den till ett klart fall av rumpsnudds- 
effekten där kunder, i detta fall spelare, störs 
av att bli knuffade i ryggen. Det medför att 
kunden inte vill stå kvar (Underhill, 1999). 
Detta var även ett problem som kom upp i 
enkäten. Vid spelande med Wii blir detta ett 
ännu större problem då förbipasserande 
riskerar att få sig en smäll vid alltför yviga 
rörelser av spelaren. 
 

 
 
Figur  4.8 Spelstation för  sittande spelande. 
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Vidare besöktes även mindre butiker som är 
mer spelinriktade. Kedjor som Game och 
Gamestop har i regel ett färdigt system från 
en tillverkare om de nu har något överhuvud- 
taget. En lokal spelbutik i Stockholm, 
PSXcare, hade en TV med två racingfåtöljer 
framför. Webhallen var den butik som hade 
flest spelstationer, ca 13 st, där tre var PS3-
stationer från tillverkaren. Resten var Xbox-
stationer i ett väggfast skåp med en sittplats 
(stol eller soffa) framför. 
 
Internet gav flera uppslag runt spelstationer i 
butik. Bland dem fanns Xbox360 lounge i 
Tokyo (figur 4.9), ett spelcafé där Microsoft 
marknadsför sin konsol, samt Nintendo 
World, Nintendos flaggskeppsbutik i New 
York (figur 4.10). 
 

 
 
Figur  4.9 Xbox360 lounge, Tokyo. (EverJean, 
2009). 

 

 
 
Figur  4.10 Nintendo world, New York (Lordcolus, 
2009). 

4.5 Fysisk ergonomi 

För att ytterligare höja upplevelsen av en 
butiksmiljö bör den fysiska ergonomin tas i 
beaktande. 
 
Det är främst två frågor i utvecklingen av 
produkten som hanterar den fysiska 
ergonomin för spelarna. Den ena är 
utformningen av sitsen, den andra är 
placeringen av TV:n, både höjdmässigt och 
avstånd till spelaren. En viktig fråga är att 
bestämma hur stor del av målgruppen som 
designen skall vara anpassad för. Pheasant 
och Haslegrave (2006) ger en tumregel som 
ofta fungerar tillfredsställande, nämligen att 
designa för personer mellan 5:e och 95:e 
percentilen (en person som befinner sig inom 
5:e percentilen är mindre än fem procent av 
den utvalda gruppen gällande ett uppmätt 
antropometriskt värde) (Pheasant & 
Haslegrave, 2006). Det innebär att designen är 
anpassad för 90 % av målgruppen. Men det 
innebär inte att resterande 10 % skall 
ignoreras, utan det gäller att se till så att 
konsekvenserna för dem inte blir alltför stora. 
Detta ger att sitthöjden och placeringen av 
TV:n bör anpassas till mellan 5:e och 95:e 
percentilen av målgruppen för detta projekt 
för att skapa ett rimligt användande. 
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För att få fram antropometriska värden för 
målgruppen användes datorprogrammet 
PeopleSize (2008). Då programmet saknar 
värden inom den svenska populationen för 
vuxna uppdelade i åldersgrupper, samt värden 
för barn, användes den brittiska populationen. 
Fördelningen av ålder och kön inom 
målgruppen undersöktes inte i förstudien. För 
att säkert täcka upp de valda percentilerna 
valdes att arbeta med värden för 5:e 
percentilens 10-årig flicka, som är 129 cm 
lång och väger 27 kg, samt 95:e percentilens 
vuxen man med en ålder på 18-25 år, som är 
188 cm lång och väger 99 kg. Dessa värden 
användes senare i datormanikinprogramvaran 
Jack (2008) för att utvärdera designen. Då 
sitsens höjd samt placering av TV kommer att 
anpassas för att tillgodose en adekvat komfort 
för dessa extremer, så kommer samtidigt alla 
däremellan att få en bra komfort då de 
kroppstyperna ligger närmre idealvärdet för 
maximal komfort.  

4.5.1 Sitthöjd 

Enligt Sanders och McCormick (1993) har de 
flesta stolar med fast sitthöjd och allmänna 
ändamål en sitthöjd på 43-46 cm. Det är ingen 
optimal generell sitthöjd enligt dem. Istället 
rekommenderar de en sitthöjd på 46-48 cm 
med rundad framkant. Detta baserar de på att 
sitthöjden för 5:e percentilens kvinna är 36 
cm, lägger till lite för skor, samt att en för låg 
sits resulterar i en obekväm krökning av 
ryggen. Krökningen får de flesta att höja en 
justerbar sits 4-5 cm över den ”optimala” 
sitthöjden. Höjningen är tillräckligt låg för att 
inte stoppa blodflödet i benen vilket är ett 
problem med för höga sitsar. 
 
Då PeopleSize (2008) ger ett minsta mått för 
projektets målgrupp på 32 cm, fyra cm lägre 
än Sanders och McCormicks mått, blir en 
standardhöjd på sitsen för hög för 
målgruppen. Genom att göra sitsens stomme 
42 cm hög, det vill säga sänka den dessa fyra 
cm, samt placera en fem cm tjock 

skumgummidyna överst fås en mjuk sits som 
även passar de minsta i målgruppen. 
  

 
 
Figur 4.11 vy från Jack vid test av sittkomfort. 

 
Dessutom går det att designa med skarp 
framkant då skumgummit minskar trycket på 
lårens undersida på korta personer (Sanders & 
MacCormick, 1993). 
 
Resultatet för detta projekt ger då en höjd på 
sitsen på 47 cm, inklusive en ca fem cm tjock 
fodring som ger en viss frihet designmässigt. 
Sitsen utvärderades i Jack (2008), se figur 
4.11, med hjälp av verktyget Comfort 

Assessment. Resultatet blev att sitsen är 
komfortabel för alla i målgruppen mellan 5:e 
och 95:e percentilen. Se bilaga 3 för mer 
information. 

4.5.2 Placering av TV 

Pheasant och Haslegrave (2006) beskriver 
flera olika undersökningar gällande placering 
av datorskärmen på en arbetsplats. De 
rekommenderade områdena för den viktigaste 
informationen på skärmen, som oftast 
befinner sig i centrum av skärmen, hamnar 
mellan +15° och -45° runt den horisontella 
synlinjen. Vid en upprätt position av kroppen 
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med ögonen i en avslappnad position befinner 
sig synlinjen ca 15° under horisontella 
synlinjen. Den placering som är att föredra 
ligger inom en vinkel på 30° under 
horisontallinjen (figur 4.13). Pheasant och 
Haslegrave (2006) refererar även till 
internationell standard för placering av 
datorskärmar. Enligt ISO 9241-5 bör det 
viktigaste området på en skärm ligga ±15° 
från den horisontella synlinjen. Detta område 
är dock inte tillämpligt då arbete med huvudet 
bakåtlutat bör undvikas (McAtamney & 
Corlett, 1993), samt att det ligger utanför det 
rekommenderade synfältet enligt Sanders och 
McCormick (1993). Vidare skriver de att ett 
avstånd på 50 cm till skärmen är ett absolut 
minimum med ett rekommenderat avstånd på 
75 cm. Ett exempel på synlinjer kan ses i 
figur 4.14. 

 
 
Figur 4.13 Markerat synfält mellan 0 och -30° 
relativt hor isontallinjen. 

 
 

Figur 4.14 Vy från Jack vid test av höjd på TV. 
Den vuxne mannen tittar  nedåt med en vinkel på 
15° och barnet tittar  rakt fram. 
 

Från Peoplesize (2008) (se figur 4.12) 
hämtades värden baserade på målgruppen, se 
tabell 1, bilaga 3. Den maximala skillnaden av 
måtten på de olika percentilerna från golv till 
ögon är 575 mm vid stående spelande 
respektive 304 mm vid sittande position. En 
trigonometrisk beräkning för en maximal 
vinkel på -30° ger då ett minsta avstånd 
mellan spelare och skärm på ca 525 mm för 
sittande respektive 996 mm för stående. Om 
den kortaste skall slippa titta upp dubblas 
avståndet. Om beräkningen istället görs med 
gränsvärden på 0° till -15° så blir minsta 
avståndet till skärmen 1135 mm för sittande 
respektive 2146 mm för stående. Dessa 
värden kan även ses i tabell 2, bilaga 3. 

Figur 4.12 Vy från programmet Peoplesize gällande måttet golv-ögon.  
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4.6 Diskussion 

Redan innan förstudien påbörjades insåg vi att 
den skulle behöva vara mycket omfattande för 
att ge en tillräckligt god grund att stå på när 
själva designarbetet skulle påbörjas. Därför 
lades extra stor fokus på att göra den 
välarbetat och få ut så mycket kvalitativ fakta 
som var möjligt i detta skede av projektet. De 
intressantaste delarna under förstudien var 
inlärningen av butikspsykologi, resan till 
Stockholm samt enkätundersökningen.  
 
Studierna av butikspsykologi var mycket 
intressanta att utföra och under denna tid 
uppkom många Aha-upplevelser. Mycket av 
informationen som samlades in användes i 
själva designarbetet och påverkade projektet 
mycket. 
 
Resan till Stockolm var utan tvekan den 
enskilt viktigaste delen av förstudien. Det var 
under den resan som både Sound Shower och 
ButtKicker blev två viktiga komponenter för 
det fortsatta arbetet. Utan denna resa hade 
slutresultatet troligtvis blivit något helt annat. 
 
Valet av att göra en enkätundersökning 
berodde på att det kändes som den metod som 
var bäst för att nå målgruppen samt att svaren 
blev mer utförliga då respondenterna kunde 
sitta hemma och svara i lugn och ro. Enkät- 
undersökningen lades ut med förhoppningen 
att få ett användbart resultat. Resultatet blev 
över förväntan med 131 svar. Svaren var 
tydliga och tillräckliga för att skaffa sig en 
god förståelse för hur målgruppen upplever de 
nuvarande lösningarna samt vilka funktioner 
som de saknar. 
 
Ett problem som dök upp i förstudien var 
frågan om på vilket sätt görs designen 
futuristisk? Detta är en svår fråga då det 
handlar om att försöka se in i framtiden. Ett 
sätt att göra detta är att se på utvecklingen 
fram till idag och sedan försöka se hur linjen 
fortsätter. En snabb sammanfattning av 
tidigare information från tidningar och 

Internet ger att dagens inredningsdesign samt 
design över huvud taget är väldigt spretig. 
Samhället är väldigt individualistiskt där den 
egna smaken styr. De snabbaste skiftningarna 
sker inom modet, men där finns bara ett fåtal 
gemensamma trender. Det är en stor skillnad 
mot tidigare då trenderna inom modet var mer 
enkelriktade och tydliga. 
 
Då framtidens design är svår att förutsäga 
samt att dagens formgivning är relativt spretig 
valde vi att gå vidare med en formgivning 
inspirerad av formerna på dagens spel- 
konsoler, Apples formspråk och design samt 
platser som Nintendo world i New York, som 
kan ses i figur 4.9, och Xbox lounge i Tokyo, 
som kan ses i figur 4.10. Vidare diskuterade 
vi vad som gör att något uppfattas som 
framtida. Det resulterade i en lista med saker 
att tänka på, se nedan. 
 
Vad ger en futuristisk känsla? 
 

• Färger 
• Formspråk 
• Ljussättning 
• Material 
• Ny teknik 
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5 Kravspecifikation 

För att skala ned informationen från 
förstudien till riktlinjer för projektet är en 
kravspecifikation ett bra verktyg. Den 
används vid framtagning av en produkt då det 
gäller att specificera vad designen skall klara 
av samt sätta gränser för andra parametrar. 
Detta för att bland annat minska vidden av 
alternativa lösningar. Det gäller att inte vara 
för snäv i formuleringen då det kan strypa 
kreativiteten och hindra lämpliga lösningar att 
komma fram. Men om specifikationen istället 
blir för bred blir det svårt för designern att 
veta i vilken riktning han/hon skall gå. 
Dessutom finns det en risk att konceptet som 
väljs senare inte alls visar sig passa in i det 
tänkta sammanhanget. Det är därför viktigt att 
lägga tid på att skapa en bra krav- 
specifikation (Cross, 2000).  

5.1 Resultat 

Specifikationen togs fram genom att först gå 
igenom de krav och önskemål som finns i 
specifikationen för examensarbetet. De 
delades upp i underrubriker för att förtydliga 
dem. Sedan togs önskemål från 
undersökningarna med för att tillmötesgå de 
som skall använda spelstationerna. En 
avstämning gjordes  mot den teoretiska 
referensramen i kapitel två för att se till att 
alla relevanta tankar kom med i projektet. 
Därefter kontrollerades specifikationen mot 
Pughs rubriker för att se om något hade 
missats. 
 
Därefter strukturerades specifikationen upp 
med hjälp av Pahl och Beitz mall. Rubrikerna 
delades upp i krav respektive önskemål. 
 
Till sist diskuterades specifikationen igenom 
utifrån SMART och kontrollerades så att alla 
punkterna följdes. Till flera av punkterna 
kopplades en kommentar, till exempel om hur 

den skall kunna mätas. Som sista post är 
SMART en bra metod för att se över arbetet, 
få bort onödiga bitar och se till så att 
specifikationen fungerar. 
 
Specifikationen har därefter reviderats flera 
gånger under arbetets gång för att möta 
problem och annat som uppstått. 
Kravspecifikationen i sin helhet går att ses i 
Bilaga 4. 
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6 Konceptutveckling 

Med kravspecifikationen som grund tog sedan 
designarbetet vid. Det skedde med hjälp av ett 
antal olika metoder. 

6.1 Idégenerering 

Resultatet av de kreativa metoderna gav 
mycket material att arbete vidare med. 

6.1.1 Personas 

Till att börja med skapades fyra personas 
tillhörande målgruppen: En 11-årig kille utan 
konsol hemma, en 17-årig kille som inte 
spelar så mycket, en 23-årig van spelare samt 
en 19-årig Wii-spelande tjej. Dessa personas 
med tillhörande scenario kan läsas i bilaga 5. 

6.1.2 Image boards 

Därefter skapades image boards för att 
illustrera målgruppens önskemål samt vad 
Gamezonen bör förmedla. Detta för att 
tydliggöra den information som framkommit 
som är kopplad till Jordans tre punkter för 
produktutveckling (2002), se stycke 2.1, figur 
2.1.  
 

 
 
Figur 6.1 En av de mood boards som skapades till 
projektet. 

 

Resultatet blev två mood boards med 
rubrikerna atmosfär och underhållning, samt 
en theme board med rubriken framtid. Dessa 
kan ses i bilaga 6. En kan även ses i figur 6.1. 

6.1.3 Skissande 

Med personas, image boards och 
kravspecifikationen som grund genomfördes 
en omgång 6-3-5 med hjälp av fyra personer. 
Målet med metoden var att hitta många olika 
koncept på grundformen av Gamezonen. 
Utöver den informationen gavs inga direktiv 
på vilka former eller vilka funktioner som 
skulle inkluderas i koncepten. 
 
Denna omgång av 6-3-5 gav många olika 
varianter på lösningar. Kvalitén på koncepten 
var mycket varierande men det fanns 
lösningar som var värda att gå vidare med och 
studera noggrannare. Under gallringen av 
idéer utgicks det från hur realiserbara 
koncepten var samt hur bra formspråket 
stämde överens med kravspecifikationen. 
 
För att gå vidare med ännu en kvantitativ 
kreativitetsmetod så valdes Rapid Viz. Det är 
en mycket flexibel metod som går att förändra 
och på så sätt göra den mer lämpad till 
området som berörs. Valet gjordes att skissa 
på obestämd tid och använda sig av bilder 
som på ett eller annat sätt var kreativt 
stimulerande, samt resultatet från 6-3-5 
omgången som här visade sig vara en bra 
idésporre. Exempel på bilder som användes 
var möbler från Bauhaus, modern inredning, 
kreativ arkitektur samt skisser från deltagarna. 
Resultatet från Rapid Viz-sejouren gav en 
uppsjö av lösningsförslag på hur både exteriör 
och interiör skulle kunna designas. Några 
skisser från idégenereringen kan ses i figur 
6.2, fler skisser finns i bilaga 7. 
 
Med resultatet från rapid viz-metoden gjordes 
ett besök hos Expedit där koncepten visades 
upp för handledaren på företaget. Alla 
koncepten granskades och deras möjligheter 
att användas bedömdes. Efter besöket hade de 
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koncept som inte var realistiska att gå vidare 
med sållats bort och kvar fanns koncept som 
hade potential att utvecklas.  
 
Med de valda koncepten som grund, 
tillsammans med den information som 
framkom i mötet med handledaren, fortsatte 
det kreativa arbetet med ännu en Rapid Viz- 
sejour. 
 

    

    
 
Figur  6.2 Bilder  från skissandet. 

6.1.4 Omformulering av projektet 

Projektet startade med väldigt fria ramar 
gällande utseende och kostnad. För att lättare 
kunna välja bland koncepten skärptes kraven 
genom diskussioner med Expedit. 
 
En exempelkund valdes för att på så vis 
designa en Gamezone som är tänkt att passa 
in i deras butiker. På detta sätt får Expedit en 
produkt att visa upp där de kan visa 
fördelarna med att ha den anpassad till ett 
varumärke relativt en mer generell produkt. 
Ur marknadsföringssynpunkt är anknytningen 
till företaget en viktig punkt som bygger upp 
värdet på företagets varumärke (Dahlén & 
Lange 2003). 
 
En viktig aspekt som lades till i 
kravspecifikationen och måste finnas i åtanke 
är att kostnaderna för Gamezonen inte får 
skena iväg. Anledningen är att projektets mål 

är att kunna sälja in idén till företag och en av 
de största möjligheterna till att öka chansen 
till en försäljning är att kunna erbjuda en 
prisvärd produkt. Den slutgiltiga kostnaden 
för modulen kommer inte att räknas ut under 
detta projekt, dock så kommer kostnads- 
effektiva åt gärder att användas för att skapa 
ett rimligt slutpris. 
 
Den åtstramade ekonomin gav att de mer 
invecklade formerna från idégenereringen fick 
sållas bort på grund av högre produktions- 
kostnad. Det blev de enklare formerna som 
presenterades som alternativ till slut- 
produkten.  Samtidigt är tanken att skapa mer 
en konceptlösning än en färdig produkt då den 
skall säljas in till kunder. 

6.1.5 Rummets utformning 

Vid projektets start gavs en yta på ca 4 x 4 
meter att skapa Gamezonen på. Då projektet 
omformulerades öppnades möjligheterna att 
undersöka vilken storlek som vore mest 
lämpad för att rymma de nödvändiga 
komponenterna.  
 

 
 
Figur  6.3  Test av mock-up. 

 
Det säkraste sättet att kontrollera storleken på 
ytan som krävs på Gamezonen var att bygga 
upp en modell i full skala. En fullskalig 
mockup (figur 6.3) av modulen byggdes upp 
och inreddes med stolar och TV-attrapper för 
att efterlikna den slutgiltiga produkten så 
mycket som möjligt. Efter att ha befolkat 
modulen med det tilltänkta antalet spelare så 
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kunde slutsatsen dras att en yta på 3x3 meter 
är fullt tillräcklig. För sittande spelare hade 
det räckt med 2,5x3 meter, men det blev för 
trångt för att kunna spela Wii på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
För att få lite mer struktur på utseendet av 
Gamezonen gjordes en strukturvariation på 
placering och antal väggar. Det resulterade i 
sex olika alternativ som sedan utvärderades i 
en konceptvalsmatris som kombinerar viktade 
krav med Pughs referensalternativ (se bilaga 
8). Ett flertal matriser ställdes upp där 
alternativen användes som datum. 
 
Då kundens önskemål är de viktigaste kraven 
att möta (Jordan, 2002), viktades kraven på 
avskildhet, som kan ses som ett av Söderlunds 
antivärden (1998), och åtkomst högre än 
kraven på enkel montering och lägre pris. 
Resultatet blev att tre väggar är att föredra. 
Avskärmningen ökar även eskapismen som 
Mossberg (2003) tar upp. 
 
Vid den fortsatta idégenereringen framkom att 
vid en Gamezone med två spelstationer 
kommer de som vill spela på den inre 
konsolen att störa de som spelar på den yttre. 
Därför öppnades bortre väggen upp samtidigt 
som den främre öppningen delvis skärmades 
av. Detta gav ytterligare avskildhet för dem 
som spelar. 
 
Genom att testa olika sorters storlekar på 
väggar på samma vis som storleken på 
Gamezonen testades så kom gruppen fram till 
att det bästa vore om ingången till modulen 
var förskjuten mot väggen där TV-
apparaterna är placerade. Anledningen till 

denna åt gärd är att väggen bredvid spelarna 
blir längre och därmed blir avskärmningen 
från resten av butiken bättre. Som en direkt 
orsak till att ingången flyttas från spelaren 
kommer också synfältet åt andra hållet bli 
större och spelaren kommer i högre grad se de 
kunder som tittar in i Gamezonen. Detta blir 
dock långt ifrån lika störande som att ha en 
betraktare precis bredvid när en kund sitter 
och spelar. Det går att jämföra med 
”Rumpsnuddareffekten” som Underhill tar 
upp (1999). 

6.1.6 Fortsatt idégenerering 

Med tydligare ramar för projektet ut- 
värderades de tidigare skisserna och nya 
skapades. Dessa kontrollerades mot de nya 
kraven samt personas och resulterade i fyra 
koncept som skickades till Expedit för 
granskning (figur 6.4). De ansåg att C4 var 
den som hade störst potential. Därefter 
gjordes ett antal variationer på temat men 
dessa blev dyrare att producera och var 
dessutom inte lika tilltalande estetiskt. 
 
När nu grundformen var spikad fortsatte 
arbetet med att skapa en sittplats, förvarings- 
box för konsol samt en ramp. Då formerna är 
ganska enkla genomfördes arbetet till största 
delen i ProEngineer för att snabbt kunna få 
korrekta proportioner samt se hur detaljerna 
passar in i Gamezonen. Processen var till stor 
del iterativ då modellerande varvades med 
analys av de olika alternativen genom PMI 
samt kontroll mot specifikationen. Utifrån 
deras styrkor och svagheter skapades sedan 
fler alternativ som återigen utvärderades. 
Flera av idéerna kan ses i bilaga 9 och 10. 

Figur 6.4. Fyra grundkoncept med C4 till höger. 

C1 C2 C3 C4 
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6.2 Resultat av 
konceptutveckling 

Utvecklingsprocessen resulterade i slut giltigt 
koncept på ytterdesignen för Gamezonen samt 
grundformer på sitsen, exponeringen av 
konsolen och rampen. Alla komponenterna 
designades för att gemensamt skapa ett tydligt 
formspråk som passar in i kundens butiker. 
Utformningen diskuterades även utifrån de 
personas som skapats. 

6.2.1 Väggar 

Ytterdesignen skapades med tankarna att den 
skulle vara enkel, stilren och att formerna inte 
skulle öka tillverkningskostnaderna överdrivet 
mycket. Genom att ha rena ytor på utsidan fås 
ett utseende som kan kopplas till Levy och 
Weitz (2007) idé om att locka och antyda mer 
än att ropa. Dessutom består en butik av 
väldigt få rena ytor, det är reklam och 
produkter överallt. Genom att göra tvärt om 
skapas något iögonfallande, ett knep som 
brukar användas vid marknadsföring (Dahlén 
& Lange 2003). Därmed fyller ytterdesignen 
de två första punkterna i AIDA-modellen: 
medvetenhet och intresse (awareness och 
interest) (Dahlén & Lange, 2003). Kunden 
blir uppmärksammad på att Gamezonen finns 
och undrar vad det är.  
 
För att mer exakt bestämma måtten på 
väggarna togs ett par mått fram att utgå ifrån. 
För att Gamezonen skall vara tillgänglig för 
rullstolsburna krävs att öppningen är minst 80 

cm (Boverket, 2008). Till detta lades en 
marginal på 10 cm för att öka tillgängligheten 
ytterligare. Öppningen i väggen mellan 
spelstationerna samt mellan sitsarna sattes till 
15 cm för att ha en tydlig markering mellan 
spelstationerna samtidigt som insynen inte 
blir störande. Det gav en vägglängd på 142,5 
cm. För en mer produktionsekonomisk 
lösning bör väggarna vid sitsarna vara 
likadana, vilket ger en vägglängd på 142,5 cm 
även vid sidan om sitsen. Det ger att sista 
väggmåttet, den korta väggen vid ingången, 
blir 67,5 cm. Några mått kan ses i figur 6.5. 
 
Att den längre sidoväggen är placerad vid 
spelaren är för att den skall få en mer privat 
spelupplevelse och undvika att bli störd av 
insyn från åskådare och förbipasserande 
kunder. Detta ökar känslan av eskapism och 
ökar upplevelsen (Mossberg, 2003) 
 
För att skapa en mjukare känsla som matchar 
de referenser som framkommit under 
utvecklingsprocessen är de yttre och övre 
hörnen på Gamezonens väggar rundade med 
en radie på 400 mm.  
 
Gällande tjockleken på väggen är den satt till 
15 cm då de skall uppfattas som stabila utan 
att ta alltför mycket plats. 
 
Höjden sattes till två meter. Detta för att 
skapa en känsla av avskärmning även då 
långa personer står upp samtidigt som väggen 
bör hållas så låg som möjligt då den blir 
billigare att tillverka. 

Figur 6.5 Några mått på Gamezonen i mm. 
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De smala öppningarna som finns på väggarna 
bakom och framför spelarna gör att modulen 
känns öppnare och luftigare, dock så påverkar 
den inte insynsmöjligheterna negativt vilket är 
viktigt att påpeka. 
 
Trots att Dahlén och Lange (2003) anser att 
produktinformation är viktigt och bör 
anpassas till målgruppen kommer Gamezonen 
inte att ha detta. Då målgruppen är mer 
erfarna spelare antas att ingen information om 
hur konsolen fungerar behövs. Övrig 
information om konsolen är också inget som 
skall finnas där. Den finns istället i andra 
delar av butiken. Detta skapar ett rum med 
verklig fokus på upplevelsen och spelandet. 
 
Utseendet på modulen som är anpassad till 
Wii skiljer sig något från den andra modulen. 
Eftersom Wii-modulen är tänkt att användas 
som en spelstation istället för två så kommer 
bara en TV att behövas och en spelenhet att 
behövas. Dessa komponenter kommer att 
centreras på väggen och därmed kommer 
springan som är mellan väggarna att förstöra 
uttrycket som eftersträvas och tas därför bort 
och ersätts med en solid vägg.  

6.2.2 Golv 

Golvet kommer vara klätt med nålfiltsmatta 
som absorberar ljudet från Sound Showern så 
att det inte studsar runt och förstör 
ljudupplevelsen. Samtidigt skapar det en 
känsla av att Gamezonen är en del av butiken 
då även butikens golv är täckt med 
nålfiltsmatta. 
 
I Wii-modulen kommer golvet att vara lite 
annorlunda för att möjligheten att ha en 
ButtKicker® ska kunna finnas. ButtKickern 
kommer att skapa en större spelkänsla och 
involvera fler sinnen vilket ökar chanserna för 
försäljning (Underhill, 1999), samt kan ge ett 
större fysiskt välbefinnande som Patrick 
Jordan (2002) förordar, samt en känsla av 
mervärde som konkurrenterna saknar 
(Mossberg, 2003). 

 
 

 
 
Figur 6.6 Överst: buttKickern monterad på 
undersidan av golvplattan.  
Underst: Vy ovanifrån med golvplattan upplyft 
och hålet för  ButtKickerns placer ing synlig.  

 
Golvet kommer att höjas upp och en lös platta 
kommer placeras i en nedfräsning i golvet. 
Runt och under plattan kommer gummi- 
distanser att placeras som ska absorbera 
vibrationerna från ButtKickern så att 
vibrationerna koncentreras till plattan och att 
inte resten av modulen tar någon skada av 
dem. ButtKickern kommer att monteras på 
plattans undersida och på detta sätt kommer 
golvet som spelaren står på att kunna vibrera 
fritt (figur 6.6). Det högre golvet gör att en 
avfasning måste göras inne i gamezonen för 
att inte rullstolsrampen skall behöva ändras.  
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6.2.3 Förvaring 

 
 
Figur 6.7 Förvar ingsboxen. 

 
För att ge möjlighet att dölja oönskade 
detaljer som är nödvändiga för modulen så 
finns en förvaringsbox till varje spelstation. 
Varje förvaringsbox har tillräckligt med 
utrymme för att dels ge plats åt en konsol 
samt en förstärkare som tillhör ButtKickern. 
 
Istället för att exponera själva spelkonsolen 
föll valet på att mer exponera varumärket. 
Orsaken till detta är bland annat för att, som 
tidigare nämnts, fokus skall ligga på 
spelupplevelsen. En upplyst spelkonsol kan ta 
uppmärksamhet från själva spelandet. En 
annan aspekt är att konsolernas skillnad i 
utseende gör det problematiskt att skapa något 
som kan exponera dem på ett snyggt sätt. 
 
Formen på förvaringsboxen har samma 
formspråk som övriga Gamezonen. För att 
den inte skall se ut som en TV-bänk, utan ha 
ett mer unikt utseende valdes en sluttande 
ovansida som är 650 mm hög i bakkant och 
350 mm i framkant, se figur 6.7.  
 
Där kommer den använda spelkonsolens 
logotyp vara tryckt på en plexiglasskiva som 
är belyst bakifrån. På förvaringsboxens 
undersida kommer vitt ljus att lysa längs med 
hela kanten, en detalj som hjälper till att skapa 
en mer modern/futuristisk känsla. 
 
Storleken är 1275 x 525 mm för att täcka upp 
hela väggarna. Detta skapar ett mer enhetligt 

intryck och får förvaringsboxen att se ut som 
att den hör ihop med Gamezonen. 
 
Det bakre hörnet är rundat för att följa 
väggens kurvatur. det andra rundade hörnet 
har samma radie och är riktat mot mitten, se 
figur 6.8. Förvarings- boxen för den andra 
spelstationen i Gamezonen är spegelvänd 
relativt den första för att kunna följa väggens 
kurvatur. 
 

 
 
Figur  6.8 Båda boxarna på plats i Gamezonen.  

 

 
 
Figur  6.9 Förvar ingsbox för  Wii. 

 
För Wii får förvaringsboxen ett annat 
utseende (figur 6.9). Då endast en konsol 
används kommer TV och förvaringsbox att 
centreras i Gamezonen vilket medför att 
förvaringsboxen till PS3/Xbox360 kommer 
att se felplacerad ut om den används. Istället 
blir de bakre hörnen skarpa samtidigt som de 
främre rundas av med samma radie som hos 
PS3/Xbox360 boxen. Längden har kortats för 
att se mindre klumpig ut då den står för sig 
själv. På kortsidorna har hyllor skapats som 
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följer formen hos övriga boxen. Hyllorna är 
till för att placera handkontrollerna på när 
kunden spelat klart. En enkel undersökning 
visade att syftet med hyllorna var tydlig, alla 
tillfrågade skulle lägga handkontrollerna på 
en av hyllorna efter spelandet.  
 
En tydlig placering för handkontroller saknas 
för PS3/Xbox360 då observationen av 
beteendet hos spelarna visade att de lämnar 
handkontrollen på sitsen. Det är en enkel och 
godtagbar lösning som fungerar bra. 

6.2.4 Sits 

Sitsen, som visas i figur 6.10, kommer enbart 
att användas i de moduler som är anpassade 
efter PS3 och Xbox360-konsolerna. Formen 
är precis som förvaringsboxen anpassad efter 
hur formen på väggarna är skapta. Radierna 
på kanterna överensstämmer med inner- 
radierna på väggarna för att ge ett mer 
sammanhängande intryck.  
 
Sitsarna är 1275 mm breda för att täcka upp 
hela väggen bakom, samt 500 mm djupa. 
Detta medför att två personer skall kunna sitta 
bredvid varandra och spela relativt 
komfortabelt. Höjden kommer att, som visats 
i avsnitt 4.5.1, vara 47 cm hög inklusive en 5 
cm tjock vaddering. 
 

 
 
Figur  6.10 Sitsen. 

 
På undersidan kommer vitt ljus att lysa på 
samma sätt som på förvaringsboxens 
underkant. 
 

Sitsarna kommer inte att vara fastmonterade 
då de har en ButtKicker inbyggd för att öka 
spelkänslan.  

6.2.5 Ramp 

Rampen till ingången av modulen finns till 
pga. att ett av kraven var att möjliggöra för 
rullstolsbundna att fritt kunna äntra modulen. 
 

 
 
Figur  6.11 Rampen. 

 
För att en rullstolsburen på egen hand ska 
kunna åka in i modulen så krävs det en viss 
vinkel för att detta ska vara möjligt. Enligt 
svensk standard så ska lutningen vara 1:12 (ca 
8°) (Boverket, 2008). Med detta menas att på 
varje höjdmeter så krävs det att rampen är 
12m lång. Gamezonen har en golvhöjd på 12 
cm. För att få en kortare ramp fasas golvet av 
vid ingången. Det gör att tröskelhöjden blir ca 
11 cm, vilket ger en ca 134 cm lång ramp. Då 
öppningen till modulen är 90 cm så kommer 
även rampen vara 90 cm bred längst upp. 
Däremot är riktlinjen för bredd på ramp 130 
cm (Västra Götalandsregionen, 2004). Genom 
att göra rampen 135 cm bred i början för att 
sedan smalna av mot ingången ges en ramp 
som styr in rullstolen till öppningen, se figur 
6.11. 
 
Rampen kommer att vara klädd i nålfilt som 
det innergolvet på modulen samt det övriga 
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golvet i butiken. Det får Gamezonen att verka 
mer som en del av butiken. 
 
Den horisontella delen av rampen kommer 
vara av samma lackade trä som stora delar av 
modulen är tillverkad av.  

6.2.6 Informationsstation 

 
 
Figur  6.12 Informationsstationen vid kontroll av 
höjd i Jack. 

 
För att möta kundernas önskemål och ge dem 
ett enkelt sätt att själva skaffa information så 
kommer en dator med touchscreen att 
monteras på vardera sidan av modulen. 
Datorerna kommer vara uppkopplade på nätet 
och kunden kommer här ges möjlighet att 
med några enkla klick navigera sig till den 
senaste informationen, läsa recensioner och 
även se videos och bilder från spel. Kunden 
kommer även lätt kunna se vilka spel som 
finns inne i butiken via informationsstationen. 
 

Den ena av de två skärmarna kommer att 
monteras ovanför rampen in till modulen och 
kunden kommer att stå på den upphöjda delen 
vid sidan av ingången. På andra sidan där det 
inte finns någon ramp kommer kunden stå 
direkt på marken och skärmen kommer 
monteras något lägre. Skärmen kommer att 
monteras på en höjd av ca 137 cm som gör att 
den minsta personen vi har med i 
beräkningarna tittar upp i en vinkel på 15° 
och den längsta tittar ner i 30° vinkel, se figur 
6.12.  

6.2.7 Färgval och ljus 

Färgvalet på modulen har två olika syften, 
dels att anamma den grafiska profilen hos 
företaget som är den tänkta kunden, samt att 
öka spelupplevelsen hos kunden som spelar.  
 
Utsidan av modulen är röd. Anledningen till 
att denna färg valts är för att företaget 
spelstationen är anpassad till har en röd färg 
som signum för sina butiker. Gamezonens 
röda färg gör dels att den smälter in i det 
grafiska gränssnittet men också att den sticker 
ut och syns tack vare de stora fälten som 
väggarna skapar. Röd är även en färg som 
attraherar kunder, höjer pulsen och ökar 
upphetsningen (Dahlén & Lange, 2003). För 
att den röda färgen inte skall lysa upp och 
störa spelarna inne i Gamezonen har en 
mörkare nyans valts. Nyansen behåller den 
röda färgens psykologiska aspekter och lägger 
samtidigt till en känsla av lyx och kvalitet, 
något som även den mörkgråa färgen 
förmedlar tillsammans med kvaliteter som 
professionalitet och hållbarhet (Eiseman, 
2000). Färgexempel finns i figur 6.13. 
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Figur  6.13 Färgschema med butikens röda färg, 
modulens mörkare ton samt den gråa färgen inne 
i modulen.  
 

På insidan är det en mörkgrå nyans som 
dominerar i huvudsak. Anledningen till att 
den mörkgråa färgen valdes till insidan är för 
att dämpa den starka belysningen som finns i 
varuhusen och därmed öka avskärmningen 
från resten av butiken när kunden kliver in 
modulen. En annan positiv egenskap som den 
gråa färgen innebär är att den är neutral och 
därmed inte tar fokus från det som är 
viktigast, spelupplevelsen. 
 
För att återknyta till den företagets grafiska 
profil så syns den röda färgen på kanten av 
väggarna för de som är inne i Gamezonen, 
men dessa tar inte överhanden över den gråa 
färgen. Här är den röda färgen även 
energigivande (Dahlén & Lange, 2003), vilket 
ytterligare höjer känslan av spänning och 
upphetsning hos spelaren. 

6.2.8 Ljud 

Nästa sinne att bearbeta är hörseln. Ett 
återkommande problem i enkäten var dåligt 
eller för lågt ljud. Då kunder shoppar med alla 
sinnen (Underhill, 1999) är det ett problem 
som bör åtgärdas. 
 
Modulens utformning i sig stänger inne ljudet 
och möjliggör därmed högre volym utan att 
detta stör kunderna. Att oljud är störande för 
kunderna var tydligt under observationen då 
butikspersonalen spelade hårdrock på lite för 
hög volym vilket hindrade samtal i normal 
ton. Många kunder var uppenbart irriterade 
över både musikval och volym. 

För att ytterligare skärma av ljudet kan Sound 
Shower-högtalare användas. Dess låga 
spridning tillåter hög volym utan att störa 
kunderna utanför. Dessutom störs inte heller 
de som sitter och spelar vid den andra 
spelstationen. Högtalarna finns i flera olika 
dimensioner med en bredd på 200 till 200 mm 
samt länger mellan 400 och 3000 mm. För att 
få en så bra placering som möjligt 
kontaktades Electrosound i Stockholm som är 
generalagent för Sound Shower. Där hjälpte 
Brollan Söderström till med placering samt 
val av storlek på högtalarelementen (figur 
6.14 -16). Det gjordes enbart med hjälp av 
skisser och ritningar på Gamezonen. För att få 
optimal storlek samt placering av högtalaren 
behövs tester i en fullskalemodell,  något som 
inte är möjligt i detta projekt. 
 

 
 
Figur 6.14 Placer ing av Sound Shower i Wii-
Gamezonen ovanför  TV:n. 
 

 
 
Figur  6.15 Ljudets spr idning 
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Figur  6.16 Placer ing och ljudets spr idning i 
Gamezonen för  sittande spelande. 

 
Sound Shower-högtalarna har tillsammans 
med ButtKickern, som beskrivs i avsnitt 
4.2.2, förutsättningarna att kunna skapa en bra 
ljudatmosfär och ge spelarna en upplevelse 
som de inte kan få hemma. 

6.2.9 Ljudabsorbering 

För att ljudet från högtalarelementen ska 
fungera så bra som möjligt, samt ges en så bra 
kvalitet som möjligt, är det viktigt att isolera 
omgivningen. Genom att klä väggarna där 
ljudet har möjlighet att studsa med ett 
ljudabsorberande material möjliggörs detta.. 
 
Ytorna på väggarna runt spelarna kommer att 
kläs in med ljudabsorberande plattor som 
oftast används i musikstudios. Plattorna har 
en speciell struktur som passar väl in i 
formspråket för Gamezonen.  
 
Golvet kommer att kläs in i nålfiltsplattor som 
är ett vanligt använt material i exponerings- 
moduler och montrar. Nålfiltsplattor är ett 
ljudabsorberande material som fungerar 
mycket bra för ändamålet att absorbera 
ljudvågorna och inte låta dem spridas. 
 
Färgerna på de absorberande ytorna kommer 
att vara i samma mörkgråa nyans som de 
övriga innerväggarna för att skapa en enhetlig 
känsla inuti modulen. 

6.2.10 Montering 

Ett av kraven på modulen var att den skall 
vara lätt att montera. Genom att Gamezonen 
blev så pass stor var den tvungen att delas 
upp. Detta löstes genom att dela golvytan i 
fyra lika stora delar på 1,5x1,5 m (figur 6.14). 
Huvudgångarna i en butik är tillräckligt breda 
för att tillåta en så pass bred last. Då väggarna 
vid sitsen är lika långa medför det att två delar 
kan göras likadana, vilket är ett mer 
produktionsekonomiskt fördelaktigt upplägg. 
 

 
 
Figur  6.17 De fyra delarna av modulen.  
 

För enkel transport av delarna är det på 
undersidan förberett med hål för pallyftare/ 
gaffeltruck (figur 6.17). Detta innebär att det 
går att direkt köra fram delarna till platsen. 
Hålens positioner är framtagna med hjälp av 
enkla tyngdpunktsberäkningar för att säker- 
ställa en enkel och säker transport utan att 
truckföraren får problem med en svajig last, 
se bilaga 11. Måtten är efter SIS standard för 
EUR-pall (2009). Standardtjocklek på golv- 
spånskivor är 22 mm och för att hålla nere 
längden på rullstolsrampen bör höjden på 
golvet hållas så låg som möjligt. Genom att 
minska på frihöjden för truckgafflarna med 
två mm går det att hålla golvhöjden på 12 cm. 
Att sänka frihöjden ytterligare bör inte göras 
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då gafflarna på motviktstruckar i regel har en 
höjd på 90 mm. 
 
När modulen är på plats placeras en insats i 
hålet för att täcka det (figur 6.18). Detta 
skapar ett bättre helhetsintryck av modulen. 
 

 
Figur 6.18 Hål för  gaffeltruck med tillhörande 
insats. 

 
Sladdarna för ljud, ljus och el är dragna i 
förväg och placerade i ytliga kabelkanaler i 
golvet. Då strömmen kommer ovanifrån i 
butiken måste modulen kunna ta emot ström 
därifrån. Detta sker genom att en sladd 
kommer ut på ovansidan av modulväggen 
bakom ena sitsen. Sladden är sedan dragen 
bakom ljudisoleringen vilket är en 
ekonomiskt fördelaktig lösning jämfört mot 
att dra sladden i väggen. Den fortsätter ner 
under mattan och in mot modulens mitt 
tillsammans med sladdar till ljussättning och 
ButtKicker. I skärningspunkten av de fyra 
delarna av modulen är hörnet avkapat vilket 
skapar ett hålrum där sladdarna från de olika 
enheterna kan kopplas ihop snabbt och enkelt. 
På Wii modulen är istället elsladden dragen i 
skarven mellan väggarna bakom TV:n. 
 
För att täcka över sladdkopplingarna, samt 
låsa de olika delarna av modulen till varandra, 
placeras en låsram i stål, som kan ses i figur 
6.19, runt hålet tillsammans med en 
täckplatta. Låsramen med tapparna låser fast 
de fyra delarna på ett enkelt sätt. Samtidigt 
står modulen stadigt i sig själv då den står på 
nålfiltsmattan som täcker butiksgolvet.  
 

 
 

Figur  6.19 Låsram och täcklock.  

 

 
 
Figur  6.20 Rampens tre delar  

 
För en lättare hantering tillverkas rampen i tre 
delar, rampen samt de två sidostyckena (figur 
6.20). För att säkerställa att rampen sitter fast 
skruvas den fast i Gamezonen. Därefter läggs 
sidostyckena på plats. De hålls på plats med 
hjälp av hakar på undersidan av rampen (figur 
6.21). 

 
 
Figur  6.21 Hakar för  monter ing av sidostycken till 
ramp. 
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6.2.11 Tillverkning och materialval 

I avsnitt 4.6 finns material med som en av 
punkterna gällande vad som gör något 
futuristiskt. Den åtstramade budgeten gjorde 
att det futuristiska fick stå tillbaka för mer 
ekonomiska material.  
 
 Som grundmaterial rekommenderar material- 
valsprogrammet CES (2008) trä då det har en 
förhållandevis låg vikt och är ett bra material 
ur miljöhänsyn. Typen av trä får bestämmas 
utifrån användningsområde. Till exempel så 
kan dolda ramverk tillverkas av obehandlade 
reglar. De böjda styckena kan med fördel 
tillverkas av spårfräst MDF som lätt kan 
böjas. Till golvet rekommenderas spånskivor 
för golv. 
Gällande tillverkningen har Expedit kontakter 
med flera olika leverantörer. Troligtvis 
kommer Gamezonen att tillverkas av ett 
snickeri som tillverkar produkter i korta 
serier.  

6.2.12 Diskussion 

Denna fas av projektet kan sägas vara den 
roligaste delen av ett design projekt. Det är nu 
all information från förstudien ska tillämpas 
på ett kreativt sätt för att i slutändan ha 
producerat ett slutgiltigt koncept. 
 
Till en början gick denna del av projektet helt 
enligt planerna, idéer genererades, idéer 
förfinades och koncept blev till. Dock 
kantades utvecklingsprocessen av vissa 
bekymmer som i slutändan utmynnade i att 
designspecifikationen var tvungen att 
analyseras och konstrueras om efter de nya 
förutsättningarna. Denna process gjorde att 
det blev en del tidsbrist då stora delar av de 
tänkta koncepten ratades och designprocessen 
var tvungen att gå tillbaka några steg. 
 
Istället för att skapa en produkt till en kund 
som tanken var från början så handlar detta 
projekt istället om att skapa ett koncept 
anpassad till en kund för att på så sätt ges 
möjlighet att säljas in som en 

företagsanpassad produkt mot andra företag. 
Denna omformulering av projektet tyckte vi 
var mycket spännande då detta inte använts i 
tidigare projekt som bedrivits under 
studietiden. Det har även varit lärorikt om än 
besvärligt att behöva göra en sådan stor 
omformulering av designspecifikationen så 
långt gånget i ett projekt. 
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7 Slutresultat 

 
 
Figur  7.1 Slutresultatet 

 
Slutresultatet, som kan ses i figur 7.1, blev en 
röd Gamezone i ren design med ny teknik 
som höjer upplevelsen. Ett estimerat 
tillverkningspris på 38.000:- exklusive 
elektronik gavs  av Snickarna i Blikstorp. 
Priset ligger inom den ram som satts i 
kravspecifikationen. Fler bilder finns i bilaga 
12. 

7.1 Kartongmodell 

 
Figur 7.2 Kartongmodellen 

En kartongmodell byggdes enligt uppdrags- 
beskrivningen i skala 1:7,5. Skalan valdes 
med utgångspunkt i att få en modell i en 
storlek som är tydlig och hanterbar. Modellen 
kommer att användas som komplement till 
datormodellerna för att få ett grepp om hur 
slutresultatet kommer att se ut.  

7.2 Rekommendationer 

Arbetet med projektet gav mycket 
information som är viktig för att möta 
spelarnas önskemål, men som inte passade 
inom ramen för projektet. Det mest 
grundläggande tipset till butikerna är att hålla 
Gamezonen ren. Smuts är något som 
verkligen stör helhetsintrycket. Det var även 
många kommentarer i undersökningen om att 
handkontrollerna var ofräscha vilket enkelt 
kan ordnas genom regelbunden städning. 
 
Vidare vill många spelare ha möjlighet att 
testa olika tillbehör. Genom att tillhandahålla 
nya tillbehör och låta kunderna testa dem 
skapas en större spelupplevelse och en känsla 
av att ”Jag vill ha det här”. 
 
Nästa punkt som sågs i underökningen är 
möjligheten att få provspela spel som verkar 
intressanta. Ungefär som att provlyssna en 
skiva i en skivaffär. Detta kan göras genom 
att spelaren själv får byta spel, eller kan säga 
till någon i personalen för att få spelet bytt. 
Genom att koppla konsolen till Internet finns 
även möjligheten att ladda ned demoversioner 
av spel till konsolen. 

7.3 Fortsatt arbete 

Den framtagna Gamezonen är ett koncept 
skapat för att säljas in till en elektronikkedja. 
Det återstår en del arbete för att kunna starta 
en produktion, men då större delen av 
Gamezonen är en träkonstruktion kan det 
anses vara ett relativt enkelt arbete. För att 
kunna sälja in konceptet kan även en mer 
omfattande kostnadskalkyl behöva göras. 
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8 Diskussion 

Utgångspunkten när projektet startade var att 
skapa framtidens speltestenhet i ett stort 
hemelektronikvaruhus. Under projektets gång 
har mycket inträffat som gjort att den 
ursprungliga projektbeskrivningen har ändrats 
en hel del och produkten som skapats har ett 
annat syfte än den ursprungliga hade.  
 
Istället för att vara en modul som är framtagen 
åt ett specifikt företag är det istället en 
produkt som är designad mot en specifik 
företagsprofil. I detta fall betyder detta att 
produkten är ett koncept som visar på att en 
specialdesignad produkt som är skräddarsydd 
efter ett företags profil är mer gångbart än en 
generellt designad produkt. Med detta som 
säljargument kommer modulen att kunna 
säljas in till andra företag. 
 
Studerandet av marknadsföring i början av 
projektet tog mycket tid men gav samtidigt 
mycket nyttig information. Informationen 
fanns sedan med under hela produkt- 
utvecklingsprocessen, även om allt inte tagits 
med i rapporten. 
 
Under vår förstudie påträffades inget som kan 
liknas med den designade produkten när det 
gäller form, funktion och framförallt teknik 
som inte vanligtvis används för ändamålet 
men som ökar spelkänslan för användaren. 
Varken ButtKicker eller Sound Shower 
framkom som lösningar som i dagens läge 
används i kommersiella spelenheter och det 
känns bra att ha kunnat integrera ny teknik i 
konceptet. 
 
Produkten som tagits fram är ett slutgiltigt 
koncept som är möjligt att tillverka till ett 
rimligt pris. Dock finns risken att potentiella 
köpare skulle tycka att priset på just denna 
version skulle vara i överkant. Om så skulle 
vara fallet finns det många möjligheter att 
sänka komplexiteten i konstruktionen och 

funktionen. Dessa åtgärder är dock inget vi 
förespråkar då risken är att besparingar görs 
på bekostnad av spelglädje för kunden, vilket 
är den stora anledningen till att modulen 
designats. 
 
De fria tyglarna vi fick i början tillsammans 
med en omständlig kommunikation med en 
beställare som inte riktigt visste vad den ville 
ha och sedan drog sig ur medförde att arbetet 
fick en haltande start. Här kunde vi ha sett till 
att avgränsa projektet själva, men tog fel 
beslut genom att försöka vänta in svar. 
 
Resultatet av detta blev att idégenererings- 
fasen tog för lång tid vilket i sin tur 
resulterade i tidsbrist. 
 
Vi har lärt oss en hel del om oss själva, olika 
designverktyg, datorprogram och projekt- 
arbete samt fått en inblick i att arbeta mot 
företag. Det har varit en rolig, givande och 
lärorik erfarenhet. 
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Bilagor 

1. Utbildningen 

2. Resutat av Internetundersökning 

3. Ergonomi 

4. Kravspecifikation 

5. Personas 

6. Image boards 

7. Skisser från idégenereringen 

8. Konceptval av väggar 

9. Skisser av sitsar 

10. Skisser av konsolbänk 

11. Tyngdpunktsberäkning 

12. Renderingar av slutresultatet 
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Bilaga 1 Utbildningen 
 
Designingenjörsprogrammet är en treårig 
högskoleutbildning vid högskolan i Skövde. 
Utbildning är omfattande och täcker upp alla 
moment som krävs för utvecklandet av en 
framgångsrik produkt. En viktig del i 
produkt- utvecklingsprocessen är designerns  
kunskap att med kreativa metoder och 
tekniker finna lösningar på problem. Till detta 
tillförs ingenjörens mer tekniska egenskaper 
inom materialval och tillverkningsteknik för 
att i slutändan bilda designingenjörs- 
programmet.  
 
 
 

 
 
Bild 1. Logotype för  Högskolan i Skövde 

 
Kurserna i programmet är väl valda för att ge 
studenten den kompetens som krävs för att 
förstå alla aspekter inom skapandet av en 
produkt. Kurser såsom designkunskap och 
designmetodik ger kunskaper om hur man ska 
angripa ett problem samt finna lösningar på 
problemet. Användandet av datorbaserade 
verktyg är en viktig del i utbildningen och 
inom områden som ergonomi och prototyp- 
framställning i 3D miljö en ovärderlig tillgång 
(HIS, 2009). 
 
 
 
 

 
 
Bild 2. Logotype för  Designingenjörsutbildningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS (2009) Designingenjör. Tillgänglig på Internet: http://www.his.se/dsp [Hämtad 09.03.22] 
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Bilaga 2 Resultat av Internetundersökning 
Nedan presenteras frågorna som användes i undersökningen samt de kvantitativa svaren. 

 

1. Hur gammal är du? (på ett ungefär) 

Option Antal  Procent 
1. 10-14 4 3.05% 

2. 15-19 43 32.82% 

3. 20-25 44 33.59% 

4. 25- 40 30.53% 

Totalt 131 100% 

Totalt antal svar:   131 

 

 

2. Vad är du för något? 

Option Antal  Procent 
1. Tjej 9 6.87% 

2. Kille 122 93.13% 

Totalt 131 100% 

Totalt antal svar:   131 

 

 

3. Har du TV-spelskonsol hemma? 

(Flervalsfråga) 

Option Antal  Procent 
1. Playstation 3 57 27.01% 

2. X-box 360 59 27.96% 

3. Wii 38 18.01% 

4. Nej 13 6.16% 

5. Annan, v ilken? 44 20.85% 

Totalt 211 100% 

Totalt antal svar:   131 

 

 

4. Om du har ett TV-spel hemma, klottra gärna ned några ord om varför du har just den och varför de 
egenskaperna är viktiga för dig. 

 

 

5. Vad kollar du efter i TV-spelshörnan i en butik? 

(Flervalsfråga) 

Option Antal  Procent 
1. Nya spel 94 35.74% 

2. Billiga spel 82 31.18% 

3. Toplistespel 37 14.07% 

4. Tillbehör 24 9.13% 

5. Annat, skriv i rutan 26 9.89% 

Totalt 263 100% 
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Totalt antal svar:   127 

 

6. Vad skulle du vilja göra i TV-spels butik / avdelning?  
Ta gärna med sådant du inte kan göra idag. 

 

7. Brukar du spela i butiker som har spelstationer? 

Option Antal  Procent 
1. Ja 58 44.27% 

2. Nej 73 55.73% 

Totalt 131 100% 

Totalt antal svar:   131 

 

8. Vad gillar du bäst med att spela i butik?  
(Om du inte spelar kan du hoppa över frågan) 

9. Vad är sämst med att spela i butik?  
(om du inte spelar kan du hoppa över frågan) 

 

10. Vad kan göras bättre?  
Det finns alltid något att förbättra! 

 

11. Vad skulle få dig att spela mer i butiker? 

(Flervalsfråga) 

Option Antal  Procent 
1. Testa ny a spel 81 29.56% 

2. Testa tillbehör 58 21.17% 

3. Kunna testa olika spel 80 29.2% 

4. Kunna spela med kompisar 38 13.87% 

5. Annat, skriv i rutan 17 6.2% 

Totalt 274 100% 

Totalt antal svar:   117 
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Bilaga 3 Ergonomi 
 

Comfort assessment 

En utvärdering av höjden på sitsen gjordes  i dator- manikinprogramvaran Jack. Två manikiner 
skapades utifrån de värden PeopleSize gett gällande 5:e percentilens flicka, samt 95:e percentilens  
man. Dessa placerades sittandes i spelposition, se figuren till nedan, i en datormodell av 
Gamezonen. Positionen analyserades sedan med hjälp av verktyget Comfort assessment. Verktyget 
analyserar positionen med hjälp av olika forskningsdata. Det finns ett antal olika datakällor att välja 
mellan varav fem redovisas här. Fyra av dem bedömer olika leder var för sig och visar positionen av 
olika leder i form av staplar. Nollvärdet är den position som är vanligast att människor väljer att 
sitta i. Varje stapel har ett gränsvärde, överskrids det blir stapeln gul. Den femte datakällan (Krist) 
behandlar kroppshållningen som helhet där komforten blir sämre ju längre staplarna är. Resultatet 
av utvärderingen visas på sidorna som följer.  
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Vuxen 

De fyra datakällor som analyserar lederna 
enskilt håller sig inom godkända värden. 
Analysen gjord med data från Krist 
(diagrammet till höger) visar däremot på 
ganska höga värden för trötthet (fatigue), 
komfort och rumpa. Skuldran (shoulder) har ett 
högt värde men är inte helt korrekt inställd. 
Om manikinens armar dras uppåt fås lägre 
värden hor Krist gällande alla fyra av de 
längsta staplarna,, men värdena ökar hos de 
andra. 
Då ett av kraven i projektet är att sitsen skall 
vara bekväm, men inte för bekväm, för att 
spelarna inte skall sitta för länge kan dessa 
värden anses godtagbara. 
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Barn 

Barnet har lättare att sätta sig i en position som 
analysen godkänner. Även här är värdena hos 
Krist lite höga, men inte lika höga som hos den 
vuxne. 
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Tabeller 

 
Tabell 1. Antropometr iska mått för  största och minsta person i den utvalda gruppen. 

Tabell 2. Minsta avstånd ti ll TV beroende på synvinkel. 

Typ Ålder Percentil Position Mätområde  Mått 

Brittisk flicka 10 år 5:e Sittande Sits – ögon 563 mm 

Brittisk man 18-25 år 95:e Sittande Sits – ögon 867 mm 

Brittisk flicka 10 år 5:e Stående Golv – ögon 1187 mm 

Brittisk man 18-25 år 95:e Stående Golv – ögon 1762 mm 

Position Person Synlinje Minsta avstånd Placering av TV 
Sittande 
 

Längsta -15° 
1135 mm 563 mm från sits 

Kortaste 0° 

Längsta -30° 
525 mm 563 mm från sits 

Kortaste 0° 
Stående Längsta -15° 

2146 mm 1187 mm från golv 
Kortaste 0° 

Längsta -30° 
996 mm 1187 mm från golv 

Kortaste 0° 
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Bilaga 4 Kravspecifikation 
 

Kravspecifikation
K=krav 
Ö=önskvärt

Estetik 1 Estetiskt tilltalande
1.1 Anpassad till butikens grafiska profil K Kontrolleras av handledare
1.2 Modern, cutting edge Ö
1.3
2 Effektfullt

2.1 Strategiskt placerad belysning Ö Punktbelysning och LED mm
2.2 Tak för att dämpa oönskad belysning Ö

Ergonomi 3 Handhavande
3.1 Enkelt handhavande för målgruppen K Utvärderas genom fokusgrupp
3.2 Tydligt gränssnitt K Utvärderas genom fokusgrupp
3.3 Trådlös handkontroll Ö
4 Sittplats

4.1 Plats för två personer per spelenhet Ö Mäts med hjälp av datormanikin.
4.2 Bekväm K Men inte för bekväm. Mäts med 

hjälp av datormanikin.
5 Accessibilitet

5.1 Åtkomligt även för rullstolsbundna K Kontrolleras mot byggstandarder..
6 Bildskärm

6.1 Tydligt ses av spelare K Mäts med hjälp av datormanikin / 
antropometriska data..

Funktion 7 Konstruktion
7.1 Lätt att montera upp K Av butikspersonal med så få 

verktyg som möjligt. Mäts genom 
7.2 Lätt att montera ned K Av butikspersonal med så få 

verktyg som möjligt. Mäts genom 
7.3 Lätt att transportera nedmonterad K Kontrolleras av handledare
7.4 Får ej förankras i golvet K
8 Användande

8.1 Möjliggöra spelbyte för kund Ö
8.2 Möjliggöra två spelare Ö
8.3 Möjliggör utrymme för tillbehör K Rockband, dansmatta, bilratt
8.4 Ha plats för kundens varor / ytterkläder Ö
8.5 Plats för infosökning Ö Kolla recensioner, screenshots, 
9 Flexibilitet

9.1 Lätt att flytta uppmonterad Ö
9.2 Lätt att byta utseende / varumärke /konsol K Beroende på uppgiften
9.3 Enkel justering av TV för stående / sittande spelare Ö
9.4 Möjliggöra olika antal spelstationer Ö
9.5 Möjliggöra fristående spelstationer Ö

Kvalitet 10 Uttrycka kvalitet
10.1 Formspråk Ö
10.2 Materialval Ö
11 Lång livslängd

11.1 Material som tål slitage på utsatta ytor K Kontrolleras i materialspecifikation

Testning 12 Utvärdering  
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Underhåll 13 Renhållning     
  13.1 Lättstädad Ö   

  14 Service     
  14.1 Lätt att byta spel K Utvärderas genom fokusgrupp 

  14.2 Lätt att serva konsol K Utvärderas genom fokusgrupp 
          

Miljövänlighet 15 Matrialval     
  15.1 Val av miljövänliga material Ö   

  16 Destruktion     
  16.1 Lätt att separera material för återvinning Ö   

          
Säkerhet 17 Skaderisker     

  17.1 Stabil, ej tippbar K Kontrolleras med förankring och 
tyngdpunktsberäkningar. 

  17.2 Minimera snubbelrisk Ö Granskning av designen 

          
Begränsningar 18 Ekonomi     

  18.1 Maximal kostnad för basenhet 
Ö 

40.000 kr Exklusive ljus och 
elektronik 

  19 Dimensioner     

  19.1 Storlek vid sittande spelande Ö L x B =3 x 1,5 m per station 
  19.2 Storlek vid stående spelande av Wii Ö L x B = 3 x 3 m 
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Bilaga 5 Personas 
 

Martin 

Martin är en 23 åring som bor och är 
uppvuxen i Stockholm. Hans stora intresse i 
livet är TV-spel och det är även inom 
spelområdet som han utbildar sig. Kort sagt så 
lever Martin och hans likasinnade vänner med 
TV-spel stora delar av dygnet. Martin har bott 
hemifrån i snart 2 år och har fullt studiebidrag 
att tillgå. Utöver studiebidraget har han även 
undanstoppat ca tjugotusenkronor från tiden 
innan studierna då han jobbade ett år på ett 
lager. 
 
Martin är en allätare när det gäller TV-spel 
och han är mycket stolt över att inneha alla tre 
av de stora konsolerna och han använder alla 
flitigt. För att ha råd med sitt stora intresse så 

måste han spara in på mycket annat, Men 
detta är enligt Martin inget större problem, 
han äter hellre makaroner och ketchup i en 
månad än att inte kunna köpa de senaste inom 
TV-spelsvärlden.  
 
Information om spel och konsoler får Martin 
enbart från internet och sina vänner.  Han är 
en flitig skribent på de största spelforumen på 
internet och diskutera allt runtomkring TV-
spel. Martin lägger därför ingen tid på att läsa 
om spel när han väl kommer in till butiken för 
att köpa sitt spel, han vet ju redan allt om det, 
Dock så testar han gärna spel i butik om och 
endast om det är de absolut nyaste titlarna 
som erbjuds.  

 

Johanna 

Johanna är en tjej på 19 år och slutar snart 
gymnasiet där hon pluggar samhälls- 
vetenskap. Hon kommer ursprungligen från 
Göteborg men henens familj flyttade till 
Malmö när hon var tolv år för att hennes 
pappa fick ett bra jobberbjudande där.  
 
På fritiden så sportar hon mycket. Hela 
hennes uppväxt har hon tränat både fotboll,  
handboll och testat på en mängd olika sporter 
men sen två år tillbaka är de endast handboll 
som hon prioriterar. När Johanna inte pluggar 
eller tränar så umgås hon mycket med sina 
många kompisar som hon fått från både 
idrottandet och skolan. 

Johannas kontakt med TV-spel får hon främst 
tack vare sin lillebror Mats som är elva år och 
som fick ett Wii förra julen. Hon är absolut 
ingen van spelare och hon brukar oftast inte 
tycka TV-spel är roligt, men att spela lite 
tennis eller bowling mot brorsan tycker hon 
ändå är rätt skoj, mest för att det är så simpelt 
att lära sig. Ett annat sätt som Johanna 
kommer kontakt med TV-spel är när hon är 
hon är på tjejkväll hos sina vänner och då 
brukar det oftast finna ett Playstation 2 
tillhands vilket brukar medför att den lugna 
myskvällen byts ut mot ett vilt 
karaokeutövande. 
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Andreas 

Andreas är 17 år, läser natur på gymnasiet, 
spelar fotboll och hänger med kompisar på 
fritiden. Han kollar mycket på TV och gillar 
filmer. Han har en PS2:a hemma och spelar 
någon gång ibland. Det blir mest fotbollsspel 
när en kompis är på besök då det inte är lika 
kul att spela mer konsolen som motståndare. 
Han spelar även ibland när han är hos  sina 
kompisar. Favoritspelen är självklart sport 
spel, men även strategispel. Musik, fighting 
och FPS spel undviker han. 
Andreas bor i en villa i Mariestad med sina 
föräldrar som båda är arbetande akademiker 

och en lillasyster på 14. Om det skulle uppstå 
en diskussion om vem som skall få spela 
hemma ger han sig tämligen fort. 
 
När han är i en butik kollar han inte mycket 
på TV-spelen. Det blir mest när kompisarna 
drar dit honom. Men när han är där gillar han 
att testa Wii sports och sportspel till PS3:an 
för att se grafiken och känna spelkänslan. 
Xbox kikar han på för att den har så stort 
spelutbud. Han ställer sig aldrig och spelar 
själv, för att spela skall han ha med sig en 
kompis. 

 

John 

John är en 11 årig Skövdekille med skilda 
föräldrar. Han är enda barnet och bor mest 
hos sin pappa som är en ensamstående 
Volvoarbetare och bor i en trerumslägenhet. 
Mamman har hittat en ny man och bor i en 
villa. Den nya mannen har två barn sedan 
tidigare, en kille på 15 och en tjej på 13. John 
kommer inte alls överens med dem. Den enda 
konsol i hans närhet är en Xbox 360 hos 

mamman som egentligen alla ska få använda, 
men som styvbrorsan lagt beslag på och 
vägrar låta John använda den. Han kikar ofta 
på konsolerna när han är i en hemelektronik- 
butik, men vågar inte provspela eftersom han 
inte har någon koll på hur man gör och är 
rädd för att någon skall gå förbi och skratta åt 
honom. 

 

Scenario - Andreas 

En tisdag när Andreas slutat tidigare i skolan 
drar en av hans kompisar med honom till en 
stor hemelektronikbutik i Skövde för att titta 
på en mobiltelefon han funderar på att köpa. 
När de kommer dit passar de på att kika på 
TV-spelsavdelningen. Där ser de en ny och 
stor grej som drar blickarna till sig. På ena 
sidan är det en ingång där det på väggen 
bredvid står PS3 med stora bokstäver. De går 
in och ser en liten spelsalong avskärmad från 

butiken. Till Andreas stora glädje är det 
senaste versionen av NHL som körs för 
tillfället. De sätter sig ner och spelar. 
Väggarna runt omkring avskärmar spelplatsen 
på ett bra sätt och miljön där inne känns  
fräsch och modern. Enda nackdelen är sitsen 
som börjar ge träsmak efter drygt 20 minuters 
spelande. Resten av veckan är deras besök där 
det regerande samtalsämnet med kompisarna. 
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Bilaga 6 Image boards

Board 1. Future 

Board 3. Atmosfär 

Board 2. Undehållning 
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Bilaga 7 Skisser från idégenereringen
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Bilaga 8 Konceptval av väggar 
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Bilaga 9 Skisser av sitsar 
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Bilaga 10 Skisser av konsolbänk 
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Bilaga 11  Tyngdpunktsberäkning  

 

För att enkelt och snabbt räkna ut en 
ungefärlig position av tyngdpunkten 
valdes ett skarpt hörn istället för 
rundat. Parten delades upp i tre delar: 
Golv samt två väggar. Istället för att 
räkna med en massa antogs att 
densiteten var lika för de tre delarna 
som behandlades som solider. Det 
gav följande beräkning (alla mått i 
meter): 

 

Enhet vid sitsen: 

Vgolv= 1,5 x 1,5 x 0,12 = 0,27 

TPgolv = 1,5 / 2 =0,75 

Vvägg1 = 2 x 1,425 x 0,15 =0,4275 

TPvägg1 = 0,15 / 2 =0,075 

Vvägg2 = 2 x 1,275 x 0,15 =0,3825 

TPvägg2 = 1,275 / 2 + 0,15 =0,7875 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uträkningen ger en tyngdpunkt som ligger ca 0,5 m från ytterkanten åt båda hållen. 

 

Liknande beräkningar gjordes för övriga delar. 

496,0
Vvägg2    Vvägg1    Vgolv

TPvägg2  x  Vvägg2    TPvägg1  x  Vvägg1    TPgolv  x  Vgolv
=

++

++
=TP
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Bilaga 12  Renderingar av slutresultatet 
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