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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar ett projekt som omfattar utveckling och 
utformning av en radioapparat i samarbete med företaget 
Transient Design. Transient Design har inte tidigare tillverkat 
radioapparater utan endast importerat radioapparater från 
Roberts Radio. Uppdraget var att utforma en helt ny radio och 
kraven, från Transient Design, var bland annat att den skulle 
utstråla kvalité och exklusivitet. Radion skulle inte bara kunna 
spela upp radiokanaler, utan också kunna hantera andra enheter 
som MP3-spelare, Ipod med flera.  
 
Till att börja med gjordes en förstudie, förstudien bestod bland 
annat av marknadsundersökning, personas och funktionsanalys. 
Personas utvecklades för att specificera målgruppen och en 
funktionsanalys lade grunden för kravspecifikationen. Flera 
metoder användes under projektets gång såsom 
brainstormingmetoden 6-3-5, utvärderingsmetoden PNI, 
konceptgenereringsmetoden morfologisk analys och slutligen 
metoden matrisutvärdering. Genom de olika metoderna kunde 
många koncept tas fram och utvärderas. För att slutligen kunna 
välja ut ett koncept att gå vidare med gjordes bland annat 
intervjuer med personer i och utanför målgruppen. 
 
Projektet resulterade slutligen i radion Nautilus, en radio som 
uppfyllde de krav och önskemål som Transient Design hade ställt 
på produkten, och som tilltalade den målgrupp som företaget 
hade valt ut.  



 

Abstract 
 
This report deals with a project that includes development and 
design of a radio, in cooperation with the company Transient 
Design. Transient Design has not previously manufactured radios, 
only imported radios from Roberts Radio. The assignment was to 
design a completely new radio and requirements, from Transient 
Design, was among others, that it would radiate quality and 
exclusiveness. The radio should not only be able to play radio 
channels, but also be capable of handling other devices such as 
MP3 player, Ipod and more. 
 
To begin with, a pre-study was made, which included a market 
survey, personas and functional analysis. Personas were 
developed to specify the target group and a functional analysis 
was the basis of the specification of requirements. Several 
methods were used during the project such as brainstorming 
method 6-3-5, evaluation method PNI, concept generation method 
of morphological analysis, and finally matrix method evaluation. 
By the various methods, many concepts are developed and 
evaluated. Finally, in order to be able to select a concept to 
proceed with, interviews were made with people inside and 
outside the target group.  
 
The project ultimately resulted in the radio Nautilus, a radio that 
fulfilled the requirements and the desires that Transient Design 
had, and pleased the target group that the company had chosen. 
 
  



 

 
 
 
 

Förord 
 
Rapporten är en del av examensarbetet inom ämnet integrerad 
produktutveckling. Examensarbetet gjordes under våren 2009. 
Arbetet innebar att utforma en radio, i samarbete med företaget 
Transient Design.   
 
Jag vill tacka alla de personer som har hjälpt mig med mitt 
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1 Inledning 

Inledningen innefattar information om företaget och 
bakgrunden till projektets beskrivs. Inledningen beskriver 
också uppdraget från Transient Design och den specificerar 
projektet i helhet. 

1.1  Transient Design 

Transient Design är ett importföretag som ägs av Lars-Ola 
Hoffer, det är också han som driver företaget. Företaget är 
beläget i Alingsås. Transient Design importerar varor som 
sedan säljs vidare till butiker i Sverige, till exempel 
radioapparater från Roberts Radio.  

1.2 Bakgrund 

Till grund för arbetet finns radion R250 från Roberts Radio och 
tanken är att Transient Design ska börja tillverka egna 
radioapparater. Den nya radioapparaten ska bli ett 
komplement till Roberts Radio R250.  Roberts Radio R250 är 
en klassisk engelsk radio med ”50-talsdesign” (se figur 1.1). 
Radion började tillverkas på 50-talet (Roberts Radio, 2009) 
och Roberts Radio har sedan dess haft en fortsatt tillverkning 
av serien R250. De olika modellerna är likadana i utseende och 
funktion. Det enda som skiljer apparaterna åt är färg och 
mönster. Vissa serier av radioapparaterna ges ut i begränsat 
antal utgåvor (i färg och mönster), vilket gör dem till 
samlarobjekt, det är också det som gör radioapparater från 
Roberts Radio unika. Kända personer i England har gjort sitt 
eget mönster på radioapparaterna, exempelvis Englands 
drottning har ett helt eget mönster på sin egen radio.  
 
I Sverige idag är radion mycket populär och många känner igen 
den från sin barndom. Nostalgi är ofta anledningen till att 
många köper den och numera är radions huvudmålgrupp 
kvinnor på 55 år och uppåt.  

1.3 Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget från Transient Design är att formge en ny 
radioapparat, eftersom de nu ska börja tillverka egna 
radioapparater. Transient Designs krav är att deras produkter 
ska utstråla en känsla av kvalitet och miljötänkande. Den nya 
radion ska, till skillnad från Roberts Radio, ha en yngre 
målgrupp (kvinnor 18–45 år) och det ska gå att ansluta 
moderna enheter, såsom Ipod, MP3-spelare, USB-minne med 
flera.  
 
Radion ska kunna användas både som analog radio och 
digitalradio. En analog radio skickar information genom 

Figur 1.1  Roberts Radio R250 
Mönster: Cath Kidstons ”Stars” 
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Figur 1.2 Bild från affären Bagaren 
och Kocken i Göteborg 

elektromagnetiska vågor, medan en digital radio skickar 
information i digitalt format. Det digitala formatet gör att 
digitalradion kan ta emot mer information än den analoga 
radion (Nationalencyklopedin, 2009). 
 
Radion ska vara miljövänlig och bärbar, både i storlek och i 
form. Den ska vara enkel att använda och vara visuellt attraktiv 
i form och funktion. Den ska också vara ergonomisk utformad, 
exempelvis genom knapparna.  
 
Miljövänlighet är något som de flesta värderar högt i dagsläget, 
och därför är miljövänlighet ett stort krav på den nya 
produkten. Om den kommer att tillverkas i Sverige ses det som 
en stor fördel då det blir kortare transporter, till skillnad från 
om tillverkning sker utomlands. Transient Designs förslag var 
att tillverka radion i aluminium, då radion skulle kunna 
tillverkas i Sverige genom det svenska företaget SAPA. 
Materialvalet ska också vara bra miljömässigt. Komponenterna 
i radion, kommer antagligen att köpas från olika delar av 
världen, på grund av priset. Däremot kan monteringen ske i 
Sverige.  Komponenterna ingår inte i projektet, utan endast 
utformningen av radions hölje och användargränssnitt ingår.  
 
Roberts Radio säljs, bland annat, i affären ”Bagaren och 
Kocken” i Göteborg (se figur 1.2). Eftersom den nya produkten 
ska vara ett komplement till Roberts Radio R250, ska den 
också säljas i affärer som Bagaren och Kocken eller liknande 
affärer. Det gör att den nya radion måste passa in i affärernas 
sortiment, vilket kräver en grundlig marknadsundersökning. 
 
Utmaningen med arbetet är att kunna utforma en radio som 
stämmer med de kriterier som Transient Design har satt upp. 
Det gäller också att hitta ett unikt formspråk som gör att just 
denna radio utmärker sig från konkurrenterna. 
Konkurrenterna är många och det gäller att hitta deras brister 
och samtidigt ta tillvara på deras fördelar. Det är också detta 
som är målet med själva uppgiften. 
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2 Förstudie 

Förstudien lägger grunden för hela projektet, vilket gör det 
viktigt att denna del görs grundligt och noggrant. Bland annat 
har flera olika metoder utförts såsom analys av konkurrenter, 
personas och funktionsanalys. 

2.1 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen startades med en enkät. Därefter 
undersöktes målgrupp och konkurrenter för att få en god bild 
av branschen. 

2.1.1 Enkät 

Till att börja med gjordes en enkät, för att få svar på en del av 
de frågor som fanns. När enkäter utformas finns det några 
aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Frågorna bör vara 
standardiserade, de ska alltså vara lika för alla personer. Om 
formuläret eller enkäten är lätt att fylla i, kommer det att göras 
med mer precision. Öppna frågor ska undvikas i enkäten, 
eftersom dessa tar lång tid för personerna att svara på. Öppna 
frågor kan också göra att personer inte svarar, då det kan vara 
svårt att formulera ett svar. Det är dock bra att avsluta med en 
öppen fråga där personer kan uttrycka sina synpunkter (Trost, 
1994). 
 
Genomförande 
Frågorna utformades för att enkäten skulle vara så enkel att 
fylla i som möjlig, det skulle vara lätt att fylla i den och gå 
snabbt att göra den. Frågorna var standardiserade för att alla 
skulle få samma frågor. Enkäten hade stängda frågor, men 
avslutades med en öppen fråga, där personerna kunde skriva 
sina synpunkter. 
 
De frågor som ställdes var hur personer egentligen använder 
en radio, och hur de lyssnar på de olika radiokanalerna. Det vill 
säga om de lyssnar via en radioapparat, MP3-spelare, 
mobiltelefon eller något annat som inte hade tänkts på. Är det 
en viss åldersgrupp som lyssnar på radio eller lyssnar alla 
människor på radiokanaler? Frågan ställdes också om hur 
mycket en radio som mest får kosta.  
 
För att nå ut till många personer, gjordes en enkät. Frågorna 
var generella och handlade om hur personer använder och 
lyssnar på radioapparater. Enkäten skickades ut till personer i 
bekantskapskretsen som sedan skickade den vidare till sina 
bekanta, den skickades ut till cirka 50 personer. Enkäten lades 
också ut på en hemsida. Att enkäten skickades till 
bekantskapskretsen hade ingen betydelse för resultatet då 
frågeställningen var hur personer brukar en radio. Enkäten 
skickades till personer i och utanför målgruppen för att få en 



 

           4 

bild av hur användare nyttjar en radioapparat. Enkäten kan ses 
i bilaga A.  
 
Resultat 
Till slut hade 41 svar kommit in på enkäten, från både män och 
kvinnor i alla åldrar, och detta hjälpte till i det fortsatta arbetet 
med projektet. Männen var inte lika många som kvinnorna, 
utan endast elva stycken, men eftersom radion först och främst 
ska vända sig till kvinnor, var det inte något problem. Det var 
intressant att undersöka om män och kvinnor lyssnar på radio 
på samma sätt, vilket de gör. Skillnaden på svaren var inte så 
stor mellan män och kvinnor, utan det skilde sig mellan 
åldrarna. En aspekt som utmärkte sig var priset, åldrarna 51-
60 år var de som betalade mest för en radio, med ett 
medelvärde på 1500kr. Därefter kom åldersgruppen 31-40 år 
med 1400 kr, minst ville åldersgruppen mellan 0-20 år betala 
med 800 kr. De andra åldersgrupperna låg däremellan.  
 
En annan skillnad mellan åldersgrupperna var att de yngre 
grupperna inte bara lyssnar på radioapparaten utan använder 
sig av andra enheter för att lyssna på radiokanaler, som 
exempelvis MP3-spelare och mobiltelefon. Personer i de äldre 
åldrarna lyssnar mestadels på radiokanaler genom 
radioapparaten eller på radion i bilen. Personerna i de yngre 
åldrarna ville också att fler enheter skulle kunna anslutas till 
radion, men allteftersom åldrarna blev högre försvann också 
det önskemålet och personerna i åldrarna 60 och uppåt var det 
endast någon enstaka person som hade detta önskemål.  
 
Personerna som svarade på enkäten hade också möjlighet att 
ge övriga synpunkter och funderingar om radioapparater, och 
på så sätt kunde de hjälpa till i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Enkäten hjälpte till att få förståelse för hur radioapparater 
används, vem som köper dem och vad som gör apparaten 
attraktiv för den tänkta målgruppen. 

2.1.2 Målgrupp 

Enligt Transient Design köps dagens radioapparater oftast av 
kvinnor. Roberts Radio köps av kvinnor på 40 år och uppåt. 
Den nya radioapparaten har en yngre målgrupp än Roberts 
Radio och ska vända sig till kvinnor 18–45 år. Radioapparatens 
slutpris kommer att ligga runt 3000–4000 kr, en Roberts Radio 
R250 kostar mellan 2000-3000 kr. Produkten får gärna 
attrahera män, även om målgruppen är kvinnor.  

2.1.3 Konkurrenter 

På dagens marknad finns många radioapparater med 
influenser av stilarna ”retro” och ”50-tal”. De finns i olika 
prisklasser, funktioner och inriktningar, såsom satellit-, 
Internet- och webbradio. Radioapparater av sorten satellit-, 
Internet och webbradio är en form av digitalradio, alltså en 
radio som sänder i ett digitalt format via Internet 
(Nationalencyklopedin, 2009). Den nya radioapparatens 
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Figur 2.1 Roberts Radio R250, 
Färg: Burgundy 

Figur 2.4. Tivoli Audios radio PAL 

största konkurrenter är Roberts Radio R250 och Tivoli Audios 
radio PAL. För att göra en konkurrenskraftig radio, har Roberts 
Radio R250 och Tivoli Audios PAL analyserats, och deras för- 
respektive nackdelar har diskuterats.   
 
Roberts Radio har en grundform som delas av hela serien R250 
(se figur 2.1). Det som skiljer de olika apparaterna åt är 
mönster och material, alltså endast ytan. Genom att 
grundformen är likadan för hela serien, blir den billig att 
tillverka och genom att köparen själv kan välja färg respektive 
mönster, kan den passa en bred målgrupp. Samtidigt kan 
grundformen också vara en nackdel om radion inte faller 
målgruppen i smaken och därför inte köps.  
  
En nackdel med Roberts Radio R250 är att dess högtalare bara 
görs i en enda färg nämligen guld (se figur 2.1). Radion gjordes 
på 50-talet, och det som Roberts Radio har förändrat genom 
åren är färgen på radioapparaterna, dock har inte färgen på 
högtalargallret ändrat.  
 
Roberts Radio R250 har en snygg och enkel utformning (se 
figur 2.2). Knapparna är placerade ovanpå radion för att de ska 
vara lätta att komma åt, se figur 2.2. Radioapparaterna ges 
ibland ut i specialutgåvor vilket kan vara en fördel då de blir 
till samlarobjekt. Det ger radion en mer exklusiv känsla och gör 
radion mer speciell.  
 
Roberts Radio görs i olika material (se figur 
2.3), oftast i skinn vilket gör att 
radioapparaten sticker ut i mängden. 
Samtidigt är en nackdel med skinn att det 
lätt blir repigt.  
 
En fördel med radioapparaten är att den 
har ett handtag, vilket gör att den blir lätt 
att transportera. Den har bra och enkla vred 
som gör att det är lätt att ställa in kanaler, tillsammans med en 
bra display som visar skalan. Detta gör radion lättanvänd och 
det är enkelt att komma åt display och knappar ovanpå radion. 
Dock kunde antennen ha varit mer dold, eftersom den sticker 
upp. Det finns heller ingen möjlighet till att ansluta diverse 
enheter, utan Roberts Radio kan endast användas som en 
radioapparat. 
 
Tivoli Audios radio PAL har en stilren och 
enkel formgivning. PAL har, liksom Roberts 
Radio R250, en grundform som är likadan för 
hela serien. Den finns även i olika färger (se 
figur 2.4), för att attrahera en bred målgrupp. 
Radion är enkel att använda, men saknar 
samtidigt avancerade funktioner, som val av 
favoritstation (en funktion som Roberts 
Radio R250 har). Tivoli Audios PAL har ingen 

Figur 2.3. Roberts Radio R250 

Figur 2.2. Knappar på Roberts 
Radio R250 



 

           6 

exakt skala, utan ett vred, där radiokanaler ställs in, och är 
därför svår att ställa in och läsa av. 
 
PAL har en mycket fyrkantig form, och kan i flera fall anses 
tråkig. Formen kan begränsa målgruppen, samtidigt kan 
formen passa en annan målgrupp just p.g.a. att den är enkel. 
PAL har inget handtag och är därför svår att bära med sig, det 
går dock att köpa till en väska till, för att den ska gå att 
transportera. En fördel med PAL är att den har en AUX-ingång, 
vilket gör att den kan spela upp ljud från exempelvis 
mobiltelefon, dator, MP3-spelare o.s.v. 

2.2 Personas 

I början av ett designprojekt är det bra att använda 
grundläggande metoder för att sedan kunna utveckla en bra 
produkt. Ett viktigt steg är att förstå målgruppen, vem som är 
tänkt att använda sig av produkten, och då är ett alternativ att 
utveckla personas (Johansson, 2005).  
 
En persona är en beskrivning av en typisk användare av 
produkten. En persona framställs genom att beskriva en 
person, hur den är, vad den har för mål, relationer och så 
vidare. Genom att beskriva en person, ge den ett namn och 
berätta om dennes liv, fås en relation till den. Det blir då 
enklare att utreda om en person skulle använda en produkt. 
Det är lättare att relatera till personer istället för en hel 
målgrupp, vilket gör det också enklare att designa och 
utvärdera en produkt (Johansson, 2005).  
 
Genomförande 
Personas skapades genom att beskriva tre användare, Evelina, 
Sara och Helen. Deras familjeförhållande, mål, bakgrund och 
intressen beskrevs. För att få en överblick över hela 
målgruppen användes tre personas. Dessa tre var kvinnor och i 
olika åldrar för att innefatta hela målgruppen. Eftersom priset 
ute i butik för den nya produkten kommer att vara 3000-4000 
kr, alltså högt pris för en radio, krävs det att målgruppen är 
villig att betala mycket för produkter och att de vill ha 
produkter av hög kvalité. 
  
Resultat  
Eftersom målgruppen är kvinnor, 18–45 år, är personas tre 
kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrunder, familjer och 
målsättningar. De tre kvinnorna är i olika faser av livet. 
Beskrivningen av dessa kan ses i bilaga B. Den första personan 
Evelina är en 18-årig kvinna, denna persona har det gott ställt 
och har råd att köpa exklusiva produkter. Den andra personan 
Sara är en 30-årig kvinna, en persona som ligger mitt i 
målgruppen, även denna persona köper dyrare produkter och 
har påkostad smak. Den tredje personan Helen är i övre kant 
av målgruppen, 45-årig kvinna, denna persona köper dyra och 
högklassiga produkter. Gemensamt för dessa tre personas är 
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att de har alla exklusiv smak och vill att de produkter som de 
köper ska vara av god kvalité.  
 
Personas kommer att användas senare under projektets gång 
då koncept ska utvärderas. Genom att använda personas går 
det enkelt att utvärdera om ett koncept passar en målgrupp.  

2.3 Funktionsanalys 

En funktionsanalys görs för att komma underfund med en 
produkts funktioner. Genom att lista funktionerna blir det 
enklare att lösa problemet, samt förstå vad produkten ska 
klara av för uppgifter. Analysen lägger grunden för 
kravspecifikationen. Funktionsanalysen beskriver alltså 
funktioner, syfte och uppgifter för en produkt. När en 
funktionsanalys görs får de funktioner som listas inte 
begränsa, eftersom detta kan hämma själva utvecklingen av 
produkten. Det är viktigt att funktionen inte beskriver hur 
uppgiften ska lösas eller utföras, utan endast vad som ska 
lösas. Funktionsanalysen framställer produktens funktioner 
enkelt, enbart med hjälp utav två ord, ett substantiv och ett 
verb. Det kan exempelvis vara: ”medföra ljud”, vilket beskriver 
att produkten ska kunna spela upp ljud (Österlin, 2007). 
 
Funktionerna delas upp i hierarkier, de rangordnas. 
Huvudfunktionen är den översta i hierarkin som beskriver 
produktens främsta uppgift. Stödfunktioner är funktioner som 
inte är nödvändiga för att produkten ska fungera, men som 
underlättar användningen och tillverkningen av en produkt, 
därefter kommer delfunktionerna. De är funktioner som gör att 
en produkt fungerar, och de underbygger huvud- och 
stödfunktionerna (Österlin, 2007). 
 
När alla funktioner har förtecknats med ett verb och ett 
substantiv, listas dessa. Och funktionsanalysen formuleras till 
en lista. Denna lista är en del av funktionsanalysen (Landqvist, 
1994).  
 
Genomförande 
Funktionsanalysen gjordes på en redan existerande produkt. 
Den gjordes på den produkt som Transient Designs radio ska 
komplettera, alltså Roberts Radio R250. Frågor ställdes ”till 
produkten” för att få reda på varför produkten hade vissa 
funktioner och egenskaper, det kunde vara: Varför radion har 
en högtalare? Svaret på frågan var det som blev funktionen. 
Det skrevs därefter i två ord, ett substantiv och ett verb, t.ex. 
”medföra ljud”.  
 
Resultat  
Många funktioner kom fram genom funktionsanalysen. Den 
funktion som klassades som huvudfunktion var ”medföra ljud”, 
vilken förklarade vad radions huvudsakliga uppgift var. 
”Tillföra intresse” och ”medge användning” är exempel på 
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Figur 2.5.  Moodboard 

delfunktioner som underbygger huvudfunktionen. Dessa 
funktioner hjälper radion att fungera och är nödvändiga för att 
radion ska fungera. Om t.ex. ”medge användning” inte hade 
varit en delfunktion utan en stödfunktion, skulle funktionen 
inte vara nödvändig för produkten. Det hade då inte varit 
nödvändigt att produkten skulle kunna hanteras av 
användaren.  Men delfunktioner kan som nämnts tidigare 
också underbygga stödfunktioner, det menas då att 
delfunktionerna är nödvändiga för att en stödfunktion ska 
kunna fungera. T.ex. delfunktionerna ”medge grepp” och 
”förenkla användning” underbygger stödfunktionen ”reglera 
ljudvolym”. Hela funktionsanalysen kan ses i bilaga C. 

2.4 Moodboard 

En moodboard är en sammanställning av bilder. Det finns olika 
typer av boards som t.ex. lifestyleboard som specificerar 
målgruppen och themeboard som beskriver temat för 
produkten. I detta projekt används endast en typ, 
moodboarden. Moodboarden ska utstråla en känsla (Baxter, 
1995), samma känsla ska den nya produkten också utstråla. 
Känslan ska attrahera den specifika målgruppen.  
Moodboarden används som ett kommunikationsverktyg i 
designteamet, den ger alla inblandade samma uppfattning och 
det blir genom en moodboard lättare att förstå vad produkten 
ska utstråla. Den hjälper också till att få alla i designteamet att 
nå samma mål (Baxter, 1995). 
 
Genomförande 
För att skapa en moodboard, 
specificeras flera ord, vilka mood-
boarden ska beskriva. Orden ska 
beskriva den känsla som målgruppen 
ska tilltalas av och de känslor som 
den nya radion ska utstråla. Orden 
valdes baserat på de krav som 
Transient Design hade ställt på radion 
och för den nya radion var orden 
kvalité, stilrenhet och personlighet. 
Mood-boarden kan ses i figur 2.5. 
 
Resultat 
Genom att specificera ord är det 
lättare att veta vad för slags bilder 
som eftersträvas. Genom exempelvis 
kannan och dalahästen beskrivs ordet 
stilrenhet. Bilderna på Ipods och Bang 
och Olufsens mediecenter är exempel 
som symboliserar kvalité.  
Personlighet beskrivs exempelvis 

genom de bilder med likadana 
produkter i olika färger. Med 
personlighet menas att radion ska 
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kunna tillverkas i olika färger och material, men med likadan 
grundform.  

2.5 Resultat av metoder från förstudien  

Efter att förstudien har gjorts, har flera metoder 
genomarbetats.  
 
Enkäten var en effektiv metod för att kunna få reda på 
specifika uppgifter och för att få svar på frågor som fanns. I 
efterhand kan vissa av frågorna anses vara något ledande och 
om enkäten hade gjorts om hade frågorna omformulerats. Att 
vissa frågor var något ledande tros inte ha någon betydelse för 
resultatet, eftersom resultatet av enkäten gav intressanta 
aspekter, t.ex. att olika åldersgrupper var intresserade av olika 
anslutningsmöjligheter. 
 
Tre personas gjordes i olika åldrar, olika bakgrund men med 
vissa liknande drag. Dessa tre symboliserar hela målgruppen 
och används för att utvärdera ett koncept eller en produkt 
genom att analysera om konceptet eller produkten passar 
målgruppen. Det är en bra metod för att förstå vem konceptet 
eller produkten vänder sig till, vilken målgrupp. 
 
I funktionsanalysen utforskades Roberts Radio R250:s 
funktioner. Genom det analyserades varje funktion, varför den 
finns, vad den gör och hur viktig den är för produkten. En 
nackdel är att det är lite svårt att följa vilken delfunktion som 
är underliggande till vilken stödfunktion, det kunde ha gjorts 
genom att schemaläggning av de olika funktionerna. Metoden 
genomfördes genom att frågor om produkten ställdes och via 
det kom flera funktioner fram som kanske inte annars hade 
upptäckts.  
 
Uttrycket ”En bild säger mer än tusen ord” är det som en 
moodboard egentligen symboliserar, att via bilder förmedla en 
känsla. Metoden är ett bra verktyg för att veta att de andra 
parterna i projektet är på samma ”spår” och att alla har samma 
mål för slutprodukten. Resultat av moodboarden syns inte med 
en gång utan det används senare då konceptet eller produkten 
utvärderas eller redovisas. 
 
Resultatet av förstudien kan, senare i designprocessen, 
användas för att utvärdera koncept med mera. 

2.6 Kravspecifikation 

Som nämnts tidigare lägger funktionsanalysen grunden för 
kravspecifikationen. Kravspecifikationen går djupare och 
kraven utvecklas mer än i funktionsanalysen. Efter att 
analyserat funktioner på en befintlig produkt kan en 
kravspecifikation göras. I en kravspecifikation specificeras alla 
de krav som ställs på den nya produkten. Kravspecifikationen 
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innefattar alla de krav som konceptet sedan ska uppnå (Cross, 
2000). 
 
Kravspecifikationen ska inte vara för specifik då detta kan 
begränsa och göra att inga nya lösningar kan upptäckas, 
samtidigt ska den inte heller vara för vag då det inte resulterar 
i några nya idéer. Det kan också finnas lösningar och alternativ 
som inte upptäckts tidigare, varken av designer, kunden 
och/eller företaget, på grund av begränsningar i 
kravspecifikationen. Samtidigt ska de krav som kan begränsas 
göra det, då det finns gränser för produkten. Det kan 
exempelvis vara maximal ljudvolym, som kan mätas (Cross, 
2000). 
 
När kraven i kravspecifikationen har specificerats, skiljs de åt 
genom att markera om kravet är en önskvärd egenskap eller 
ett krav. En önskvärd egenskap är en egenskap som inte måste 
finnas för att produkten ska fungera, medan ett krav är något 
som produkten måste ha eller måste klara av. Exempelvis kan 
ett krav vara att produkten ska vara av bra kvalité medan en 
önskan är att den ska kunna tillverkas i Sverige (Cross, 2000). 
 
Genomförande 
Till kravspecifikationen användes funktionsanalysen som 
grund. Kravspecifikationen går djupare in på funktionerna och 
beskriver dessa mer detaljerat. Funktionsanalysen baserades 
på radion från Robert Radio, och den nya radion kommer inte 
att ha likadana funktioner som Roberts Radio R250, därför 
sattes nya krav. Det fanns också krav som Transient Design 
hade på produkten, dessa skrevs också in i specifikationen.  Det 
var krav som t.ex. miljövänlighet och pris. Efter att funktioner 
hade flyttats över till kravspecifikationen, specificerades de 
ytterligare. Exempelvis var en funktion ”Ge information” och 
detaljerades till ”display” och ”bra belysning på display”. 
Radion ska alltså kunna ge information till användaren genom 
en tydlig display och displayen ska kunna ses bra av 
användaren. Därefter markerades kraven som krav eller 
önskvärda egenskaper, genom ett K respektive Ö. Hela 
kravspecifikationen kan ses i bilaga D.   

2.7 Material  

Transient Design har från projektets start, pratat om att göra 
radion i ett material som gör att den ska kunna tillverkas i 
Sverige. Det material som har diskuterats är aluminium 
eftersom det är ett material som går att förändra på många 
olika sätt samtidigt som det är billigt att tillverka produkter i. 
En annan anledning till att det är en fördel med aluminium är 
att det kan tillverkas i Sverige, genom företaget SAPA.  
 
Aluminium är fördelaktigt att använda av flera anledningar. 
Det är bland annat lätt att bearbeta, har låg vikt och 
höghållfasthet (SAPA Technology, 2002). Materialvalet gör 
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också att radion kan tillverkas i många olika färger. Genom att 
anodisera, lackera och använda decoral kan radion göras i 
olika färger och mönster. 

2.7.1 Miljöpåverkan  

Miljö är ett viktigt krav på produkter idag. Det finns flera sätt 
att göra en produkt mer miljövänlig. Radion blir miljövänlig, då 
materialet är aluminium. Aluminium ses som ett miljövänligt 
material på grund av sin låga vikt och höga 
korrosionsbeständighet (SAPA Technology, 2002). Aluminium 
kan också återvinnas och då används endast 5 % av den 
ursprungliga energitillförseln och inga egenskaper hos 
materialet förloras.  
 
Det finns fler sätt att göra radion mer miljövänlig än genom 
materialvalet. Bland annat har solceller undersökts 
(Wennberg, 2008), då detta minimerar energiförbrukningen av 
radion. Det framkom att det finns nu helt nya solceller i form 
av en film, men tyvärr är inte tekniken tillräckligt utvecklad 
och solcellerna finns ännu inte att köpa. Solcellerna kan därför 
inte appliceras på radion, i annat fall skulle denna film ha 
kunnat tillämpas på radion.  
 
En annan fördel med att använda aluminium, ur 
miljösynpunkt, är att profilen kan tillverkas i Sverige. Det blir 
kortare transporter med tillverkning i Sverige och montering 
av radion kan också ske i Sverige.    

2.7.2 Tillverkning 

Då radion ska tillverkas i aluminium är den bästa 
tillverkningstekniken strängpressning. Strängpressning 
innebär att ett göt värms upp och pressas genom ett verktyg. 
Ut på andra sidan kommer den färdigpressade profilen. För att 
göra profilen ihålig används en så kallad hålprofil, ett verktyg 
av två delar. Det betyder att profilen endast pressas en gång 
och att både yttre och inre konturer pressas samtidigt. Efter 
pressning kyls profilen med luft eller vatten, och därefter 
sträcks den för att bli av med spänningar och få den rätta 
rakheten (SAPA Technology, 2002). 
 
Efter att profilen pressats finns det många sätt att ytbehandla 
den. Anodisering används för att ge materialet en 
smutsavvisande, dekorativ och beröringsvänlig yta. 
Anodiseringen kan användas för att färga aluminiumet, inte 
bara för att skydda det. Ett annat sätt att ytbehandla 
aluminiumet är genom lackering och decoral. Decoral är en 
metod där materialet pulverlackeras och sedan ger mönstrade 
ytor (SAPA Technology, 2002). 
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Figur 3.1 Exempel på 6-3-5 

3 Idégenerering 

Idégenereringsfasen är en av de viktigaste faserna i projektet 
och den går ut på att generera så många och så bra idéer som 
möjligt. Genom olika metoder, som exempelvis 6-3-5, fås 
många idéer fram och det är dessa som ligger till grund för 
resultatet. En del av idégereringen är också val av koncept. 

3.1 Brainstorming 6-3-5 

Brainstormingsmetoden 6-3-5 är en bra metod för att utveckla 
många idéer. Den går, i stora drag, ut på att sex personer 
skissar tre skisser på fem minuter. Sex personer medverkar, ett 
papper delas in i ett rutnät (3x6 rutor) (se figur 3.1). Den första 
personen skissar tre skisser i den första raden, på fem minuter. 
Likadant gäller för de andra personerna som medverkar. 
Därefter skickas pappret, till bordsgrannen och proceduren 
upprepas. Bordsgrannen skissar på nästa rad, men skillnaden 
är att dessa skisser baseras på den förra personens skisser. 
Därefter fortsätter metoden så tills alla sex personer har 
skissat på alla papper. Genom denna metod genereras många 
lösningar och idéer (Wright, 1998).  
 
Genomförande 
Denna metod gjordes flera gånger med olika personer. 
Personerna hade olika bakgrund, bland annat var det en 
grafisk formgivare och en designstudent, men det var också 
personer som inte förut hade varit med och gjort någon 
liknande metod tidigare. Att det var en blandning på 
människor var bra då många annorlunda och roliga idéer kom 
fram, se figur 3.2. Metoden gjordes också flera gånger, eftersom 

Figur 3.2 Resultat av metoden brainstorming 6-3-5 
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första två gångerna var de endast tre personer med. Den tredje 
och sista gången var det fem personer. Detta var dock ingen 
nackdel då många idéer genererades, eftersom metoden 
gjordes flera gånger. Skisserna gjordes från vänster till höger, 
och inte uppifrån och ner som beskrevs i texten ovan. Många 
idéer skissades fram och en del av resultatet av denna metod 
kan ses i figur 3.2.  
 
Resultat  
Metoden gav många olika förslag, mer eller mindre seriösa. 
Även om inte alla skisser är seriösa, kommer kreativiteten 
igång och idéer som inte från början kan tas på allvar kan ändå 
komma till användning senare. Metoden resulterade i en 
mängd idéer och det var svårt att välja ut vilka att gå vidare 
med. 
 
Genom en utvärdering av skisserna kunde tio skisser väljas ut. 
Skisserna hade flera olika former, två av dem var av klassisk 
form men med nya anslutningsmöjligheter, och två av dem 
hade annorlunda former. Den ena lite i form av något från 80-
talet och den andra hade funktionen att den inte bara var en 
radio, utan också en kruka för växter (se figur 3.3). De sex 
övriga hade formerna av en pyramid, ett klot, två cylindrar, en 
kub och en kon.  
 
Utvärderingen baserades på företagets krav och önskemål. En 
viktig faktor som spelade in var önskan om att produkten 
skulle kunna tillverkas i flera olika material, vilket gjorde att 
skisser valdes som var relativt enkla i formen. På dessa tio 
skisser gjordes sedan metoden PNI.  

3.2 PNI  

Metoden PNI används för att utvärdera koncept och skisser. 
Metoden går ut på att analysera vad som är positivt, negativt 
och intressant med koncepten. Dessa tre egenskaper skrivs 
ner. 
 
Genomförande  
Tio koncept hade valts ut, från brainstormingmetoden 6-3-5. 
Därefter analyserades konceptens egenskaper, och om 
egenskaperna var positiva eller negativa.  Det som var 
intressant med koncepten påpekades också, för att kunna ta 
vara på dem och tillämpa på andra koncept. De egenskaper 
som var positiva, negativa och intressanta skrevs ner, för att 
kunna hjälpa till i den fortsatta designprocessen.   
 
Resultat 
Koncepten analyserades och flera olika aspekter på 
radioapparaterna togs fram. Vissa av koncepten kunde slopas 
med en gång, eftersom de varken passade målgrupp eller 
uppfyllde krav angående tillverkning. Konceptet Cylindern var 
den som utmärktes mest i resultatet eftersom den hade många 

Figur 3.3 Koncept Kruka 

Figur 3.4 Koncept Retro 
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bra fördelar samtidigt som de nackdelar som fanns var enkla 
att åtgärda. Resultatet från PNI:n kan ses i bilaga E. 

3.3 Vidareutveckling 

Genom resultatet av PNI och diskussion med Transient Design, 
valdes två koncept ut att gå vidare med. De var Cylindern och 
Retro, dessa två koncept kunde utvecklas mer än de andra, och 
det var främsta anledningen till vidareutveckling av dem. 
Koncepten utvecklades och ändrades enligt Transient Designs 
önskemål och därefter gjordes detaljerade skisser på 
koncepten.  
 
Retro  
Retro är en klassisk radio i 50-talsstil (se figur 3.4), men har 
moderna anslutningsmöjligheter. Dess högtalare är placerad 
på framsidan av radion (se figur 3.5) och kan genom enkla 
medel göras personlig. Gallret går nämligen att byta ut och en 
personlig stil kan uttryckas genom radion. Komponenter 
ansluts under luckan på sidan av Retro. Där finns också en 
ingång för CD-skivor. Displayen är placerad framtill och i och 
med radions form går den att se framifrån. En fördel med detta 
koncept är att den är lätt att tillverka i aluminium genom 
exempelvis strängpressning.  
 
Cylindern 
Konceptet har en cylindrisk form och en annorlunda högtalare, 
som gör att konceptet inte liknar någon radio som finns på 
marknaden idag (se figur 3.6). Den cylindriska formen görs att 
ljudet sprids uppåt och genom att en kon (se kapitel 6.1.1 
Högtalare) är placerad i högtalaren sprids ljudet runt i rummet 
åt alla håll. Displayen på radion går diagonalt på radion och 
följer högtalarens lutning. Knapparna är placerade på sidan av 
radion och är då lätta att komma åt. Ingångarna för att ansluta 
olika enheter finns på baksidan av radion (se figur 3.7). En 
fördel med detta koncept är att den är enkel och billig att 
tillverka i aluminium.  

3.4 Resultat av idégenerering 

Efter möte med Transient Design valdes Cylindern att gå 
vidare med. Detta koncept hade bäst utvecklingspotential och 
konceptet är enkelt att sälja och tillverka för ett mindre företag 
som Transient Design. Cylinderkonceptet uppfyller också de 
krav som satts i kravspecifikationen, exempelvis ”medge 
användning”, detta krav uppfylls bland annat genom att radion 
är enkel att använda.  
 
Idégenereringen gav många olika idéer och koncept, genom 
metoder som brainstormingmetoden 6-3-5 och utvärderings-
metoden PNI. Idégenereringen resulterade slutligen i ett 
koncept att gå vidare med, konceptet Cylindern.  
  

Figur 3.5 Koncept Retro 
framifrån 

Figur 3.6 Koncept Cylinder 

Figur 3.7 Koncept 
Cylinder, bakifrån och 
från sidan 
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4 Konceptutveckling  

I konceptutvecklingskapitlet fortsätts det valda konceptet att 
förbättras. Genom att göra olika varianter av konceptet och 
använda metoden morfologisk analys, kan konceptet utvecklas. 
I detta kapitel specificeras också vilka delar som ska ingå i 
produkten.  

4.1 Vidareutveckling av konceptet Cylinder 

Konceptet Cylindern skulle nu vidareutvecklas. Ett önskat sätt 
att gå vidare på, från Transient Design, var att göra olika 
varianter av delarna på produkten.  
 
Genomförande 
Radion delades in i olika moduler, såsom högtalare, display, 
knappar, bottenplatta. De vidareutvecklades genom att en 
enkel grundform av cylindern gjordes. Därefter skissades de 
olika modulerna på grundformen, på olika sätt (se figur 4.1).  
 
Resultat 
Resultat blev en mängd olika skisser, nio skisser på varje 
modul. Skisser hade också gjorts på knappar, men eftersom 
Transient Design inte kände att dessa knappar var vad de hade 
tänkt sig, inkluderades de därför inte i resultatet. Transient 
Design ombads att välja ut två skisser på varje modul för 
fortsatt utveckling. Dessa användes i metoden morfologisk 
analys, resultatet kan ses i bilaga F.  
 
Nedan presenteras de funktioner eller delar som är 
gemensamma för de kommande koncepten. 

4.1.1 Högtalaren 

Högtalaren är placerad längst upp för att ge radion ett bra ljud. 
Högtalaren ger också radion ett unikt utseende, vilket gör att 
radion sticker ut ur mängden. Det finns ingen radio på 
marknaden idag som har en högtalare placerad på detta sätt. 
Högtalarens placering är gemensam för alla resterande 
koncept, det som skiljer de olika koncepten åt är lutningen av 
högtalarens nedre kant. 

4.1.2 Displayen 

Radio kommer att ha en display. På denna ses vilken 
radiokanal eller enhet som spelas. Displayen kommer att 
placeras på radion men hur den kommer att placeras och hur 
den kommer att se ut är ännu inte bestämt, utan bestäms 
senare i projektet. 
 
  

Figur 4.1 Exempel på vidareutveckling 
av cylinderkonceptet 
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4.1.3 Knappar och/eller vred 

De olika funktionerna som radion har, måste på något sätt 
styras. Funktionerna kommer att styras genom knappar och 
vred av olika slag. Funktionerna är: 
 

 på/av   – starta och stänga av radion 
 spela   – sätta igång t.ex. musik  
 stopp  – stoppa t.ex. musiken 
 paus  – pausa musiken 
 framåt/bakåt  – hoppa bland låtar, bläddra bland  

    radiokanaler, framåt och           
    bakåt 

 volym  – reglage för volym  
 AUX/USB/FM –val av vilken enhet som ska  

   lyssnas på 
 favoritkanal –för att kunna ställa in sina  

   favoritradiokanaler, hur det  
   kommer att fungera är dock inte 
   en del av projektet  

4.1.4 Platta 

Plattan som radion står på är gemensam för resterande 
koncept, och den finns för att ge radion en stabil grund, både 
för det estetiska och för att ge radion stabilitet.  

4.1.5 Anslutningsmöjligheter 

Radion kommer att ha olika anslutningsmöjligheter.  I början 
av projektet diskuterades Ipod-docka och CD-spelare, men 
efter noga övervägande har dessa ingångar slopats. Efter 
diskussion med Transient Design och analys av svar från enkät 
bestämdes att ingångarna för att spela upp musik kommer att 
vara USB- och AUX-ingång. Ingångarna medger en uppspelning 
av olika enheter. Genom AUX-ingången kan exempelvis CD-
spelare och dator spelas upp, alltså de enheter med 
hörlursuttag. Via USB-ingången kan t.ex. Ipod, USB-minne och 
mobiltelefon anslutas. På detta sätt kan alla enheter höras via 
radion och ingen begränsning finns i dagsläget. Alla 
anslutningsmöjligheter kommer att finnas på baksidan av 
radion för att synas så lite som möjligt. Det gäller även 
anslutning av eldrift. 

4.2 Ergonomi 

Det som är viktigt att tänka på när radion utformas är grepp 
och knappar. Radion måste på något sätt kunna greppas om 
den behöver flyttas. Greppet kan ske genom att ta i radion eller 
genom att radion eventuellt har ett handtag. Eftersom de flesta 
människor är högerhänta (Pheasant & Haslegrave, 2006) bör 
radion kunna tas i eller greppas med höger hand genom grepp 
eller handtag.  
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Om radion ska ha knappar ska dessa vara enkla att använda 
och förstå. Det ska vara lätt att komma åt dem och de ska vara 
enkla att justera. 
 
En annan viktig aspekt är radions display. Denna måste då vara 
enkel och tydlig att se genom placering och val av display. Det 
ska inte vara ansträngande för användaren att se och tolka den.  
 

4.3 Morfologisk analys 

En morfologisk analys är en matris som kombinerar viktiga 
funktioner. Faktorer som är av vikt (för produkten) 
kombineras ihop med flera andra funktioner av betydelse. 
Detta leder till många varianter och koncept av radion. I en 
matris (ett rutnät) skrivs i den första kolumnen, de funktioner 
som är viktiga eller nödvändiga för radion (se figur 4.2). Sedan 
skrivs eller skissas lösningar på funktionerna. Efter att ha listat 
funktioner och lösningar, kombineras de olika lösningarna 
ihop och blir till nya koncept (Österlin, 2007). 
 
Genomförande 
Analysen genomfördes för att få olika varianter på radions 
utformning. Radion delades upp i olika moduler (eller delar), 
vilka var högtalare, display och bottenplatta, som tidigare 
nämnts i vidareutvecklingen. Högtalare, display och 
bottenplatta blev till funktionerna i den morfologiska analysen 
(se figur 4.2). Lösningarna till metoden, blev de skisser som 

Figur 4.2 Morfologisk analys 
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valdes ut av Transient Design i vidareutvecklingen. Därefter 
kombinerades lösningarna ihop till Koncept A, Koncept B och 
Koncept C.  
 
Resultat  
Metoden resulterade slutligen i tre nya koncept, som kan ses i 
figur 4.3. Koncepten ritades i CAD-programmet ProEngineer, 
för att förstå hur de kommer att se ut. Koncept A har en vågrätt 
skuren högtalare och en platt display och en rund bottenplatta. 
På Koncept B sitter displayen rakt men följer också radions 
form. Till skillnad från Koncept A är högtalaren diagonalt 
skuren, och bottenplattan är kvadratisk. Koncept C:s högtalare 
är också diagonalt skuren, detsamma gäller dess display som 
har samma vinkel som högtalaren. Dess bottenplatta är rund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter den morfologiska analysen fanns tre nya koncept, 
på dessa skulle knappar tillämpas. Genom att skissa på 
knapparna på olika sätt kunde tre nya koncept tas fram 
på respektive koncept, dessa blev till Koncept A1, 
Koncept A2, Koncept A3, Koncept B1 osv.  Det 
resulterade i nio nya koncept, se figur 4.4. 
 
Koncept A1 har styrs genom touchknappar av volym- 
och kanalreglage. Koncept A2 har reglage i form av vred, 
för att reglera kanal- och volyminställning, vreden sitter 
vågrätt på radion. Koncept A3 har två rattar som 
reglerar volym- och kanalinställning.  
 
Koncept B1 har knappar längs med vänstra sidan och 
ratt för volyminställning. Koncept B2 har knappar 
sittandes under displayen och två rattar för volym 
respektive anslutningsinställning. Koncept B3 har 
touchknappar för volym- och kanalreglering.  
 
Koncept C1 har knappar längs med radion vänstra sida. 
Koncept C2 har touchknappar för kanal och 
volyminställning med flera. Koncept C3 har rattar för 
kanal- och volyminställning.   

  Koncept A          Koncept B            Koncept C 
 
Figur 4.3 Resultatet av den morfologiska analysen 

B1                       B2                     B3 

A1                         A2                      A3 

C1                          C2                    C3 

Figur 4.4 De nya koncepten  
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4.4 Resultat av konceptutveckling 

Konceptutvecklingen gav förbättringar på konceptet Cylindern. 
De delar som kommer att finnas på den nya radion har 
specificerats i kapitlet. Genom den morfologiska analysen kom 
flera nya idéer fram, allt som allt nio koncept. Den 
morfologiska analysen var en bra metod för att generera 
koncept i denna del av projektet då många idéer genererades. 
Metoderna resulterade i tre nya koncept att gå vidare med i 
projektet.  
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 Figur 5.1 Matrisutvärdering 

5 Utvärdering 

I projektet finns nu flera koncept, och för att välja det koncept 
som bäst passar målgruppen och Transient Designs kriterier, 
krävs att utvärderingar görs av dem, vilket redovisas i följande 
kapitel.   

5.1 Matrisutvärdering 

För att välja ut tre koncept att fortsätta med krävs en 
utvärdering av de nio koncepten. Enligt Österlin (2007) kan 
detta göras genom en matrisutvärdering. I en 
matrisutvärdering poängsätts lösningar utifrån urvalskriterier 
eller krav och hur bra de uppfyller dessa. Poängsättning sker 
med hjälp av en skala från 1 till 5, där 3 ses som godkänt. 
Urvalskriterierna eller kraven skrivs i en kolumn medan 
lösningarna finns i raden ovanför. Därefter betygssätts 
lösningarna. 
 
Genomförande 
Genom kravspecifikationen valdes tre 
urvalskriterier ut, som var viktiga för 
produkten. Dessa var lätt hantering, 
estetiskt tilltalande och tillverkning. Med 
lätt hantering menas hur lätt konceptet är 
att använda är för användaren. Estetisk 
tilltalande förklarar hur väl lösningen 
tilltalar den tänkta målgruppen. 
Tillverkningen är en mätning av hur lätt och 
billigt det är att tillverka produkten. 
Därefter betygsattes koncepten utifrån 
urvalskriterierna (se figur 5.1).  
 
Resultat 
Metoden resulterade i tre koncept, dessa 
koncept fick högst poäng i 
matrisutvärderingen. Det medförde att i 
Konceptgrupp 1 valdes C ut, eftersom den 
fick högst poäng. I konceptgrupp 2 valdes B, 
och i konceptgrupp 3 valdes A. Resultatet 
kan ses i bilaga G. Koncepten är billiga att 
tillverka genom att de har en enkel 
utformning. De är lätta att använda och 
förstå hur de ska användas genom deras 
knappar och vred och de har därför fått 
höga poäng i lätt hantering. Och de är alla 
estetiskt tilltalande och attraherar 
målgruppen genom sina enkla former. 
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5.2 Koncept Cylindern 

Efter att ha gjort matrisutvärderingen hade tre koncept valts 
ut. På dessa tre ritades detaljer, som knappar med mera, i CAD-
programmet ProEngineer. Det som skiljer de olika koncepten 
åt är bland annat knappar, display och högtalare. Om de olika 
koncepten, går att läsa nedan.  
 
Koncept 1C 
Koncept 1C, hädanefter kallad koncept 1, är en helt ny typ av 
radio, genom sin raka form ger den ett enkelt uttryck (se figur 
5.1). Högtalarens raka underkant får radion att se lång och 
ståtlig ut. Displayens placering och att den är platt gör att den 
lätt kan ses framifrån. De tre knapparna är lätta att komma åt 
nedanför displayen (se figur 5.2) och har funktionerna 
spela/paus, stopp och på/av. Vreden ger en enkel manövrering 
för att ställa in radiokanaler och ljudvolym. Med en spak på 
baksidan av radion, bestäms den enhet som lyssnas på, FM, 
AUX eller USB. Koncept 1:s bas är en rund platta som 
förstärker det runda uttrycket och gör att den står stadig.  
 
Koncept 2B 
Koncept 2B, hädanefter kallad koncept 2, är en radio med stil 
och kan ses i figur 5.3. Genom sin högtalare i diagonal tappning 
ger den ett fräckt uttryck. Knapparna sitter precis under 
displayen och är därmed lätta att komma åt (se figur 5.4). Den 
har funktioner som spela/paus, stopp, framåt och bakåt. Med 
ett enkelt vred nedanför displayen regleras volymen, men 
vredet har också en annan funktion. Genom att klicka på 
vredet, startas respektive stängs radion av. Den kvadratiska 
plattan som Koncept 2 står på ger radion ett stabilt uttryck. 
Displayen är bred och följer radions form och den är därför 
mycket enkel att läsa av. Det undre reglaget ställer in vilken 
enhet som ska lyssnas på, FM, AUX eller USB. 
 
Koncept 3A 
Koncept 3A, hädanefter kallad koncept 3, är en fräck och 
annorlunda radio, med högtalare och display som sitter 
diagonalt vinklade på radion (se figur 5.5).  Knapparna är 
placerade längs den vänstra sidan och är enkla att använda och 
komma åt (se figur 5.6). För att ställa in den enhet som ska 
lyssnas på (FM, USB eller AUX) används en av knapparna på 
den vänstra sidan. I och med radions enkla form är den mycket 
lättanvänd. Vredet på radion styr ljudvolymen och sitter för att 
den ska vara lätt att komma åt. Med en rund bottenplatta får 
radion en bra grund att stå på. Displayen går diagonalt som 
högtalaren och texten som syns på displayen, går diagonalt 
med samma vinkel som högtalare och display.  
  

Figur 5.5 Koncept 3 

Figur 5.4 Knappar på Koncept 2. 
Den röda pilen visar var 
knapparna sitter 

Figur 5.3 Koncept 2 

Figur 5.1 Koncept 1 

Figur 5.2 Knappar på Koncept 1. 
Den röda pilen visar var 
knapparna sitter 



 

           22 

Inom målgruppen

25%

13%62%

Koncept 1

Koncept 2

Koncept 3

Alla intervjuade

32%

11%

57%

Koncept 1

Koncept 2

Koncept 3

Diagram 5.2 Resultat av intervjuade 
inom målgruppen 

 Diagram 5,1 Resultat av alla intervjuade 

5.3 Val av koncept 

Nästa steg i projektet var att utvärdera de olika koncepten och 
på så sätt kunna välja ut ett koncept att gå vidare med. 

5.3.1 Intervjuer  

För att välja ett av dessa tre koncept, krävs en grundlig 
utvärdering. Ett sätt att göra det var att låta användarna själva 
välja ett koncept. Därför gjordes intervjuer där en enkel fråga 
ställdes ”Vilken radio hade du valt?”. Frågan ställdes till 
användare ”på stan”, och bilder på de olika koncepten visades. 
Användarna fick välja vilken radio som de skulle ha köpt. De 
personer som intervjuades var både män och kvinnor i olika 
åldrar. Främst frågades personer inom målgruppen kvinnor 
18–45 år. 
 
Resultat 
Efter intervjuerna hade 28 personer utfrågats. 
Koncept 3 hade fått flest röster, med ett resultat på 
57 % av rösterna från alla utfrågade och inom 
målgruppen fick konceptet 62 % av rösterna. 
Koncept 1 fick 32 % av rösterna från alla de 
utfrågade och från de utfrågade inom målgruppen 
fick konceptet 25 % av rösterna. Koncept 2 fick 11 % 
av rösterna från alla de intervjuade och av de 
intervjuade inom målgruppen fick konceptet 13 % 
av rösterna. Resultatet från alla intervjuade kan ses i 
diagram 5.1 och resultatet från de intervjuade inom 
målgruppen kan ses i diagram 5.2. 
 
Efter att intervjuerna hade gjorts framstod Koncept 3 
vara det koncept som målgruppen och användarna 
ville ha. Innan ett beslut togs att gå vidare med 
Koncept 3, diskuteras koncepten med Transient 

Design.  

5.3.2 Diskussion med Transient Design 

Transient Design valde även de att fortsätta med 
Koncept 3, dock ville de att några ändringar skulle 
genomföras. Bland annat var de inte nöjda med 
displayen, eftersom de ansåg att denna inte passade 
in på formen. Av denna anledning ändrades den 
diagonalt liggande displayen till en cirkulär display. 
Andra små ändringar gjordes på knappar och 
reglage, som Transient Design hade synpunkter på. 
  

Figur 5.6 Knappar på Koncept 3. 
Den röda pilen visar var 
knapparna sitter. 
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5.4 Mock-up 

En mock-up är en testversion av produkten, som gjordes för att 
kunna utvärdera radion och få en känsla av hur den kommer 
att se ut i verkligheten. Med hjälp av mock-upen (se figur 5.7) 
var det lättare att diskutera med Transient Design om hur 
radion slutligen skulle utformas. Genom att diskutera och ha en 
mock-up framför sig var det lättare att veta att båda parter 
pratade om samma sak. Mock-upen är bara en testversion och 
inte någon prototyp, därför fungerar den inte utan används 
bara för att se utformningen av radion. Mock-upen gjordes av 
ett enkelt papprör i verklig skala (skala 1:1). Röret hade 
diametermått på 100 mm och höjd på 300 mm. Röret kläddes 
med en självhäftande film i aluminiummönster, och detaljer 
sattes på såsom display, knappar och högtalare. 

5.5 Resultat av utvärdering 

I utvärderingen gjordes metoder som matrisutvärdering och 
intervjuer.  Metoden matrisutvärdering var en bra metod för 
att utvärdera koncept, den instruerade bland annat vilka 
koncept som tilltalade målgruppen mest och vilka som var 
billigast och enklast att tillverka. Genom att använda denna 
metod kunde de krav som var viktiga för Transient Design 
betygsättas och de mest lämpade koncepten väljas ut att 
fortsätta med. 
 
Intervjuerna var bra då, användarnas synpunkter kom fram, 
och dessa intervjuer resulterade i att ett koncept kunde väljas. 
De gav också anvisningar om vilken radio som konsumenterna 
och målgruppen skulle ha köpt. Resultatet blev koncept 3 och 
efter en diskussion med Transient Design valdes också detta 
koncept att gå vidare med.  
  

Figur 5.7 Mock-up 
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av projektet. Transient 
Designs nya radio presenteras i detalj. Materialval och 
ergonomi beskrivs och slutligen presenteras radion i sin 
helhet. 

6.1 Radion 

Som nämnts tidigare valdes Koncept 3 ut att fortsätta med, se 
figur 6.1. Radion fick namnet Nautilus. Nedan presenteras varje 
del av radion var för sig, hur respektive del ska fungera och 
vilka material som ska användas i de olika delarna.  

6.1.1 Högtalare 

Högtalaren på Nautilus är placerad högst upp (se figur 6.2) för 
att sprida ljudet så mycket som möjligt. Dock krävs att en kon 
(se figur 6.3) är placerad ovanför högtalaren, för att ljudet ska 
spridas och inte enbart gå rakt upp. I annat fall hade det funnits 
en risk, om radion exempelvis hade blivit placerad i en 
bokhylla, att ljudet enbart skulle ha gått uppåt och mycket ljud 
hade försvunnit. Konen gör att ljudet istället för att spridas 
uppåt kommer att spridas utåt, runt i rummet. Genom konen 
kan radion placeras överallt och det finns inga begränsningar 
på placeringar. Högtalaren är av storlek 3,5 tum vilket blir 8,89 
cm. Det betyder att minsta storlek på höljet av högtalaren 
måste vara 100 mm, för att högtalaren ska få plats och kunna 
monteras. Högtalare kommer att ge radion ett bra ljud. 
Högtalaren går diagonalt upp på radion, men det är endast 
utformningen som är sådan. Innanför skyddshöljet sitter 
högtalare och konen rakt. 

6.1.2 Display 

Det finns olika typer av displayer. Efter att ha testat olika 
displayer på mock-upen, bestämdes att radion kommer att ha 
en så kallad flexibel display. Med en flexibel display menas att 
displayen går att böja. Genom att använda denna typ, följer 
displayen radions form och ses då tydligare av användaren.  
 
Displayen är i form av en cirkel, eftersom det var denna form 
som Transient Design fastnade för, men också för att formen 
följer radions formspråk på ett bra sätt. Displayen kan ses 
framifrån i figur 6.4. 
 
Material 
Den flexibla displayen är en LCD-display, från början gjord av 
Fujitsu (2009) men nu finns flera andra tillverkare. Displayen 
finns både som LCD-skärm och som touchdisplay. I radions fall 
används en färg-LCD, på grund av att radion då blir billigare att 
tillverka än om en touchdisplay hade valts.  

Figur 6.1 Transient Designs 
radio Nautilus 

Figur 6.2 Högtalaren på Nautlius 

Figur 6.3 Kon som sitter i 
högtalare 
 

Figur 6.4 Nautilus display 
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Figur 6.5 Knappar på Nautilus 

6.1.3 Knappar 

Knapparna är placerade längs med radions vänstra 
sida. Knapparna sitter som de gör för att ge radion ett 
enkelt och stilrent uttryck. Knapparna längs med 
radion har funktionerna spela/paus, stop, framåt, 
bakåt, FM/AUX/USB och favoritkanal, detta går att se 
i figur 6.5 (om funktionerna kan läsas i kapitel 4.1.3). 
Med knappen FM/AUX/USB byts den enhet som 
lyssnas på genom att klicka på knappen flera gånger. 
Som nämnts tidigare finns en knapp för att ställa in 
favoritkanaler, hur detta fungerar har inte behandlats 
i projektet. Volymen ändras genom att vredet mitt på 
radion vrids. Reglage är placerat för att det ska vara 
enkelt att komma åt för användaren. Radion sätts 
igång genom att användaren trycker på 
volymreglaget. Knapparna görs i plast och 
ytbehandlas i aluminiumfärg, för att ha samma färg 
som det övriga materialet av radion. 

6.1.4 Material 

Natulius kommer att i grunden vara tillverkad av aluminium. 
Transient Design har från projektets början ställt krav att 
produkten ska kunna tillverkas i olika material för att 
produkten ska kunna förändras. Genom att radion är tillverkad 
i form av en cylinder, kan den i princip tillverkas i vilket 
material som helst, alltifrån papper till metall.   
 
Nautilius är gjord i aluminium, detta material kan förändras 
genom anodisering och decoral. Det gör att olika färger och 
mönster kan appliceras på produkten och radion kan anpassas 
till olika målgrupper.  

6.2 Ergonomi 

Genom användarstudier testades mock-upen och därigenom 
radion. En liten grupp om tre personer inom målgruppen 
diskuterade bland annat knapparnas placering och greppet på 
radion. Om radion ska flyttas på kräver det att radion går att 
greppa och lyftas. Genom att placera knapparna på vänster 
sida av radion kan radion greppas från höger sida. Hur 
Nautilus kan användas kan ses i figur 6.6.  
 
Med hjälp av mock-upen kunde en rak respektive flexibel 
display testas. Om displayen hade varit rak, skulle den ha synts 
bra framifrån, men hade displayen exempelvis setts uppifrån 
hade radions form skymt displayen. Av denna anledning valdes 
en flexibel display. 
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6.3 Nautilus 

Nautilus är Transient Designs nya radio som sprider ett bra 
ljud runt i rummet. Nautilus sätts på genom att trycka på 
vredet mitt på radion. Genom knapparna på radions vänstra 
sida sköts radions olika funktioner. Information från 
radiokanaler och information om låtar och artister kan läsas på 
den runda displayen, placerad mitt på radion. Genom vredet 
kan volymen höjas och sänkas. Med en cirkulär bottenplatta 
står Nautilus stadigt på bordet (se figur 6.7).  
 
Radion tilltalar målgruppen genom den stilrena och 
okomplicerade formen (se figur 6.8). Den har enkla funktioner 
och tydliga knappar vilket gör radion lätt att använda.  Nautilus 
klarar av att spela upp musik från de olika enheter, som 
datorn, USB-minne, Ipod, MP3-spelare m.m. Enheterna ansluts 
på baksidan av radion, genom ingångarna för USB och AUX.  
Uppladdningsbara batterier finns i radion och dessa laddas 
genom ett uttag på baksidan och Nautilus kan då kopplas in till 
ett vägguttag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 6.7 Nautilus 

Figur 6.6 Användning av Nautilus 

Figur 6.8 Nautilus 
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7 Diskussion 

Projektet resulterade i radion Nautilus. Radion uppfyller de 
krav som Transient Design hade satt genom att den är enkel att 
använda och utstrålar en känsla av kvalité genom bl.a. 
materialvalet. Den har också flera anslutningsmöjligheter, 
vilket också var ett krav från företaget.  
 
En önskan från Transient Design var att radion skulle vara 
miljövänlig, denna önskan har uppfyllts genom exempelvis 
materialvalet aluminium. Materialvalet gör också att Nautilus 
kan tillverkas i Sverige. Eftersom företaget SAPA är en stor 
tillverkare av aluminiumprofiler och företaget ligger i Sverige, 
skulle Nautilus hölje kunna tillverkas där. Om Transient Design 
vill rikta in sig mer på miljövänlighet kan detta göras genom en 
vidareutveckling av radion. Att radion skulle vara enkel att 
använda var också ett krav. Kravet uppfylldes genom att radion 
inte har några komplicerade funktioner och har knappar som 
är lätta att förstå och använda. Den har också en tydlig display 
där information visas. De krav som Transient Design i början 
av projektet har uppfyllts genom radion Nautilus. 
 
Roberts Radio R250 säljs i affärer som Bagaren och Kocken i 
Göteborg och i början av projektet nämndes att den nya radion 
skulle säljas i liknande affärer och då passa i sortimentet. 
Genom att radion har ett exklusivt formspråk passar den in i 
detta sortiment. Det nämndes också att radion skulle utmärka 
sig vilket den gör eftersom det inte finns någon radio på 
marknaden idag som liknar Nautilus. Genom radions unika och 
exklusiva formspråk passar den också målgruppen. 
 
Metoder som har använts under projektets gång har generellt 
varit bra. Brainstormingmetoden 6-3-5 gav många idéer, både 
annorlunda och roliga. Genom att de var personer som inte 
hade gjort liknande metoder tidigare utvecklades många 
annorlunda idéer. PNI:n gav flera intressanta aspekter 
eftersom koncepten analyserades, och dessa aspekter hade 
kanske inte hade insetts om inte metoden hade gjorts. 
Matrisutvärderingen utvärderade koncept och genom att välja 
kriterier kunde utvärderingen anpassas efter projektet. 
Nackdelen med metoden var att måste göras mycket objektivt 
så att inte egna värderingar uttrycks. Intervjuer var bra då 
konsumenter fick yttra sig angående vilken radio som de skulle 
ha köpt. Eftersom deras synpunkter om radion var positiva, 
kommer radion antagligen att passa in på marknaden. 
 
Projektet var varit roligt och lärorikt på många sätt. Under 
projektets gång har det blivit flera vändningar, målgrupp har 
ändrats och uppdraget riktades mot ett annat mål än vad som 
tidigare hade bestämts. Till slut resulterade det ändå i en radio 
åt Transient Design.  
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7.1 Framtida utvecklingar 

Som framtida utvecklingar kan radion göras i olika material, 
inte bara aluminium. Till exempel skulle radion kunna göras 
mer miljövänlig genom att tillverka höljet (cylindern) av 
kartong eller papp. Komponenter i radion har inte haft någon 
del av projektet men som en vidareutveckling skulle de kunna 
vara tillverkade miljövänligt, genom exempelvis miljövänlig 
plast av potatis. Solceller hade kunnat användas för att ladda 
radion istället för el. Det gör att efter att produkten har använts 
kan flera delar av den enkelt återvinnas.  
 
Roberts Radio görs, som tidigare nämnts, i olika utgåvor. Det är 
något som också Transient Design skulle kunna använda sig av. 
Utgåvorna skulle kunna vara att tillverka radion t.ex. i glas eller 
trä. Den skulle kunna utformas för att passa olika målgrupper 
utöver de som varit i projektet.  
 
Namnet på projektet var från början ”Utveckling av bärbar 
radio”, men under projektets gång ändrades kraven och det 
slutgiltiga projektet är mer av typen stationär radio. För att få 
radion att bli mer transportabel kan en vidareutveckling göras. 
T.ex. kan en väska köpas till. Väskan kan vara vattentät och 
stötsäker genom att använda olika material. Enligt förslag från 
Transient Design kan materialet på väskan vara Goretex eller 
Neopren. Radion kan då tas med till stranden eller ut på båten, 
och genom materialet vara stänktålig. Radion kan göras mer 
bärbar på flera sätt, men det får bli en vidareutveckling. 
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Bilaga A - Enkät 
 

Frågor om radioapparater 

 

Vad tänker du på när Du ska köpa en radioapparat? Kanske spelar priset en roll, eller 
utformningen? Eller så är det viktigt vilka funktioner den har. 
 
Alla har olika idéer och krav på produkter och det är dessa som jag vill veta mer om. Jag skriver 
mitt examensarbete inom integrerad produktutveckling och jag ska, i mitt examensarbete, utforma 
en bärbar radio. Så om Du hade velat fylla i denna enkät så hade det hjälpt mig väldigt mycket. Och 
skriv gärna dina egna tankar, med mera, på sådant som jag kan tänka på när jag 
designar/utformar radioapparaten. Hur Du tänker när Du köper en radio och vad som är viktigt 
för dig. 
 
Tack på förhand! 
Hälsningar  Malin Petersson 
 
Kryssa/stryk över eller ringa in dina svar. 
 
1.  Kön:    Man    Kvinna 
 
2. Ålder:      - 20  21-30   

  31-40  41-50 

  51-60  61 – 

3. Hur ofta lyssnar du på radio? 
 
Varje dag  Flera gånger i veckan  Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden  Någon gång om året  Aldrig 

4. Var någonstans lyssnar du på radion?  
(Flera alternativ kan väljas) 

I bilen  På jobbet  I skolan  Hemma 

Annat, var:_____________________ 

5. Vilken produkt använder du för att lyssna på olika radiokanaler?  
(Flera alternativ kan väljas) 

Mobilen Radion i bilen Mp3-spelaren Radioapparaten Annat, vad:    

 
6. Ska en radioapparat kunna hantera fler produkter och spela upp mer än bara radiokanaler? 
 
Ja    Nej 

Svarade du Nej, hoppa då till fråga 7 

Om du svarade Ja, vilka komponenter/produkter skulle det då radioapparaten klara av att spela 
låtarna från? 
(Flera alternativ kan väljas) 

Mp3  CD-spelare  Ipod 



 

 

USB-minne Minneskort AUX-ingång Annat, vad:  ____________________ 

7. Hur mycket kan du max tänka dig att betala för en radio? 

    Kr 

8.  Miljömedvetenheten blir större för var dag, och de produkter som köps får större krav på sig 
att vara miljövänliga. Hur viktigt anser du att det är att en radio är miljövänlig?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spelar ingen roll                       Stor betydelse 

        
 

 
9.  Om en radio hade varit utrustad med solceller som skulle användas till att ladda upp 
batterierna, hade du då använt dem för laddning, om du också hade kunnat ladda den genom 
vägguttaget? 
 
Ja    Nej 
 
 
10.  Övriga kommentarer och tankar: 
 
 



 

 

Bilaga B – Personas 
 

Evelina Stjernström 
 
Evelina är en 18 årig tjej, hon bor tillsammans med sina båda föräldrar i en villa på Älvstranden i 
Göteborg. Evelina behöver aldrig vara orolig att hon inte har pengar, när det tar slut kan hon 
alltid be pappa om lite till. Och hon inser att hon har honom lindat kring sitt lillfinger.  
 
Evelina går en samhällsinriktad linje på gymnasiet, och hon verkligen längtar tills gymnasiet är 
över, då kan hon umgås med sina kompisar och shoppa hela dagarna. Vad hon ska efter 
gymnasiet vet hon inte riktigt, men det tror hon kommer att ordna sig tillslut, det är ju ändå ett 
helt år kvar. 
 
På fritiden gillar hon, som sagt, att träffa kompisar, shoppa och om hon inte har något att göra 
kan hon alltid ta en fika på ”stan” med någon kompis. Evelina shoppar mycket och unnar sig 
alltid det bästa. 
 
 
 
 
 

Sara Lindström 
 
Sara är en kvinna på 30 år. Hon bor tillsammans med sin make Mikael och Golden Retrievern 
Daisy, i en fyra i centrala Göteborg. Sara ägnar stor tid åt sitt arbete, som chef på en PR-firma, 
och tycker själv att hon har nått toppen av sin karriär. Hon tänker nu trappa ner arbetet och 
istället ägna sin tid till att bilda familj.  
 
Sara, Mikael och Daisy har precis flyttat ifrån sin gamla lägenhet, en trea, till den nya fyran. Och 
eftersom Sara är mycket intresserad av inredning så håller hon nu på att inreda fyra i modern 
tappning. Hon och Mikael gifte sig för inte allt för länge sedan och i och med det, ville de också 
flytta till en större lägenhet, så att de har plats för att bilda familj. De har hittat och köpt sin 
drömlägenhet, och räknar med att de kommer att kunna bo i den i många år.  
 
Sara är en person som gillar att träna, att bara dra på sig träningskläderna och ge sig ut på 
löpspåret och släppa allt som rör sig i huvudet. Självklart är Daisy med och håller henne sällskap. 
Något som hon inte glömmer när hon ska ut i spåret är sin Ipod. Ipoden har hon med sig nästan 
överallt och enligt henne själv så är det, det bästa köp som hon någonsin gjort.  
 
 



 

 

Bilaga B – Personas 
 
Helen Andreasson 
 
Helen är en kvinna på 45 år, en kvinna i sina bästa år, som hon själv skulle ha sagt. Hon bor med 
sin familj, Anders, Theo 13 år och Alva 10 år, i en villa utanför Jönköping. Familjen har flera 
husdjur, såsom katten Molly, en norsk skogskatt, och så har ju barnen varsin kanin, Piff och Puff. 
Hela familjen älskar djur och pratar nu om att skaffa hund, men har svårt för att bestämma sig 
för vilken ras. Helen och Alva gillar att rida, och eftersom de bor på landet så hyr de ofta var sin 
häst och ger sig ut på små utflykter, ibland följer Anders och Theo med, även om Theo är mer 
intresserad av att spela ishockey. Familjen tar mycket tid för Helene, samtidigt som hon älskar 
att hitta på saker och utflykter med familjen.  
 
Helen arbetar på ett litet företag, där håller hon i ekonomin. Hon gillar sitt jobb, även om hon 
ibland bara blir trött på det och känner för att byta. Samtidigt trivs hon, så hon stannar kvar. 
 
Helen och hennes man Anders har nu varit gifta i 20 år och lever i ett lyckligt äktenskap. Anders 
jobbar som frisör på en fin frisörsalong som han också äger. Självklart får Helen sitt hår klippt 
gratis och har det nästan alltid klippt i en nya modern frisyr. Men att leva med en frisör är inte 
alltid en dans på rosor, utan hon får stå ut med det ena och det andra, såsom att han testar alla 
möjliga frisyrer på henne, galna som snygga frisyrer. 
 
På fritiden gillar Helene, förutom att rida och vara med barnen, att laga mat. Hon bjuder ofta 
hem släkt och vänner på stora middagar med massa mat. När hon står så har hon alltid radion 
på, på högsta volym. Hon är också ofta ute i trädgården och fixar, planterar nya växter eller bara 
rensar i rabatterna. Trädgården ser verkligen perfekt ut och gräset är alltid i perfekt längd, inte 
ens en vecka går det mellan klippningarna. 
 
 



 

 

 
 

Bilaga C - Funktionsanalysen 
 
Produkt: 

 Frågor Orsak Funktion Klass 

1 Varför finns/behövs radioapparaten? 
För att kunna lyssna på ljud, så som radio 
kanaler 

Medföra ljud HF 

2 Varför har radion en On/Off-knapp? För att kunna sätta igång och stänga av radion Medge användning DF 

3 Varför har radion en volymratt? För att kunna höja och sänka ljudet Reglera ljudvolym SF 

4 Varför har radion en ratt kanaljustering? För att kunna ställa in radiokanaler Reglera kanalval SF 

5 Varför har radion högtalare? För att kunna spela upp ljud Erhålla ljud DF 

6 Varför har radion en info-knapp? För att kunna ge användaren information Ge information SF 

7 
Varför har radion en knapp för val av 
favoritkanal? 

a) För att kunna ställa in sin favoritstation  Reglera kanalval SF 

  b) För att snabbt kunna hitta sin favoritkanal Reglera kanalval SF 

8 Varför har radion eldrift? För att den ska kunna användas, utan batterier Medge användning DF 

9 
Varför är Roberts Radio "designad" i 50-
talsstil? 

Roberts Radio tillverkades på 50-talet, därav 50-
talsstilen. Detta passar in på målgruppen, 45-55 
år och uppåt 

Tillföra intresse DF 

10 
Varför finns Roberts Radio i flera olika 
mönster och färger? 

För att attrahera användaren, för att så attrahera 
så många som möjligt, fler som vill köpa den 

Tillföra intresse DF 

11 
Varför sitter radions högtalare på 
framsidan? 

För att radion ska ge ett så bra ljud som möjligt Erhålla ljud DF 

12 Varför har radion en antenn? För att lättare kunna få in radiokanaler Erhålla ljud SF 

13 Varför har radion en lucka och ett lås? a) För att kunna öppna radion, för ex. reparation Medföra skydd DF 

  
b) För att kunna stänga och låsa radion, så att 
den inte kan öppnas 

Dölja innehåll SF 

   Erbjuda reparation DF 

14 Varför har radion ett handtag? 
För att kunna bära med sig den och på så sätt 
vara portabel 

Medge grepp SF 

15 Varför har radion en display? a) Kunna avläsa stationer Kontrollera station DF 

  b) Ge information, ex. från radiostationer Ge information DF 



 

 

  c) Visa skalor för kanalinställningar Ge information DF 

16 Varför har radion ett märke (Roberts)? För att tydligt visa vilket märke som radion har Visa märke SF 

17 Varför har radion utgångar på baksidan? 
a) För att kunna koppla in el, så att den går att 
använda 

Medge användning DF 

  b) För att kunna koppla in andra produkter Hantera enheter SF 

18 Varför kan radion drivas med batteridrift? 
För att den ska vara portabel, så att den går att 
ta med sig 

Medge användning DF 

19 Varför ska knapparna kunna greppas? För att enkel kunna hanteras av användaren Medge grepp DF 

   Förenkla användning DF 



 

 

Bilaga D – Kravspecifikation 
 

Kravspecifikation 

Sida 1 

Ändringar K/Ö   Krav   

  K 1 Frambringa ljud    

  K 2 Medge användning   

  K  2.1   - Vara användarvänlig   

  Ö  2.2   - Knappar   

  K  2.3   - Display   

  Ö  2.4   - Snabbvalsknapp   

  K 3 Reglera ljudvolym   

  K 4 Reglera kanalval   

  K 5 Erhålla ljud   

  K 6 Ge information   

  Ö  6.1   - Display   

  K  6.2   - Bra belysning av display   

  K 7 Säkerhet   

  K  7.1   - Medföra skydd av innehåll   

  K  7.2   - Säker att använda   

  K 8 Pris: 3000-4000 kr i affären   

  K 9 Erbjuda reparation   

  Ö 10 Medge grepp   

  Ö 
 
10.1 

  - Vara greppvänlig   

  K 11 Vara estetiskt tilltalande   

  Ö 
 
11.1 

  - Tillföra intresse   

  K 
 
11.2 

   - Passa målgruppen: kvinnor 18-45   

  Ö 
 
11.3 

  - Finnas i flera färger   

  Ö 
 
11.4 

  - Kunna göras i olika material   

  K 
 
11.5 

  - Vara stilren   

  K 
 
11.6 

  - Utstråla kvalité   

  Ö 12 Visa varumärke   

  K 13 Erbjuda komponenter   

  K 14 Vara miljövänlig   

  K 
 
14.1 

  - Genom materialval   

  K 
 
14.2 

  - Genom tillverkning   

          

          

          



 

 

 Bilaga E – PNI 
 

Pyramiden 
Positivt: 

 Högtalaren är dold 
Negativt: 

 Attraherar inte den yngre delen av målgruppen 
 Högtalaren på baksidan ger ett sämre ljud 
 Komplicerad tillverkning 

Intressant: 
  Annorlunda form, inget liknande på marknaden 

 
Klotet 
Positivt: 

 Ny form, inget liknande finns 
 Går att vinkla, alltså den kan anpassas 
 Rolig form 

Negativt: 
 Begränsad målgrupp, som antingen gillar den eller inte 
 Komplicerad tillverkning 

Intressant: 
 Rolig och annorlunda form 

 

Cylindern 
Positivt: 

 Stilren 
 Annorlunda form på högtalare 
 Passar in på målgruppen, kan göras personlig genom materialval och färg 
 Går att utveckla 
 Billig och enkel att tillverka 

Negativt: 
 Sprider enbart ljudet uppåt 
 Svårt att komma åt knapparna 
 Svår att greppa runt 

Intressant: 
 Intressant form finns inget på marknaden som liknar den idag 

 

Boken 
Positivt: 

 Lätt att se knappar och display 
 Lätt att komma åt knappar och display 

Negativt: 
 Enkel och tråkig form 
 Står ostadigt 

Intressant: 
 Placering av högtalarna som går runt hela radion 

 



 

 

Bilaga E – PNI 
 

Konen 
Positivt: 

 Enkelt vred på framsidan 
Negativt: 

 Ljudet sprids bara uppåt  
 Vredet placerat fel, dålig vinkel för handen 
 Svår att tillverka 

Intressant: 
 Formen 
 Lyser med laser på väggen 

 

2 Retro 
Positivt: 

 Avfasad front som för det enkelt att se radio framifrån 
 Ipoddocka som är integrerad i formen och radion 

Negativt: 
 De som inte har en Ipod kommer antagligen inte att köpa den 
 Passar inte alla Ipods 
 Lite tråkig och vanlig form 

Intressant: 
 Ipoddockan 
 Displayen ses framifrån 

 

Krukan 
Positivt: 

 Flera olika användningsområden av radion 
Negativt: 

 Attraherar inte målgruppen 
Intressant: 

 Flera användningsområden 
 

Cylinder 2 
Positivt: 

 Annorlunda radio 
 Stilren 

Negativt: 
 Ingen display 

Intressant: 
 Intressant form 

 

Retro 
Positivt: 

 Enkel att använda 
 Displayen ses framifrån 
 Lätt att placera 
 Enkel tillverkning 

Negativt: 
 Passar inte kraven som företaget som satts 
 Vanlig och traditionell form 
 Attraherar inte den tänkta målgruppen 

Intressant: 



 

 

Bilaga E – PNI 
 

 Displayen kan ses framifrån 
 Rolig och intressant form 

 

80-tal 
Positivt: 

 Rolig och annorlunda form 
 Ny form som inte finns på marknaden idag 

Negativt: 
 Passar en yngre målgrupp än den som satts 
 Tilltalar inte målgruppen 
 Uppfyller inte kraven som satts 

Intressant: 
 Ny och annorlunda form på radion 

 
 



 

 

Bilaga F – Vidareutveckling 
 
Grepp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högtalare      
 



 

 

Bilaga F – Vidareutveckling 
 
Display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bottenplatta 
 



 

 

  Bilaga G – Matrisutvärdering 
 
Koncept       1A       1B              1C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept       2A          2B                 2C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept        3A        3B               3C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koncept 1 C   Koncept 2 B   Koncept 3A 

 
 
 
 
 


