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Sammanfattning 
Den här rapporten redogör för utvecklingen av ett designförslag till en CD-spelare. Uppdraget 
kommer från det relativt lilla handelsbolaget Transient Design i Alingsås, och går ut på att 
hjälpa företaget att ta fram ett designförslag på en CD-spelare i så kallad high end-klass. 
Fokus i projektet ligger på gränssnittet mellan användaren och produkten, samt formgivning 
av chassi och CD-lucka. 
 
Rapporten inleds med en förstudie som bjuder på en kort introduktion till hifi, identifiering av 
målgruppen och dess krav och önskemål på en CD-spelare. Vidare studeras tekniker för 
framförallt design av visuella gränssnitt och metoder för insamling av data samt 
kreativitetsstimulerande metoder. 
 
Rapporten fortsätter med ett kapitel om konceptgenerering, som är den största delen av 
rapporten. Konceptgenereringen delades upp i tre större delar, CD-spelarens basenhet, CD-
lucka och användargränssnitt. Efter konceptgenereringen följer konceptval och presentation 
av det slutgiltiga resultatet.  
 
På grund av svårigheter att fatta beslut på metodisk grund vad avser den rent estetiska 
formgivningsbiten togs beslutet att avsluta rapporten med två varianter av samma koncept. 
Avslutningsvis ges en diskussion om hur uppdraget genomförts och vad det resulterat i. 
 
 
 
Abstract 
This report describes the development of a design proposal on a CD player in the so-called 
high-end class. The assignment came from the relatively small trading company Transient 
Design in Alingsås. Focus of the project was at the interface between the user and the product, 
and design of the chassis and the CD feeding device.  
 
It begins with a study that offers a short introduction to hifi, the identification of the target 
audience and its needs and requirements of a CD player. Further, the report contains a study 
of techniques for designing visual interfaces and also a look at the methods of data collection 
and creativity stimulating techniques.  
 
The report continues with a chapter on concept generation, which is the largest part of the 
report. The concept generation was divided into three major parts, CD player chassis, CD 
feeding device and user interface. After concept generation follows choice of concept and 
presentation of the final outcome.  
 
Because of the difficulty in deciding on a methodological basis the value of a purely aesthetic 
quality, a decision was made to make two similar but yet visually different concepts.  
Finally the report is finished with a discussion of how the project was carried through and 
what the result was. 
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1 Inledning 
Rapporten behandlar tillvägagångssätt av, och beskrivning av de metoder som använts under, 
ett examensarbete vid Högskolan i Skövde. 
 
Arbetet har på uppdrag av handelsbolaget Transient Design utförts av en student på 
Designingenjörsprogammet vid Högskolan i Skövde. Uppdraget var att undersöka 
målgruppens önskemål om vilka funktioner och vilka upplevelsemässiga faktorer som är 
viktiga hos en stationär CD-spelare i high end-klass och sedan i samarbete med företaget 
utveckla ett designförslag till en sådan. High end är en term bland musikentusiaster som syftar 
på en klass av högkvalitativ utrustning för musikuppspelning. Uppdraget är begränsat till 
utformning av maskinens chassi, funktionslista och människa/maskininteraktion. Den rent 
elektriska inredningen står företaget för. 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren Transient Design är ett handelsbolag beläget i Alingsås som sysslar med 
import, distribution och utveckling av hifiprodukter. Företaget drivs av Lars-Ola Hoffer som 
är enda anställd på företaget. Bakgrunden till uppdraget är att Lars-Ola på Transient Design i 
ett tidigare projekt sett tydliga indikationer på att det finns en marknad för en svensktillverkad 
CD-spelare med skandinaviska formattribut såväl inom som utanför Skandinavien.  
 

1.2 Uppgiften 
Uppdraget är att formge en stationär CD-spelare. Företaget står för konstruktion av maskinens 
elektroniska komponenter, det vill säga hårdvaran som läser CD-skivan och garanterar att en 
så god signal som möjligt lämnar CD-spelaren. Uppdraget avser följande punkter: 
 

• Marknadsundersökning: identifiera målgruppen genom en kort 
strukturerad intervju på ett antal etablerade försäljningsställen av 
hifiprodukter. 

• Med hjälp av enkäter och intervjuer/gruppintervju analysera 
målgruppens krav på produkten och fjärrkontrollen, ur synvinkeln vilka 
funktioner som används/efterfrågas. Samt analysera målgruppens behov 
av anslutningsmöjligheter för externa musikspelare.  

• Formgivning av CD-spelare samt fjärrkontroll med hänsyn tagen till 
såväl maskinens tekniska innandöme samt människa/maskin-
interaktionen där utgångspunkten ska vara att ”en god produkt behöver 
ingen manual”. Ett högt kundvärde är av yttersta vikt i sammanhanget 
varför produktens visuella uttryck bör attrahera en stor del av 
målgruppen och stor vikt bör läggas vid att identifiera vilka värden som 
anses viktiga hos målgruppen och införliva dessa i produkten. 

• Konstruktion av CD-skivans lucka/matning. CD-spelaren skall vara 
toppmatad. Luckan är enligt uppdragsgivaren en kritisk punkt vad gäller 
upplevelsen hos användaren och behöver vara något utöver en 
typisk ”CD-ROM-släde”. Konstruktionen av CD-matningen skall vara 
sådan att när CD-skivan placerats i position för avläsning skall 
eventuella rörliga delar låsas fast eller på annat sätt konstrueras för att 
minimera vibrationer i maskinen. 
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1.3 Mål 
Målet med projektet är att ta fram ett koncept på en CD-spelare samt tillhörande fjärrkontroll 
som företaget kan använda som underlag för framtagning av mer detaljerade ritningar och 
inleda samarbete med tillverkare. 
 
Målet med det grafiska gränssnittet är att det ska vara såpass lätt att förstå sig på att en 
användare som tidigare använt någon typ av CD-spelare ska kunna använda produkten utan 
att behöva ta till manualen. 
 
Tillsammans med uppdragsgivaren utarbetades i projektets början en designbrief, ett 
dokument som är tänkt att fungera som ett styrdokument över var projektet är tänkt att hamna 
och vad det är tänkt att resultera i 

1.4 Designbrief 
Målet med projektet är att ta fram ett designförslag till en stationär CD-spelare samt dess 
fjärrkontrolls visuella yttre. Interaktionen med brukaren, samt konstruktionen av en innovativ 
toppmatad CD-lucka ska stå i fokus. Den slutgiltiga produkten är tänkt att vara en av 
hörnstenarna i ett högpresterande så kallat high end-ljudsystem, ett system av hög klass riktat 
till ljudentusiaster. I sin helhet har systemet som uppgift att leverera ett ljud som är så likt den 
inspelade ljudkällan som möjligt. CD-spelaren som signalkälla är en typ av medialäsare, och 
därav den komponent i systemet som brukaren interagerar mest med. Huvudfunktionen hos en 
CD-spelare är att läsa av de digitalt lagrade spåren på en CD-skiva och via signalutgångarna 
skicka ut en så god och korrekt signal som möjligt vidare till systemet. Med digitala ingångar 
kan spelaren även enkelt bli samlingspunkt till en rad andra digitala källor.  
 
Brukaren av produkten är en person som har ett stort intresse av musikåtergivning, en person 
som vill kunna njuta av sin musik av mycket god kvalitet. Det finns idag kommersiella medier 
som förmedlar ljud i frekvensomfång som enligt vetenskapen ligger utanför det mänskliga 
örats känslighet för stimuli men inom hifivärlden är det den subjektiva upplevelsen står i 
centrum. Vilka tekniska specifikationer en hifiprodukt än lever upp till på papperet så är det 
alltid människans upplevda njutning som kommer att agera måttstock på den här marknaden. 
Detta gäller inte endast njutning med hörseln, produkten bör i enighet med andra produkter på 
marknaden ha ett elegant visuellt yttre, ett lättförståeligt användargränssnitt och ge ett genuint, 
stabilt och skrammelfritt intryck då användaren interagerar bl. a. vid byte av skivor och med 
produktens knappar. Det är därför av yttersta vikt att produkten formges på ett sätt som 
erbjuder brukaren ett så stort upplevt värde och så stor ”körglädje” som möjligt. 
 
Ett starkt uttryck för vad uppdragsgivaren vill att uppdraget ska resultera i är ett ”altare för 
musik”, en maskin där det känns bra att sätta in sin favoritskiva för en stunds högkvalitativ 
avkoppling. 
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2 Litteraturstudie 
Det här kapitlet innehåller resultatet av en litteraturstudie inom ett par områden inom vilka 
tillräcklig kunskap för att utföra projektet saknades. De områden som behandlades var 
tekniker för insamling av data, kreativa metoder samt metoder för att formge visuella 
gränssnitt.  
 
 Metoderna för insamling av data är viktiga då hela konceptgenereringen kommer ske utifrån 
resultatet av marknadsundersökningen. En dåligt genomförd marknadsundersökning är enligt 
Lindstedt och Burenius (1999) den mest förekommande anledningen till varför 
produktutvecklingsprojekt misslyckas. De kreativa metoderna kommer under projektet 
användas för att stimulera den kreativa processen. De ger också ett strukturerat sätt att 
utforska problem vilket minskar risken att intressanta lösningar på ett problem förbises. Under 
konceptgenerering av användargränssnitt kommer hela listan med metoder för visuella 
gränssnitt att appliceras på samtliga koncept för att öka kvalitén på resultatet. 
 

2.1 Tekniker för insamling av data 
För insamling av data under marknadsundersökningen användes ett par tekniker hämtade från 
Preece m.fl, (2002). Teknikerna framförs i boken i syfte att samla in data för uppsättning av 
krav i ett utvecklingsarbetes inledning. Olika tekniker för att samla in information om hur 
användare upplever ett system ger olika typ av information och är lämpliga att använda i olika 
situationer. I tabell 1 följer Preece m.fl. (2002) beskrivningar av de olika metoderna och i 
vilket syfte de är fördelaktiga att använda. 
 
 
 
Teknik Bra för Typ av data Fördelar Nackdelar 
Enkäter Svara på specifika 

frågor 
Kvantitativ och 
kvalitativ 

Når en stor mängd 
människor med små 
resurser 

Formulering av 
frågor viktig, den 
tillfrågade har ingen 
att fråga och kan 
misstolka frågor 
och svara på fel 
sätt. Kan få lågt 
antal svarande. 

Intervjuer Utforska problem Viss kvantitativ 
men mestadels 
kvalitativ data 

Den intervjuande 
kan hjälpa den 
intervjuade vid 
behov. Uppmuntrar 
kontakt mellan 
utvecklare och 
användare 

Tidskrävande. 
Artificiell miljö kan 
påverka och jaga 
upp den tillfrågade  

Workshops Samla in flera olika 
synsätt 

Viss kvantitativ 
men mestadels 
kvalitativ data 

Sätter fokus på 
aspekter där åsikter 
går isär. 
Uppmuntrar 
kontakt mellan 
utvecklare och 
användare 

Risk för att 
dominanta personer 
dominerar 
kommunikationen 

  

Tabell 1 Exempel på tekniker för insamling av data för uppställning av 
krav. (Preece m.fl., 2002) 



Högskolan i Skövde - Institutionen för teknik och samhälle 
Formgivning och konstruktion av high end CD-spelare. Examensarbete i integrerad produktutveckling 22,5hp 

 
 

 Jonas Lindgren 4 

 

2.1.1 Enkäter 
De flesta har någon erfarenhet av enkäter. En enkät är ett antal frågor ställda på ett sätt som 
ska locka fram en viss typ av information från den som svarar på enkäten. Frågorna kan ha 
olika typer av fördefinierade svarsalternativ som till exempel Ja/Nej-frågor, andra frågor kan 
be den svarande att välja mellan ett antal olika svarsalternativ och en del frågor kan behöva 
besvaras med fritext eller en kort kommentar. Enkäter har fördelen att kunna kommuniceras 
elektroniskt för att minska transportkostnader av informationen. I de flesta fall administreras 
svaren från en enkät på annan ort än där den ifylles, vilket gör att det sällan finns någon att 
fråga om det skulle uppstå tveksamheter för den som fyller i enkäten. 
 
Välformulerade enkäter är ett bra sätt att med små resurser få svar på specifika frågor från en 
stor mängd användare, framförallt om användarna är utspridda på ett stort geografiskt område. 
Enkäter används ofta tillsammans med andra metoder, till exempel kan input från ett mindre 
antal intervjuer bekräftas genom en enkät till ett stort antal kunder i målgruppen (Preece m.fl. 
2002). 

2.1.2 Intervjuer 
Intervjuer sker ofta ansikte mot ansikte men kan även utföras över till exempel telefon. Om 
intervjun utförs på plats på användarens arbetsplats eller hemmiljö kan användaren ha lättare 
att tala om sitt användande då det upplevs mer avslappnat. Att direkt befinna sig i den miljön 
det undersökta systemet är tänkt användas i, kan också göra det lättare att komma ihåg små 
men viktiga saker som till exempel en knapp som sällan används men som upplevs 
felplacerad.  
 
Intervjuer delas in i tre kategorier, strukturerade, ostrukturerade samt halvstrukturerade, 
beroende på hur strikt intervjuaren håller sig till de uppställda frågorna och hur mycket 
användaren får utrymme att sväva ut. Att interagera med en människa istället för ett sterilt 
pappershäfte kan uppmuntra användaren att svara på frågorna och göra det hela mer bekvämt. 
Intervjuer är dock tidskrävande och det kan vara oeffektivt användande av resurser att åka och 
intervjua alla man skulle vilja (Preece m.fl. 2002). 
 
I det här projektets marknadsundersökning användes en metod som kan ses som en 
kompromiss mellan enkäter och intervjuer. Den tillfrågade ombands fylla i en enkät, och fråga 
undersökningsledaren som fanns tillgänglig under ifyllandet av enkäten utifall att frågor om 
enkäten uppstod. För att öka kunskapsmängden om, samt förståelsen för hur hifientusiaster 
tänker och resonerar ställdes även ibland frågor från undersökningsledarens håll om varför 
den tillfrågade svarade som den gjorde.  
 
Anledningen till att använda sig av den här typen av marknadsundersökning var att utöka 
uppdragsgivarens önskemål på produkten med de från den tilltänkta kundens. En enkät med 
närvarande undersökningsledare ansågs vara en resurseffektiv kompromiss där såväl 
kvantitativ och kvalitativ data kunde samlas in. 
 

2.2 Kreativa metoder 
Följande kreativa metoder används i konceptgenereringsdelen av projektet, se kapitel 3. 
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2.2.1 Stimulianalys ala POW 
Detta är en kreativitetsmetod med syftet att bryta tankemönster. Metoden bygger på att 
användaren har ett givet problem. Poängen är sedan att välja ett antal föremål från sin 
närmiljö och kortfattat lista dessa föremåls egenskaper. När listan är klar skall egenskaperna 
användas som stimulus för att åstadkomma lösningar eller idéer i problemets natur. 
Metoden är självdöpt efter biträdande professor emeritus Per Olof Wikström, Institutionen för 
produkt- och produktionsutveckling, Chalmers Tekniska Högskola och finns ej publicerad. 
 

2.2.2 Brainwriting 
En utveckling av den klassiska kreativitetsmetoden brainstorm. Metoden uppkom som en 
lösning på problemet med att socialt dominanta personer lätt tystar ner subdominanta personer 
under en brainstormsession. Lösningen är att deltagarna ritar ner sina förslag och idéer istället 
för att framföra dem verbalt. Omfattande forskning tyder på att brainwriting genererar 40% 
fler kreativa idéer än traditionell brainstorming (Wright, 1998). 
 

2.2.3 Strukturvariation 
Cross (2000) beskriver hur en så kallad strukturvariation kan användas för att öka mängden 
varianter på en produkt. Metoden går ut på att dela upp en produkt eller ett system i mindre 
element. Det finns vidare ett antal olika variationer på metoden för hur användaren eller 
användarna kan gå tillväga för att på ett strukturerat sätt uppnå ett stort antal variationer på 
systemets uppbyggnad.  
 

2.3 Visuella gränssnitt 
Detta stycke innehåller en snabb introduktion till visuella gränssnitt samt beskrivningar av ett 
antal metoder för utformning av sådana. Metoderna är publicerade av Mullet och Sano (1995), 
och de har i det här projektet använts för framtagande av gränssnitt mellan produktens 
tekniska funktioner och användaren, dels på fjärrkontrollen samt basenhetens ovansida. Se 
kapitel 4.3 samt 6. 
 
Det finns flera yrkesgrupper som påverkar en produkts gränssnitt mellan användaren och 
produktens inre tekniska funktioner. Kommunikationsorienterade grafiska designer, 
industridesigner och arkitekter är enligt Mullet och Sano (1995) de tre kategorier som främst 
sysslar med att utveckla gränssnitt som underlättar för användaren att utföra en viss handling 
eller uppnå ett specifikt mål med hjälp av en produkt. Andra rent grafiska yrkesgrupper såsom 
skulptörer, illustratörer, fotografer och filmskapare har mycket gemensamt med de tre ovan 
nämnda men de arbetar mot andra, rent estetiska mål. På andra sidan har vi ingenjörernas 
olika skolor som också har betydande likheter, framförallt i arbetsprocess och metodik, men 
de arbetar i regel mot rent funktionella frågor, ofta på en bekostnad av estetik. Grafiska 
designer, industridesigner och arkitekter försöker lösa kommunikationsproblem mellan 
användaren och produkten på ett sätt som är både funktionsmässigt effektivt och estetiskt 
tillfredsställande. Med kommunikation menar Mullet och Sano (1995) i det här fallet hur 
beteendet hos en individ med ett specifikt mål påverkas av hur en produkt förmedlar ett 
budskap. Målet med kommunikationsorienterad design är att utveckla ett visuellt budskap 
som noggrant kan förmedlas och sedan tolkas korrekt så att ett önskat beteende uppstår hos 
användaren när det mottagits av denne (Mullet & Sano, 1995). 
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2.3.1 Reducera  
Att reducera en design till dess innersta natur. Mullet skriver att reduktion är den mest 
centrala metoden för gränssnittsdesign. Genom att skala bort alla grafiska element utom de 
som är absolut nödvändiga underlättas för användaren att snabbt ta till sig det aktuella 
budskapet. Även erfarna designer använder sig av trial and error-metoden för att ta reda på 
vilka element som är väsentliga. Användandet av reduktion som designmetod bör enligt 
Mullet och Sano (1995) utföras i följande tre steg: 
 

1. Bestäm de väsentliga kvaliteter (vanligtvis en kort lista med adjektiv) som ska 
förmedlas av designen, samt någon typ av statiskt formellt element, till 
exempel ett namn, ett märke, en färg, en textur, ett mönster eller en bild. 

2. Granska kritiskt varje element i designen och fråga dig själv varför det behövs, 
hur det är relaterat till designens innersta natur (identifierat ovan), och hur 
designen skulle ta skada om elementet försvann. Om du inte kan svara på 
någon av dessa frågor bör elementet tas bort. 

3. Försök ta bort elementet ändå. Vad händer då? Om designen kollapsar, 
funktionellt eller estetiskt, måste elementet ställas tillbaka. Om inte, överväg 
att ta bort elementet. 

2.3.2 Regelbundenhet 
Att tillföra regelbundenhet till elementen i en design. När ytterligare reduktion inte längre är 
rimlig, kan de resterande elementen standardiseras för att ytterligare förenkla designen. 
Regelbundenhet reducerar mängden information användaren måste uppfatta genom att 
upprepa element efter en viss regel, princip eller rytm. Människans perception och minne 
uppfattar regelbunden stimuli mer effektivt än oordnad och kaotisk stimuli eftersom den blir 
mindre komplex och därför att vi lätt kan gruppera in liknande element. Att bilda ett mönster 
förenklar designen genom att flytta betraktarens upplevelse till en högre abstraktionsnivå. På 
så vis kan till exempel en serie lämpligt placerade svarta och vita kvadrater bilda ett 
schackbräde. Designelement måste tillföras regelbundenhet på flera nivåer samtidigt för att 
den här effekten ska uppstå. Regelbundenhet tillför också i många fall estetiska fördelar, 
vilket den nästan globala mänskliga fascinationen av regelbundna dekorativa mönster bevisar. 
Mullet och Sano (1995) nämner några generella tekniker: 
 

1. Använd geometriska grundformer, enkla konturer och dämpade färger där det 
är möjligt 

2. Om flera liknande former behövs, gör dem om möjligt identiska i storlek, 
form, färg, textur, linjetjocklek, riktning, placering och avstånd. 

3. Begränsa typografiska skillnader till ett fåtal storlekar från en eller två fonter. 
4. För att ta nytta av regelbundenheten, se till att kritiska element som är tänkta 

att sticka ut inte följer de regler och principer som ställts upp. 
 

2.3.3 Kombinera 
Att kombinera flera funktioner i samma element. Det mest utmanande sättet att förenkla ett 
gränssnitt på är att hitta element som kan kombineras. När ett element på ett tillfredställande 
sätt kan utföra samma jobb som två, har en elegantare lösning skapats. Att kombinera flera 
funktioner i samma element är framförallt viktigt i de fall där den tillgängliga ytan för det 
aktuella gränssnittet är begränsad. Svårigheten med att framgångsfullt lyckas med detta är att 
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det kräver omfattande förståelse och insikt i det system som behandlas samt hur användarna 
använder systemet. 
 För att framgångsrikt kunna kombinera flera funktioner i ett fåtal element krävs god 
förståelse av både kommunikationsproblemet samt de designelement som finns att tillgå. När 
en design närmar sig slutskedet bör det enligt Mullet och Sano (1995) systematiskt 
undersökas så att ingen onödig redundans kvarstår: 
 

1. Gå igenom vilken funktionell roll samtliga element i designen spelar. 
2. Leta efter situationer där flera designelement fyller (eller delvis fyller) samma 

roll. 
3. Ifrågasätt om ett elements roll skulle kunna fyllas av ett närliggande element, 

möjligen efter mindre förändringar. 
4. Kombinera redundanta element i en enda, enklare enhet eller ersätt alltihop 

med ett annat formspråk som löser problemet. 
 
Att kombinera flera funktioner till ett fåtal element är inte önskvärt i alla situationer. Speciellt 
i användargränssnitt kan problem uppstå om nedbantningen av designelement medför 
komplexa mappings (samband mellan t.ex. en knapp och det resultat användaren uppnår 
genom att interagera med knappen) som måste kommas ihåg av användaren. Ett klassiskt 
exempel är digitala armbandsur där en uppsjö av funktioner styrs med ett litet antal mycket 
små knappar. Svårigheten att memorera vilka knappar som ska tryckas på, och hur många 
gånger, uppväger snabbt de estetiska fördelarna med den nedbantade designen. Hursomhelst, 
där det är möjligt att kombinera flera funktioner i ett mindre antal designelement så att det 
minskar komplexiteten av gränssnittet, stärker det såväl användbarheten som estetiken hos 
produkten. (Mullet & Sano 1995) 
 

2.3.4 Symmetri 
Symmetri är enligt Mullet och Sano (1995) den minst invecklade av teknikerna för 
komposition och för att uppnå en god visuell balans. Metoden är lätt att applicera och finns 
representerad i någon form i de flesta grafiska gränssnitt, den är dock inte ett krav för att 
uppnå ett gott resultat. På grund av dess naturliga stabilitet och fridfullhet kan omfattande 
användning av symmetriska layouter leda till att de blir ointressanta och stela. Detta kan vara 
en nackdel i till exempel vissa grafiska sammanhang, på affischer och förpackningar, men är 
endast till fördel i ett användargränssnitt.  
 Symmetri är en ganska enkel process som kan användas för att uppnå lämplig balans i nästan 
vilken design som helst:  

1. Identifiera kring vilka axlar symmetrin ska åstadkommas. I design av visuella 
gränssnitt gäller frågan i regel om vertikal och eller horisontell symmetri 
eftersträvas. 

2. Symmetri kring den vertikala axeln är ”mer utbredd” i den mänskliga 
perceptionen och är i regel till mer nytta än symmetrier kring en horisontell i 
visuella gränssnitt. 

3. Centrera informationen kring axeln genom att noggrant balansera 
informationsmängden på vardera sida. Informationen behöver inte 
nödvändigtvis vara en direkt spegelbild, bara mängden och innehållet på varje 
sida axeln är likvärdigt. 

4. Se till att symmetriaxeln i sig är centrerad i sitt sammanhang. 
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2.3.5 Negativa ytor 
Negativa fält är de ytor som bygger upp bakgrunden runtom figurer och text. Negativa ytor 
används till att rikta uppmärksamhet på designelement som är viktiga och intressanta.  
Mullet och Sano (1995). 

1. Gå igenom den aktuella informationen och dela upp den i hanterbart stora 
mängder. 

2. Se till att det finns mellanrum mellan de olika delarna av den uppdelade 
informationen genom att lägga till negativa ytor. 

3. Bestäm vilka element som behöver ännu mer betoning. 
4. Öka mängden negativa ytor kring kritiska objekt genom att flytta dem ut mot 

kanter och marginaler, samt genom att flytta andra element bort ifrån de 
viktigare elementen. 

 
Rumslig segration är enligt Mullet och Sano (1995) en av de variabler som kraftigast påverkar 
vår perception, men det är också den dyraste. Ytan som finns till förfogande är ofta begränsad. 
Speciellt viktiga är negativa ytor i situationer där storlek och kontrast inte kan varieras. 
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3 Förstudie 
Innan själva produktutvecklingsarbetet påbörjades gjordes en förstudie där hifisystemens 
funktion, samt målgruppens krav och önskemål på en CD-spelare undersöktes.  

3.1 Introduktion hifi 
Begreppet hifi är en förkortning av engelskans high fidelity, vilket betyder ungefär hög 
naturtrogenhet och syftar på ett ljudsystem som ger ifrån sig ett ljud som låter så likt den 
inspelade källan som möjligt. Begreppet myntades av entusiaster av anläggningar för 
hemmaljud. Ett försök att standardisera ett mått på vad som är hifi och inte genomfördes 
enligt British Standards Institution (1976) av tyska Deutsches Institut Für Normung genom 
standarden DIN 45500 år 1973. Standarden satte värden på vilka nivåer av brus och distorsion 
som fick förekomma i ett hifisystem och krav på systemets frekvenskurva. Tanken var att 
standarden skulle garantera kunden att en produkt höll en hög ljudmässig standard men i 
praktiken hamnade hifitermen även på produkter som inte i närheten levde upp till kraven, 
begreppet missbrukades och vattnades ut. På 1990-talet ersattes hifitermen på dyra 
ljudanläggningar för hemmabruk med termen high end. Ett hifisystem kan bestå av ett antal 
olika komponenter men i grova drag kan hifisystem schematiseras som i figur 1. 
 

 
 

CD-spelare Förstärkare Högtalare 

Läsa av den 
digitala 
informationen på 
CD-skivan och 
skicka en så 
oförändrad digital 
signal som möjligt 
vidare till 
förstärkaren 
 

Konvertera den 
digitala signalen 
till en analog 
signal med så få 
informationsförlus
ter som möjligt. 
Förstärka den 
analoga signalen 
till en av 
användaren 
inställd nivå, dvs 
justera volymen 

Omvandla den 
analoga signalen 
till ljudvågor 
som kan 
uppfattas av 
människans 
hörsel och 
känsel 

Komponent 

Huvudfunktion 

Exempel på 
interaktions-
möjlighet 

• Byte av CD-
skiva 

• Kontroll av 
uppspelning, dvs 
start/stopp samt 
val av spår 

• Volymjustering 
• Eventuella 

ljudinställningar 

• Inga förutom 
att lyssna på 
ljudet 

 

Figur 1 Schematisk bild över ett typiskt enkelt hifisystem 
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3.2 Målgrupp 
För att identifiera målgrupper delar Lindstedt och Burenius (1999) upp den totala marknaden i 
segment. Ett segment definieras som den del av hela marknaden som uppfyller följande krav: 
 

• Homogenitet, kunderna i segmentet bör ha liknande uppfattning om värde, 
liknande livsstil eller åtminstone ett likartat konsumentbeteende 

• Lönsamhet, det måste vara en tillräckligt bra affär att tillhandahålla en 
produkt eller en tjänst som tillfredsställer segmentets behov 

• Bearbetningsbarhet, det vill säga att det är möjligt att identifiera och 
kommunicera med segmentet på ett kostnadseffektivt sätt 

 
Lindstedt och Burenius (1999) menar vidare att om ett segment varit fullständigt homogent 
skulle en enda produkt utan variationer vara nog för att attrahera samtliga kunder i segmentet, 
all marknadsföring skulle kunna göras med samma budskap och produkten skulle gå att sälja 
genom samma kanal. Det är dock i de flesta fall orealistiskt att hitta ett sådant segment vilket 
medför att produkten med fördel kan anpassas så att den kan hantera en viss variation av krav 
och önskemål för att bredda marknadssegmentet. En för stor variation kan dock vara 
oekonomisk ur bl.a. tillverkningssynpunkt, här gäller det att hitta en viss balans mellan 
produktens flexibilitet och mängden kunder. 
 
Lindstedt och Burenius (1999)  nämner också den psykografiska metoden VALS, som står för 
Values and Life-Styles. Enligt metoden kan en nation eller en marknad delas upp i följande 
grupper: 

• tillhörare: en traditionell typ av människa med ett konservativt beteende 
• efterliknare: ofta unga människor som försöker hitta sin identitet 
• efterliknare som lyckats: människor med en lyckad karriär som har pengar att 

spendera och attraheras av märkesvaror, vill känna sig som kungar eller 
drottningar om så bara för en kort tid 

• samhällsmedvetna som lyckats: svåråtkomlig målgrupp som ofta är kritiskt 
inställd mot reklam 

• de behövande: fattiga som överlever med hjälp av social hjälp 
 
Olika livsstilar påverkas och drivs av sina speciella ideal, värderingar och moraluppfattningar. 
Dessa saker bör anspelas på i reklam och marknadsföring (Lindstedt & Burenius, 1999). 
 
Utifrån samtal med ett antal återförsäljare av hifiutrustning verkar det som att målgruppen för 
en CD-spelare i high end-klass tillhör just den grupp som Lindstedt och Burenius refererar till 
som ’samhällsmedvetna som lyckats’. Gruppen kan kategoriseras som en medelålders eller 
äldre man som har relativt stora ekonomiska tillgångar, femsiffriga belopp är inte främmande 
utan snarare standard för en CD-spelare i high end-klass. Ett stort intresse för musik, kultur 
och teknik kännetecknar enligt återförsäljarna målgruppen. Undersökningen gjordes genom 
telefonintervjuer (se bilaga 1) på fem försäljare av hifiutrustning i Västsverige. 
Telefonintervju ansågs vara den mest resurseffektiva metoden för den här undersökningen. 
 

3.2.1 Målgruppens krav på produkten 
I syfte att identifiera vad målgruppen har för krav och önskemål på CD-spelares funktioner 
gjordes en enkät (se bilaga 2) med ett tiotal frågor om bland annat vilka funktioner som 
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användaren anser nödvändiga. Enkäten ifylldes av de tillfrågade på en ljud- och bildmässa 
och en undersökningsledare, författaren, fanns tillgänglig för diskussion av frågorna. Enkäten 
besvarades av tjugo personer på mässan. Besökarna på mässan ansågs intressemässigt befinna 
sig inom gränsen för den sökta målgruppen och för att filtrera bort eventuella svar från 
personer som befinner sig utanför det sökta segmentets konsumentvanor innehöll enkäten en 
fråga där den tillfrågade bads fylla i maximalt tänkbart pris för en CD-spelare, hur väl den än 
föll användaren i smaken. Svarade enkäter som låg under den tänkta prisnivån ingick inte i 
resultatet. 
 
En direkt fråga i enkäten utreder huruvida den tillfrågade föredrar en fjärrkontroll i klassiskt 
rektangulärt formformat eller om experimentella och nyskapande former kan accepteras 
förutsatt att de faller den tillfrågade i smaken. Ett alternativ hade varit att visa bilder på en 
klassisk fjärrkontroll och ett antal frånvikande former. Det senare alternativet riskerar dock att 
fokusera den tillfrågade på endast detta fåtal uppvisade alternativ och bortse från alla oändliga 
varianter av fjärrkontroller som i teorin är möjliga. Meningen var att undersöka om det ens 
fanns minsta intresse att frångå den stereotypa formen, inte att försätta den tillfrågade i en 
diskussion om fördelar och nackdelar med detta. 
 
Efter att svaren summerats kunde följande slutsatser dras i form av en enkel kravlista: 
 

• Fjärrkontroll ingår  Krav 
• Möjlighet att köa spår  Önskemål 
• Anslutningsmöjlighet 3,5mm   Önskemål 
• Anslutningsmöjlighet USB  Önskemål 
• Anslutningsmöjlighet XLR(Bal)  Önskemål 
• Anslutningsmöjlighet hörlurar  Krav 
• Anslutningsposition på baksida  Krav 
• Anslutningsposition på framsida  Önskemål 
• Fjärrkontroll Bakgrundsbelysning Önskemål 
• Fjärrkontroll Play  Krav 
• Fjärrkontroll Stop  Krav 
• Fjärrkontroll Pause  Krav 
• Fjärrkontroll Nästa spår  Krav 
• Fjärrkontroll Föregående spår  Krav 
• Fjärrkontroll Spola framåt  Krav 
• Fjärrkontroll Spola bakåt  Krav 
• Fjärrkontroll Repeat  Krav 
• Fjärrkontroll Köa spår  Önskemål 
• Fjärrkontroll Snabbknappar 1-10  Önskemål 
• Fjärrkontroll Snabbknappar 10-20 Önskemål 
• Fjärrkontroll On/off  Krav 
• Fjärrkontroll Play/Pause olika knappar Krav 
• Fjärrkontrollens form: Rektangulär Önskemål 

 
Resultaten av marknadsundersökningen, samt en lista med uppdragsgivarens krav och 
önskemål på produkten (kapitel 4) sammanställdes till en kravspecifikation (bilaga 3). En 
kravspecifikation är enligt Johannesson m.fl. (2004) ett styrdokument som innehåller de 
specifikationer som beskriver vad produkten ska bli. En kravspecifikation påbörjas ofta i 
förstudien och fylls på med fler krav i och med att mer kunskap införskaffas under projektets 
gång. Den kan användas både som en indikator på om projektet är på väg åt rätt håll, och i 
efterhand som en måttstock på huruvida resultatet uppfyller samtliga krav eller ej 
(Johannesson m.fl., 2004). 
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4 Konceptgenerering 
Som utgångspunkt för formgivningen av CD-spelaren utfördes en halvstrukturerad intervju 
med uppdragsgivaren. Intervjun utfördes innan författandet av designbriefen (kap 1.4) och låg 
till grund för denna. Målet med intervjun var att täcka upp för den brist av kärnvärden 
företaget har på grund av sin smala tidigare produktfamilj. Under intervjun ombads 
uppdragsgivaren att lista upp egenskaper och beskrivningar på vad produkten önskades bli, 
hur den skulle se ut, och hur den skulle upplevas av användaren. Vid sidan av denna lista av 
egenskaper användes ett antal utvalda konkurrerande tillverkare och deras modeller som i det 
här fallet fick agera riktningsvisare för formgivningen av produkten. Anledningen till att 
utföra intervjun med just uppdragsgivaren var att det var just han som i ett tidigare projekt sett 
tydliga indikationer på att det fanns en marknad för en svensktillverkad CD-spelare med 
skandinaviska formattribut. Med tanke på hans erfarenhet av hifimarknaden och i egenskap av 
den person som skulle driva projektets slutgiltiga designförslaget vidare för att sedan lansera 
en produkt för egen vinnings skull antogs att han inte gick in i intervjun i syfte att belysa 
viktiga attribut på främst sin personliga drömvision av en cd-spelare utan för en cd-spelare 
som enligt hans kompetens skulle ha stort genomslag på marknaden. 
 Resultatet av intervjun blev förutom designbriefen (kap 1.4) även ett antal imageboards 
(bilaga 4, 5, 6) som på ett grafiskt sätt ger inspiration för konceptgenerering till 
formgivningen 

• Körglädje 
• Toppmatad CD-lucka 
• Altare för musik 
• Skandinaviska designattribut: 

-Böjda former välkomna, men inget krav 
-Elegant 
-Ljust trä 
-Aluminium 
-Öppet/välkomnande 

• Galler 
• Elektronrör 
• 30-40-tal möter ”Neofuturism” 
• Så lite lampor och dioder som möjligt 
• Analog display? 
• Fyndigt namn, IKEA 
• USB, ljudingång endast 
• Inte repa glasbord 
• Låst läge för lucka, undvika vibrationer 
• ~43cm bredd 
• Djup, höjd, varierbart 
• Extern nätdel? 
• Generöst med material 
• Genuin känsla 

 
De fem punkterna i listan kategoriserade under skandinaviska designattribut är utpekade av 
uppdragsgivaren som viktiga riktlinjer för formgivningen av produkten och de spelar en stor 
roll i formgivningsarbetet då bakgrunden till projektet är att uppdragsgivaren sett tydliga 
tecken på att det finns en marknad för en CD-spelare med just skandinaviska formattribut. 
Termen skandinavisk design är enligt Nelson (2004) ca femtio år gammal och uppstod då 
skandinaviska regeringar som ett svar på efterkrigstidens politiska och ekonomiska 
utmaningar iscensatte ett antal utställningar, i synnerhet Design in Scandinavia (1954-1957) i 
Nordamerika och Formes Scandinave (1958) i Frankrike. Enligt författaren är organiska 
former och naturliga material typiska grundläggande värden i skandinavisk design. 
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4.1 Maskinens grundläggande form 

4.1.1 Imageboards 
En imageboard är ett kollage av bilder, färger, material och visuella uttryck som tillsammans 
ska kommunicera en känsla i ett visst syfte (Rundqvist & Grönevall, 2004). I det här fallet var 
syftet att kombinera designbriefen med visuell information bestående av ett antal produkter 
från tre konkurerande tillverkare. Syftet med dessa tre imageboards är att användas som 
underlag för formgivningen. De tre imageboarden syns på figur 2 samt i full skala i bilaga 4, 5 
och 6. 
 

 
 

4.1.2 Formanalys inspirationstips 
För att hitta intressanta attribut i konkurrenternas formspråk analyserades varje imageboard 
med avseende på utmärkande visuella egenskaper. Formanalysen utfördes som en variant på 
en Stimulianalys a´la POW, där de godtyckligt valda objekten istället ersattes med de tre 
imageboarden. Resultatet skrevs ner i tabell 2. 
 
 
Bow Technologies slimmad, luftig, dyr, mörk, borstad,  

synlig skiva, extern display, dragreglage 
Manley Labs plåtig, elektronrör, synliga komponenter, metallgaller, neonblått, 

kombination gammalt/futuristiskt 
Raysonic skarp, cirkulära inslag, genomskinlig, aluminium, belysta 

knappar, avrundade hörn, utstickande display, hårda knappar, 
elektronrör 

 

4.1.3 Konceptgenerering huvudenhet 
Med utgångspunkt i designbrief, imageboards och formanalys 
påbörjades ett skissningsarbete som först inriktade sig på grova 
övergripande former för basenhetens yttre utan hänsyn tagen till 
produktens funktioner eller användargränssnitt. Möjliga 
silhuettformer undersöktes från olika håll (figur 3, 4). Metoden kan 
liknas vid en blandning mellan en strukturvariation där olika former 
flyttades runt och varierades, samt en brainwriting-session där allt 
som kom att tänkas på ritades ned.  
 
 

   

Figur 2 De tre imageboards som användes i projektet 

Tabell 2. Egenskaper som beskriver tre imageboards ovan 

Figur 3 Undersökande skisser 
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Figur 4 Formförslag i perspektiv 

Efter att ett antal former satts på papper, genomfördes en 
ostrukturerad intervju med uppdragsgivaren där ett fåtal 
intressanta former och förslag diskuterades vidare. Förslag som 
låg i linje med uppsatta önskemål togs vidare till nästa fas och 
former som på ett eller annat sätt ansågs strida mot dem ströks och 
beaktades inte vidare. Nästa steg i konceptgenereringen var att 
skissa upp förslag i perspektiv för att undersöka former i tre 
dimensioner. När ett par intressanta former hittats applicerades 
egenskaper, känslor och adjektiv från designbrief, imageboards 
och formanalys på dessa för att öka kreativiteten och för att hamna 
rätt med formgivningen. Resultatet blev ett stort antal skisser av 
varierande detaljnivå, här följer ett antal av koncepten som tagits fram: 
 

 
Koncept Pansarvagn (figur 5) var ett av de första koncepten 
som dök upp, det fick sitt namn då uppdragsgivaren 
uppfattade den dominanta mittendelen och de lägre vinklade 
flankernas framåtlutande ytor som egentligen var tänkta som 
en plats för knappar, som aggressivt och larvfotsliknande. 
Utgångspunkten var att ta fram ett futuristiskt koncept med 
en lättåtkomlig toppmatad CD-lucka i maskinens front. 

 
 
 
Koncept Star Wars (figur 6) är ännu ett futuristiskt koncept. Konceptet 
fick sitt namn då det i fronten liknar ett rymdskepp ur den berömda 
filmserien. Tanken var att använda sig av en optisk sensor i springan i 
fronten, så att luckan skulle öppnas genom att användaren förde handen 
genom luften och bröt en ljusstråle. Slimmad, elegant och körglädje är tre 
egenskaper som eftersträvades, imageboarden för Bow Technologies i 
bilaga 4 var också en inspirationskälla. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Koncept T Minus Sjuttio (figur 7) är ett försök att uppnå en känsla av 30- och 40-tal i ett 
chassi inspirerat av gamla radioapparater. Material i skandinaviskt ljust och mörkt trä. I 
fronten syns en konsol bestående av ett fjärdedels träklot med framsida i metallgaller. Inne i 
konsolen sitter det ett antal elektronrör som utökar känslan av en klassisk nästan antik visuell 
stil på en CD-spelare som i övrigt håller hög standard med en CD-lucka som glider upp 
ljudlöst då användaren vill sätta i eller byta CD-skiva. 
 

Figur 5 Koncept pansarvagn 

Figur 6 Koncept Star Wars 

Figur 7 Koncept T Minus Sjuttio 
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Koncept Cirkus (figur 8) är helt enkelt en kombination av koncept Star 
Wars och koncept T Minus Sjuttio. I ett försök att kombinera gammalt 
och nytt i vad uppdragsgivaren kallar neofuturism var ambitionen att 
kombinera en tung men  slimmad botten i aluminium med CD-lucka i 
mitten och med en 30-40-talsinspirerad konsol och ett antal elektronrör 
för en extra gammalmodig touch. Inspiration även från Manley Labs 
imageboard. 
 
 
Koncept Tetris (figur 9) med sina minimala och kubiska former av ett tjockt uppochnedvänt 
och i djupet förlängt T, är inspirerat av Bow Technologies slimmade form. En diskret och 
stilig form i aluminium och ljust trä. Under brainwritingen dök även en idé upp om en analog 
display för att visa vilket spår som spelas. Tanken är att låta en bred men kort cylinder löpa 
runt maskinens elektroniska inredning. På cylinderns utsida finns siffror 1 till och med ca 30 
utmärkta. Cylindern vilar på ett antal lager i sin utbredning och drivs av en liten elmotor. Med 
hjälp av små hål i cylinderns överkant, en optisk sensor och en ljusstråle skulle hjulet kunna 
orienteras med relativt simpel elektronik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept Fi (figur 10), döpt efter den grekiska bokstaven (Φ) bestående av ett vertikalt streck 
som korsar en cirkel, är en utveckling av koncept Tetris och med inspiration hämtad från 
Raysonics imageboard. Konceptet kortades av i djupet, breddades lite och försågs med 
designelementet galler från inspirationslistan, smått sluttande kanter samt en cirkulär ram på 
ovansidan. I underkant placerades två stycken fötter i diabassten, inspirerat av LP-spelaren 
Knaster (figur 11) som ingår i Transient Designs sortiment. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 8 Koncept Cirkus 

Figur 9 Koncept Tetris med alternativ till analog display 

Figur 11 Knaster Figur 10 Koncept Fi 
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Koncept Telefon (figur 12) är en utveckling av koncept Pansarvagn, där den vänstra larvfoten 
bantats bort och det dominanta mittenpartiet med CD-luckan sänkts ner till en lägre nivå. 
Namnet kommer av knappsatsen på den kvarvarande larvfoten som liknar den hos en 
bordstelefon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.2 CD-lucka 

4.2.1 Tekniska lösningar CD-lucka 
I syfte att leva upp de höga krav som ställts på upplevelsefaktorn på produkten gjordes en 
brainstorm tillsammans med uppdragsgivaren över vilka tekniker som skulle kunna användas 
för att konstruera en lucka som glider upp ljudlöst. Resultatet av brainstormen blev följande 
förslag: 
 
Elmotor - Används i de flesta CD-spelare idag. En nackdel är att de brummar. En fördel är att 
det är en billig kraftkälla där standardkomponenter kan användas. 
 
Handkraft - Faktum är att ett fåtal CD-spelare stöttes på under marknadsundersökningen där 
ett lock som agerade tyngd placerades ovanpå CD-skivan med handkraft. Bland annat 
Raysonics modell i imageboarden på bilaga 5 använder denna princip. Fördelaktigt med 
handkraft är att det inte kräver någon känslig konstruktion med automatiserade dynamiska 
komponenter. En nackdel är att det inte förstärker produktens upplevelsefaktor på något 
utmärkande sätt då proceduren att med den egna handen flytta på ett lock eller dra ut en cd-
släde inte skiljer sig från användarens vardag i övrigt. 
 
Handkraft + mekaniskt lagrad energi - Genom att använda sig av en konstruktion bestående 
av någon sorts lämplig elast, exempelvis gummiband eller fjädrar, skulle maskinen kunna 
lagra mekanisk energi då användaren stänger luckan. Denna energi skulle kunna släppas lös 
då användaren trycker på en knapp för att få luckan att glida upp. 
 
Elmotor + mekaniskt lagrad energi - Som i föregående exempel skulle en lucka kunna 
konstruera med en elmotor som endast ger ljud ifrån sig då luckan stängs, men är så gott som 
ljudlös då luckan glider upp 
 
Elektrisk spole samt metallkärna - En elektrisk ledare ger upphov till ett magnetiskt fält. 
Fältet går runt ledaren enligt figur 13. Figur 14 illustrerar de två fält som uppstår i ett plan av 

Figur 12 Koncept Telefon 
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en cirkulär strömslinga, notera att de två cirkulära flödeslinjerna i mitten av slingan pekar åt 
samma håll. Sätts flera sådana cirkulära strömslingor ihop till en spole (figur 15) uppstår ett 
litet magnetiskt fält från varje ledare, vilket i spolens centrum ger upphov till ett linjärt statiskt 
magnetiskt fält B i en riktning (figur 16). Om strömmen I’s riktning byts, byts också 
riktningen på fältet B. Styrkan på det magnetiska fältet ökar med strömmens styrka samt av 
antalet varv per längdenhet i spolen. 
(Lerner, 1996)   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Det magnetfält som uppstår i en spole skulle kunna användas för att utöva en kraft på en 
metallkärna som då flyttar sig ljudlöst längsmed spolens utbredning. Fördelar med magnetiskt 
driven lucka är att den skulle kunna åstadkomma en ljudlös lösning och en hög 
upplevelsefaktor. En nackdel är att hela konstruktionen måste konstrueras helt och hållet på 
egen hand vilket är tidskrävande och dyrt. 
 
Kapacitiv givare - Som ett komplement till knappar, spakar och reglage uppkom idén att 
använda kapacitiva givare som utlösare för funktionen att öppna och stänga CD-luckan. 
 
Kort introduktion av kapacitans: 
En kondensator består enligt Lerner (1996) av två från varandra isolerade ledare. Om en ström 
börjar flyta genom kretsen kommer elektroner med den godtyckliga laddningen Q vandra från 
den ena ledaren till den andra. Den ena ledaren får ett överskott av elektroner och laddningen 
-Q, den andra ledaren får ett underskott av elektroner, laddningen +Q. Visserligen uppstår två 
laddningar men eftersom den ena är en automatisk följd av den andra säger man att 
kondensatorn laddning är lika med beloppet av Q. Genom att ändra strömkällans spänning U 
ökar också spänningen över kondensatorns två isolerade fält, vilket medför att laddningen Q 
ökar. Sambandet mellan spänningen U och laddningen Q anges med formeln 
 
 Q = CU 
 
Där C är en för kondensatorn karaktäristisk storhet kallad kapacitans. Kapacitansen anges 
 
 C = Q/U 
 
och är ett mått på den individuella kondensatorns förmåga att lagra laddning. Ju större 
kapacitans en kondensator har, desto större laddning Q uppnås vid en viss spänning. 
(Lerner, 1996). Teorin bakom en kapacitiv givare är enligt Bolton (2008) att använda luft som 
isolator i en kondensator. Eftersom luft har en viss resistans kan man detektera rörelser i det 
elektriska fältet mellan de två laddade ledarna. När ett föremål rör sig in i det elektriska fältet 
mellan ledarna ändras kapacitansen vilket i sig ger en spänningsskillnad. En kapacitiv givare 

Figur 13 
Enkel ledare 

Figur 14 
Cirkulär strömslinga 

Figur 15 
Spole med flödeslinjer 

Figur 15 
Spole 

Figur 13 
Magnetiskt fält 

Figur 14 
Två magnetiskt fält Figur 16 

Linjärt magnetiskt fält 
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mäter den spänningen och kan på så vis känna av när ett föremål närmar sig givaren (Bolton, 
2008). 
 

4.2.2 Konceptgenerering 
Med de fem kraftkällorna som utgångspunkt utfördes en brainwritingsession där 6 förslag till 
olika CD-luckor kom fram. 
 

 
Koncept Lucka 1 (figur 17), är en relativt simpel mekanisk lösning 
bestående av en lucka som täcker ett hål i produktens tak. När 
användaren aktiverar produktens funktion för att öppna luckan 
lösgörs en kraft som förflyttar luckan längs takets innersida så att 
CD-skivan blottas. Konceptet skulle kunna drivas av samtliga fem 
kraftkällor som nämns i kap 4.2.1. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Koncept Lucka 2 (figur 18), är tänkt att bestå av en greppande arm som håller fast CD-skivan. 
Användaren aktiverar funktionen för att öppna luckan, varpå armen rör sig ut ur produkten. 
När armen befinner sig i utfällt läge fäster användaren CD-skivan på armens grepp, aktiverar 
funktionen för att stänga luckan, och armen glider ner i maskinens innandöme och påbörjar 
avspelning av skivan. Armens och greppets konstruktion kan varieras. På bild (figur 19) har 
armen en bågliknande form och tanken är att användaren när armen kommit ut ur spelaren 
skall trycka in cylindern som pilen (figur 18) pekar på, cylindern fastnar då i ett läge ca en 
centimeter inåt längs pilens vektor. När cylindern är intryckt kan en skiva träs in i de två 
svarta greppen, och när skivan är centrerad i greppet trycker användaren återigen på cylindern 
som då återgår till sitt läge en centimeter utmed pilens invers, och låser skivan i greppet. 
Konceptet skulle lämpligen kunna drivas av handkraft, elkraft eller en kombination av endera 
kraftkällorna samt mekaniskt lagrad energi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17 Koncept Lucka 1 

Figur 18 Koncept Lucka 2 
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Koncept Lucka 3 (figur 19), består av en cylinder med diameter stor nog att inhysa en CD-
skiva. Cylindern är tänkt att vara gängad på utsidan och vara urfräst på insidan, som en 
kombination av cylindrarna på figur 20. Konstruktionen är tänkt att drivas av en elmotor som 
helt enkelt roterar cylindern då användaren aktiverar funktionen för att öppna luckan. 
Cylindern, som inte sitter fast i mekanismen som läser av CD-skivan, börjar vid rotation röra 
sig uppåt längs y-axeln, greppar skivan i dess ytterkant där inga känsliga dataspår finns, och 
tar med sig skivan upp ur maskinen så att användaren kan ta ut den eller byta den ut den mot 
en annan. 
 
 
Koncept Lucka 4 (figur 20), är framtaget speciellt till 
koncept tetris och består av en variant av koncept 
Lucka 1. Tanken var att konstruera en lucka som 
öppnas i en icke horisontell vinkel på grund av det 
vinklade taket på maskinen orsakade kollision mellan 
chassi och lucka. Konceptet förklaras bäst med hjälp av 
figur 21 till höger. Luckornas två halvor skall glida 
undan i sidled och öppna maskinens tak så att 
användaren kan komma åt CD-skivan i maskinens 
innandöme. Luckorna består av en rektangulär vardera 
yta är fästa i en eller flera respektive metalliska 
cylindriska ben som sitter lagrade i varsin spole. När 
användaren aktiverar funktionen för att öppna CD-luckan förs en ström igenom spolarna 
vilket alstrar ett magnetiskt fält i spolarna som drar med sig de metalliska benen. Luckorna 
glider upp och användaren kan greppa CD-skivan. När användaren aktiverar funktionen för att 
stänga CD-luckan förs åter en ström genom spolarna men den här gången åt andra hållet. 
Resultatet blir ett magnetfält riktat åt andra hållet och de metalliska benen förs i riktning mot 
maskinens tak. När luckorna når taket låses de lämpligen fast där med till exempel ett servo 
eller spärr driven av en liten elmotor eftersom de annars skulle glida ner igen. Att permanent 
strömföra spolarna är en dålig idé då de magnetiska fälten som uppstår skulle kunna störa 
elektroniken som läser CD-skivan. 
 
Koncept Lucka 5 (figur 21), kom till som en lösning på problemet som kan uppstå då ett 
koncept till en CD-spelares gränssnitt innehåller en och endast en kapacitiv givare för att 
öppna luckan. Problemet ligger i att om användaren av misstag för handen ovanför givaren, 
till exempel i syfte att ta bort damm, medan spelaren är igång, kommer läsningen av skivan 
hastigt avbrytas och luckan öppnas. 
 
 
 

Figur 19 Koncept Lucka 3 

Figur 20 Koncept Lucka 4 
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Den tänkta lösningen på problemet förklaras bäst 
med en serie bilder (figur 21). Den översta bilden 
föreställer ett snitt av en CD-spelares chassi samt i 
mitten själva CD-läsaren. I chassits tak sitter två små 
hål. I andra bilden sitter det en kapacitiv givare samt 
sladd i varje hål. I tredje bilden har en CD-skiva 
placerats på läsaren. I fjärde bilden har ett svart 
streck tillkommit ovanför CD-skivan. Det svarta 
strecket visualiserar en lucka i aluminium. Luckan är 
tänkt att bestå av två halvor, ena halvan glider upp åt 
vänster då luckan öppnas, andra halvan åt höger. På 
den andra bilden nerifrån har en genomskinlig lucka 
av samma form som den i aluminium tillkommit, 
enda skillnaden är att den är genomskinlig och 
befinner sig precis ovanför luckan i aluminium. I 
den nedersta bilden har två symboler för öppnande 
av lucka placerats ovanför de två kapacitiva givarna.  
Tanken är att då användaren för en hand ovanför en 
av de två symbolerna så glider den genomskinliga 
luckan på den sidan av maskinen upp. Om inget 
annat händer inom ca 2 sekunder glider den 
genomskinliga luckan tillbaka igen. Detta borde 
skicka en signal till användaren att den tagit ett steg 
mot att öppna luckan men inte riktigt nått målet än. 
Om användaren för handen över den ena symbolen 
så att den ena luckan öppnas, och sedan inom ca 2 
sekunder för handen över den andra symbolen, öppnas både den resterande genomskinliga 
luckan samt de två luckorna i aluminium, läsning av skivan avbryts och musiken slutar spela. 
Det här konceptet borde både minska risken för att luckan öppnas av misstag då användaren 
för handen ovanför den kapacitiva givaren utan att ha intentionen att öppna luckan. 
 
 
Koncept lucka 6 (figur 22) består av en låda i en låda. Tanken är att när användaren aktiverar 
funktionen för att öppna luckan så kommer skivan upp enligt figur 23. Luckan skulle kunna 
drivas av antingen handkraft och mekaniskt lagrad energi, eller av en elmotor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 21 Koncept Lucka 5 

Figur 22 
Koncept lucka 6 
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4.3 Användargränssnitt 
I syfte att uppnå målet att en användare ska kunna använda produkten utan att konsultera 
manual, och samtidigt uppnå målet med en exklusiv och nyskapande CD-matning har ett antal 
metoder från Mullet och Sano (1995), använts. 
 

4.3.1 Gränssnitt basenhet 
Antalet knappar på basenheten beslöts tidigt under projektet att hållas till ett minimum. Dels 
på grund av att ett stort antal knappar skulle försvåra formgivning av en elegant produkt, dels 
på grund av att marknadsundersökningen visade att målgruppen var av synpunkten att det är 
bättre att placera den stora mängden knappar på fjärrkontrollen. Efter samtal med 
uppdragsgivaren beslöts att följande funktioner skulle finnas representerade i ett 
användargränssnitt på basenheten: 
 
På/Av-knapp - Såpass grundläggande funktion att den bör finnas på basenheten. Inte 
nödvändigtvis synligt på fram- eller ovansida. Här får göras en avvägning om På/Av-
knappens position måste vara synlig framifrån produkten. Om en användare inte hittar 
knappen kan stor frustration uppstå, å andra sidan blir det färre synliga knappar på maskinen 
om knappen placeras till exempel på produktens baksida. 
Öppna CD-lucka - Logiskt då byte av CD-skiva sker på basenheten. 
Play - Efter att en skiva placerats i spelaren är det ett normalt beteende att kunna börja spela 
skivan med en gång. 
Pause - Att snabbt kunna stänga av musiken utan att behöva lokalisera och hämta 
fjärrkontrollen är nödvändigt. Stoppknapp beslöts reduceras bort från basenheten med 
motiveringen att pausefunktion räcker i syfte att stoppa musiken, stoppfunktion är så gott som 
reduntant och hade bara tillfört ett extra designelement.  
Nästa/Föregående Spår - Möjlighet att trycka sig fram till önskat spår är såpass 
grundläggande att det bör kunna utföras från basenheten. 
Spola framåt/bakåt i spår - Överflödigt i många fall men på vissa CD-skivor förekommer 
intervall som användaren kan vilja spola förbi och i dessa fall tillför den funktionen såpass 
mycket funktionalitet att två extra designelement ansågs motiverade. 
 
En första skiss på hur gränssnittet på basenheten skulle kunna se ur resulterade i figur 23 
nedan. Gränssnittet inkluderar de knappar som styr själva uppspelningen. Av/På-knapp och 
knapp för att öppna CD-luckan är inte tänkta ingå i den här gruppen. Knapparna har samma 
form, samma storlek och lika avstånd, symmetriska kring y-axeln, det enda som är tänkt skilja 
dem åt är ikonerna på dem som symboliserar vilken funktion de är kopplade till. 
 
 
 
 
 
 
En genomgång av Mullet och Sanos (1995) metoder resulterade i följande slutsatser: Knappen 
för att byta spår i endera riktningen och respektive knapp för snabbspolning i samma riktning 
skulle kunna kombineras enligt standarden att ett knapptryck innebär spårbyte och en sekund 
eller längre nedtryckning innebär snabbspolning. Målgruppen önskade dock under 
marknadsundersökningen att snabbspolning och spårbyte skulle finnas på just olika knappar 
så i det här fallet utförs ingen kombinering. Reduktion kommer inte heller på tal, det är redan i 

Figur 23 Första skiss på basenhetens gränssnitt 
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samarbete med uppdragsgivaren spikat att dessa funktioner ska finnas representerade på 
basenheten. Dock skulle play och pauseknappen kunna kombineras, vilket skulle innebära att 
en av knapparna kan tas bort.  
 
 
 
 
 
 
 
I samband med att play- och pauseknappen kombinerades till en ökades dess storlek en aning 
(figur 24). Motiveringen till förstoringen var dels att pauseknappens anledning att ens finnas 
på basenheten var för att kunna stänga av ljudet utan att behöva leta upp fjärrkontrollen, i 
sådana situationer är det fördelaktigt med en utmärkande storlek eller kontrast som markerar 
att knappen har en annan funktion än de omgivande. En annan anledning är symmetrin kring 
y-axeln märks tydligare vilket är stiligt.  
 
 
 
 
 

Figur 24 Basenhetens gränssnitt med kombinerad play- och pauseknapp 
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5 Konceptval 
 

5.1 Konceptval grundform och lucka 
På grund av att det finns så många omätbara faktorer i projektet, det är i princip omöjligt att 
rent objektivt vikta och avgöra vilket av de sju koncepten på maskinens grundform som bäst 
passar in på uppdragsgivarens önskemål, så har författaren beslutat att låta en samling 
branschexperter avgöra vilket av förslagen som enligt dem har störst sannolikhet att nå 
framgång på den här marknaden. Beslutet motiveras med att dessa personer har många års 
erfarenhet av marknaden och efter otaliga mässbesök, provlyssningar och genomförda affärer 
i branschen måste kunna anses som experter på sitt område. 
 
Konceptvalet gick till genom en ostrukturerad workshop med uppdragsgivaren samt två 
kollegor. Preece m.fl. (2002) beskriver en workshop som en semistrukturerad gruppintervju 
där ett ämne diskuteras fritt men under ledning av en undersökningsledare. Fördelar med 
metoden är att det är lätt för undersökningsledaren att utröna i vilka sakfrågor det råder 
meningsskiljaktigheter, vilket kan vara av stort intresse. En nackdel med metoden är att 
dominanta personer eller personer med högre status kan få övriga medverkande mindre 
utrymme (Preece m.fl. 2002). 
 
De medverkande i workshopen fick förslagen på 
basenheterna samt CD-luckorna presenterade för sig, varefter 
en öppen diskussion följde. Varje koncept gicks igenom var 
för sig, de tre experterna fick utrymme att uttrycka dels sin 
egen personliga synpunkt, dels vad de uppskattade att 
marknaden skulle tycka. Diskussionen hölls fri, 
undersökningsledaren såg ingen anledning att ingripa för att 
få igång eller trappa ner på konversationer eller 
meningsutbyten, intresset fanns så att säga redan där. Inga 
tecken noterades på att social status påverkade stämningen eller någon individs möjlighet att 
komma till tals. Faktorer som diskuterades var bland annat vilka material som ansågs passa på 
vilka detaljer, vilka sorters CD-luckor som ansågs passa till olika koncept, likheter med redan 
befintliga produkter och hur olika former tolkades. 
 
 Gruppen bestämde sig för att koncept Fi (figur 25) var det koncept som enligt deras 
erfarenhet och uppskattningar skulle vara det som lättast skulle gå att sälja. I kombination 
med Fi skulle de vilja se en variant av CD-lucka 1 driven av den elektromagnetiska 
kraftkällan. Som lucka 5 men utan den genomskinliga luckan då den ansågs att med största 
sannolikhet riskera störa signalen från CD-läsaren då en av luckorna öppnats under 
uppspelning. Stort intresse fanns för den analoga displayen i koncept tetris, som ansågs som 
ett starkt säljarargument om resten av produkten höll hög standard. Avslutningsvis önskade 
gruppen se fler varianter på konceptet. Galler på både ovansida och kanter ansågs plottrigt.  
 
 

Figur 25  Koncept Fi 
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6 Konceptgenerering fjärrkontroll 
På grund av att en majoritet av de tillfrågade ur målgruppen visade ett utmärkande svalt 
intresse för fjärrkontroller av andra former än den klassiska rektangulära, genomfördes inga 
kreativa metoder i syfte att utforska nya former till fjärkontrollen. Arbetet med framtagande 
av gränssnittet på fjärrkontrollen påbörjades något senare än konceptgenereringen för 
basenhetens form, gränssnitten var därför inte helt klara vid tidpunkten för workshopen för 
konceptval (kap 4.1). I syfte att skapa en visuell relation mellan det valda konceptet för 
basenheten beslöts att framsidan på varje fjärrkontrollskoncept skulle få en liten förhöjning 
med en form liknande den grekiska bokstaven fi som inspirerat till basenhetens ovansida. 
 
Marknadsunderökningen visade att målgruppen hade följande krav och önskemål på 
fjärrkontrollens funktioner: 
 

• Fjärrkontroll backlight  Önskemål 
• Fjärrkontroll Play  Krav 
• Fjärrkontroll Stop  Krav 
• Fjärrkontroll Pause  Krav 
• Fjärrkontroll Nästa spår  Krav 
• Fjärrkontroll Föregående spår  Krav 
• Fjärrkontroll Spola framåt  Krav 
• Fjärrkontroll Spola bakåt  Krav 
• Fjärrkontroll Repeat  Krav 
• Fjärrkontroll Köa spår  Önskemål 
• Fjärrkontroll Snabbknappar 1-10 Önskemål 
• Fjärrkontroll Snabbknappar 10-20 Önskemål 
• Fjärrkontroll On/off  Krav 
• Fjärrkontroll Play/Pause olika knappar Krav 
• En stor majoritet av de tillfrågade föredrar en fjärrkontroll med klassisk rektangulär form och 

visade litet intresse för experimentella former på fjärrkontrollen 
 

6.1 Gränssnitt fjärrkontroll 
Tummens viloläge 
En tanke som uppkom under brainstormingen var att placera ”nödknapparna” play, stop och 
pause, samt knapparna för nästa/föregående spår i mitten på fjärrkontrollen eftersom det är i 
den regionen tummens neutrala viloposition befinner sig (figur 26). Någon undersökning om 
dessa knappar verkligen är de knappar som används mest har inte gjorts. Det är därför inte 
omöjligt att utesluta att det är ett vanligare beteende i målgruppen att 
använda numrerade snabbknappar för att byta spår. Knappar för 
nästa/föregående spår valdes dock ändå att i det här fallet prioriteras högre 
än en knappsats med snabbknappar eftersom att en hel knappsats ändå 
inte hade fått plats på ytan som täcker det behagliga viloläget för tummen. 
Play, stop och pause är möjligen inte heller de mest använda knapparna 
men åtminstone den ena av play- och stopknappen ansågs höra hemma i 
detta snabbt tillgängliga området av fjärrkontrollen utifall att användaren 
snabbt vill kunna stänga av musiken. Av anledningen att det ansågs bryta 
mot metoden om regelbundenhet att sära på dessa tre knappar med sina 
nära belägna funktioner, beslöts att samtliga tre som grupp bör prioriteras 
som viktiga och placeras i detta tummens viloläge.  Figur 26 Tummens viloläge i 

mitten på fjärrkontroll 
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Enligt Pheasant och Haslegrave (2006) är en kvinnas tumme i den 5e till 95e percentilen 
mellan 40mm och 53mm lång, samma värden för män är mellan 44mm och 58mm vilket 
borde göra det möjligt för en stor majoritet av befolkningen att hålla fjärrkontrollen med en 
bredd på ca 60mm enligt det vilande greppet på figur 26. Måtten på tummens längd avser från 
fingrets spets till den andra knogen från nageln mätt. Tanken med tummens viloläge går hand 
i hand med idén att låta ett fi pryda fjärrkontrollens ovansida. 
 
 
 

 
Klassiskt koncept 1 (figur 27) 
Konceptet består precis som övriga koncept av en klassiskt rektangulär 
grundform. På fjärrkontrollens ovansida finns alla funktioner som klassats som 
krav av målgruppen. Knapparna är tänkta att tillverkas i en genomskinlig plast 
för att möjliggöra bakgrundsbelysning. Endast de mest grundläggande 
funktionerna: ström av/på, play, pause, stop, spola framåt/bakåt, byta spår 
framåt/bakåt, repeat samt bakgrundsbelysning av knappar. 

 
 

 
 
Klassiskt koncept 2 (figur 28) 
Klassiskt konceptet 2 består av samma form och funktioner som klassiskt 
koncept 1 samt snabbknappar 0-9 och knapp för snabb navigering till spår med 
tvåsiffrigt tal (-/--).  
 
 

 
 
 
Klassiskt koncept 3 (figur 29) 
Klassiskt koncept 3 är en variant på föregående med skillnaden att 
snabbknapparna går från 0 till 20. Formen inspirerad av den grekiska bokstaven 
fi reducerades bort från det här konceptet då den inte ansågs få plats utan att ta 
upp för mycket yta. 
 
 

 
 

Touchscreen (figur 30) 
Ett koncept som ligger i tiden är att ersätta samtliga knappar med en 
touchscreen. På denna skulle ett interaktivt gränssnitt med samtliga önskvärda 
funktioner kunna ritas upp av en processor. En fördel med det här konceptet 
är att det skulle gå att ha flera ”sidor” med knappar, till exempel skulle 
utgångsläget när man aktiverar displayen vara att de grundläggande 
knapparna för play/stop/on/off etc täcker skärmen. Någonstans på skärmens 
ytterkant skulle det kunna finnas snabbknappar till andra ”sidor”, till exempel 
en med snabbknappar till spår 1-20, en annan med ett gränssnitt för att köa 
spår i önskad ordning. 

Figur 27 Klassiskt koncept 1 

Figur 28 Klassiskt koncept 2 

Figur 29 Klassiskt koncept 3 

Figur 30 Touchscreen 
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Touchscreen backhand (figur 31) 
Ett annat förslag är en morfning av klassiskt koncept 1 och en 
touchscreen. Tanken är att reducera bort så många knappar 
som möjligt från fjärrkontrollens ovansida och endast behålla 
de mest grundläggande. Resterande, till exempel 
snabbknappar och gränssnitt för att köa spår, skulle kunna 
placeras på en touchscreen på fjärrkontrollens baksida. 
 
 

 
 
Parasitfjärr (figur 32) 
Det här konceptet på fjärrkontrollen är tänkt att vara en liten 
slimmad fjärrkontroll. På fjärrkontrollens framsida finns ett par 
knappar för grundläggande funktioner samt ett par gummiben 
som skyddar eventuellt glasbord från repor. Framsidan 
kommer ibland att ligga mot bordets yta, baksidan är nämligen 
tänkt fästas på baksidan av en annan fjärrkontroll. Idén 
uppkom efter en situation under marknadsundersökningen då 
en individ ur målgruppen klargjorde sin kluvna åsikt till 
huruvida en CD-spelare borde skeppas med fjärrkontroll eller 
ej. Individen ville ha bekvämligheten att kunna sitta i en möbel 
på avstånd från CD-spelaren men ansåg sig egentligen ha ett 
överflöd av fjärrkontroller i rummet redan. Tredjepartsfjärr 
med multifuktion var individen inte heller intresserad av på 
grund av att de sällan fungerade felfritt. Ett sätt att lösa 
individens problem vore alltså att helt enkelt att låta CD-
spelarens fjärrkontroll uppta baksidan av en i rummet redan 
befintlig fjärrkontroll, till exempel förstärkarens. Gummibenen 
skulle lämna lite luft under fjärrkontrollen vilket inbjuder 
nyfikna människor att lyfta på fjärrkontrollen och undersöka 
varför fjärrkontrollen har ben. 

6.1.1 Gränssnitt touchscreen 
 
Touchscreen innebär ett interaktivt gränssnitt mellan användaren och produkten. 
Med dess hjälp kan användaren erbjudas samtliga önskemål från 

marknadsundersökningen utan att fjärrkontrollen behöver bli plottrig 
av ett stort antal knappar på en liten yta. Tanken är att ha en analog 
knapp i fjärrkontrollens undre del för navigering mellan tre olika 
sidor i gränssnittet (figur 33). Knappen är av dragtyp och har tre 
lägen, ett till vänster, ett mittenläge och ett läge till höger. Skärmen 
aktiveras och tänds genom att man trycker på skärmen, eller genom 
att man drar den analoga knappen i önskad riktning. Skärmen 
slocknar för att spara batterikraft efter tio sekunders inaktivitet. 

Figur 31 Touchscreen backhand, bak- och framsida 

Figur 33 Touchscreen 

Figur 34 Digitalt gränssnitt 
likande Klassiskt koncept 1 

Figur 32 Parasitfjärr 
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Det vänstra läget motsvarar ett gränssnitt liknande det på klassiskt koncept 1 (figur 34), med 
endast de grundläggande funktionerna.  
 
 

Mittenläget motsvarar ett gränssnitt för att köa spår i önskad 
ordning. Funktionen är som sådan att när en skiva placeras i CD-
läsaren läses antalet spår och spårens namn in. Informationen 
skickas till fjärrkontrollen som ritar upp en lista med skivans spår 
i tur och ordning (figur 35). När användaren trycker med ett finger 
på skärmen börjar låtarna spelas uppifrån och ned, spåret som 
spelas för tillfället kännetecknas genom att dess namn i listan får 
en vit bakgrund (figur 36). Om så 
önskas kan användaren trycka ned ett 
finger på ett av spårens namn i listan, 
och dra spåret uppåt eller nedåt i 
listan genom att flytta på fingret utan 
att släppa skärmen. När fingret 
släpps hoppar det flyttade spåret in i 
listan där fingret tappade kontakt 
med skärmen.  

 
 
 
Redan spelade spår får sina namn nedtonade (figur 37) och kan inte spelas eller flyttas i listan 
förrän användaren dubbelklickat på dem med ett finger. Om den analoga knappen på 
fjärrkontrollen dras till sitt högra läge täcks skärmen av en lista med snabbknappar. Listans 
omfattning och knapparnas storlek beror på antalet spår på skivan. Är antalet 9 eller mindre 
ritas en 1-9-lista upp (figur 38). Om antalet spår på skivan är större än 10 ritas en 1-20-lista 
upp. Om antalet är mindre än antingen 9 eller 20 så tonas de knappar ned som inte 
representerar ett befintligt spår på skivan (figur 39). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 35 Touchscreens mittenläge, 
gränssnitt för att köa spår 

Figur 36 Intro spelas, vit bakgrund 

Figur 37 Redan spelade spår 
får sina namn nedtonade 

Figur 38 Snabbknappar 
1 till 9 

Figur 39 Snabbknappar 1-15 
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Det interaktiva gränssnittet är precis detsamma som används i koncept touchscreen backhand 
med den skillnaden att touchscreen backhand inte har något läge för den analoga knappens 
vänstra läge. Där inaktiveras istället touchscreen för att spara batterier och för att användaren 
inte av misstag ska trycka på någon funktion på touchscreen då skärmen är vänd nedåt och 
inte avsedd att användas. 
 

6.2 Konceptval fjärrkontroll 
Koncept för fjärrkontrollen var inte färdiga vid tiden för workshopen vilket gjorde att de inte 
kunde bedömas där. Istället har en konceptvalsmatris ställts upp. Enligt Johannesson m.fl. 
(2004) är en konceptvalsmatris en tabell där man listar ett antal koncept för utvärdering samt 
ett antal kriterier efter vilka koncepten betygsätts. Följande kriterier användes i matrisen: 
 

Nyskapandefaktor: Nytt som funkar bra är ett gott säljargument 
Komplexitet gränssnitt: Ju komplexare gränssnitt, desto mindre chans att användaren förstår. sig 
på fjärrkontrollen utan att ta till manual, vilket var ett av målen med uppdraget. 
Negativpoängskala 
Uppskattad relativ batterikonsumtion: Uppskattad batterikonsumtion, negativ poängskala men 
uppskattad ”normal” konsumtion för en fjärrkontroll straffas ej 
Antal funktioner: Målgruppen var enig, fjärrkontrollen ska ha fler funktioner än basenheten 
Exklusivitet: Uppskattad ”wow den här vill jag ha” hos målgruppen 
Teknisk komplexitet: Ur synpunkt på uppskattad tillverkningskostnad. Negativ poängskala 
Följer uppdragets visuella riktlinjer: Huruvida konceptet följer designbrief och imageboards 
 

Förklaring indexering av tabell: 
1  Klassiskt koncept 1 
2  Klassiskt koncept 1 
3  Klassiskt koncept 1 
4  Touchscreen 
5  Touchscreen backhand 
6  Parasitfjärr 
Poängskala -3 till +3 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
Nyskapandefaktor 0 0 0 1 2 3 
Komplexitet gränssnitt 0 0 -1 -2 -1 -1 
Uppskattad relativ 
batterikonsumtion 

0 0 0 -3 -1 0 

Antal funktioner 0 1 2 3 3 0 
Exklusivitet 0 0 0 1 2 1 
Teknisk komplexitet -1 -1 -1 -2 -3 -1 
Följer uppdragets 
visuella riktlinjer 

2 2 0 2 2 1 

Koncept 1 2 3 4 5 6 
Summa 1 2 0 0 4 3 
 
Resultat: Koncept Touchscreen backhand vann med ett poäng över parasitfjärrkontrollen. 

Tabell 3 Konceptvalsmatris, fjärrkontroll 
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7 Resultat 
Konceptet som valdes ut som det mest lovande har vidareutvecklats för att passa den valda 
tekniken för CD-luckan och mer detalj har tillförts konceptets yttre. På grund av att vissa 
meningsskiljaktigheter angående materialvalet uppstod hos den expertgrupp som stod för 
konceptvalet av CD-spelarens basenhet så har två till funktionen snarlika slutkoncept tagits 
fram. Två modeller av samma produkt, två känslor bakom samma ljudupplevelse, för två 
olika typer av människor. Problemet med att komma fram till ett enda förslag stod främst i 
valet av material och visuell utstrålning för produkten. 
 
De båda koncepten har precis samma funktioner. För att öppna CD-luckan förs bara handen 
längs med maskinens ovansida precis bakom CD-luckan så stoppas musiken och luckan glider 
upp ljudlöst, samma procedur stänger luckan. På produktens framsida finns knappar för att 
starta och pausa musiken samt byta spår och spola i spår. För fler funktioner får användaren ta 
till fjärrkontrollen som erbjuder alla grundläggande CD-funktioner på sin framsida, och en 
touchscreen på sin baksida. Touchgränssnittet aktiveras genom att dra en knapp strax 
nedanför skärmen. Två lägen finns att tillgå, i det ena kan användaren köa låtarna på CD:n så 
att de spelas i önskad ordning, i det andra kan användaren få upp en snabbkarta över samtliga 
spår på skivan. 
 
De båda koncepten har framförallt fyra säljande argument: 

• Det unika gränssnittet för öppnande av CD-luckan som de induktiva sensorerna ger. 
Användaren behöver bara svepa handen över produktens ovansida för att maskinen 
ska veta om att den ska öppna luckan. 

• Den magnetiskt drivna CD-luckan som glider upp i princip helt ljudlöst. I kombination 
med den svepande handrörelsen för att öppna luckan ger detta en upplevelse för 
användaren som andas framtid och avancerad teknik, långt ifrån plastiga knappar och 
brummande CD-slädar. 

• Fjärrkontrollen med grundläggande funktioner på ena sidan och ett touchgränssnitt för 
avancerade funktioner på andra sidan. 

• Ljudet. Uppdragsgivaren har för avsikt att implementera påkostad elektronik för ett 
välljudande resultat. 
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7.1 Produktbeskrivning slutgiltigt koncept 

 
I det ena konceptet, som döpts till Transient Design CDFi Lind, har fokus legat på att 
införliva de skandinaviska designattributen som formulerades i projektets början (kap 4); 
kantiga och linjära former som hugger av böjda former, öppet och välkomnande, ljusa träslag, 
glasrör och metall. CD-spelarens stomme är en kropp i lind, som enligt Dahlgren m.fl, (2004) 
är ett lätt, ljust, homogent, lättbearbetat träslag som lämpar sig till såväl maskinbearbetning 
som sniderier. Under kroppen löper två fötter i diabas längs dess ytterkanter vilket ger tyngd 
såväl på vågen som i ögat. På CD-spelarens ovansida vilar ett grekiskt fi i aluminium, tecknet 
som kom att ge karaktär till såväl basenhet (figur 40) som fjärrkontroll (figur 41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 40 Transient Design CDFi Lind 

Figur 41 CDFi Lind Fjärrkontroll, fram- och baksida 
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Transient Design CDFi Alu 
Som en kontrast mot den ljusa toppöppna CDFi Lind tar CDFi Alu (figur 42, 43) vara på en 
annan sida av inspirationen som gavs som utgångspunkt för projektet. Den lite råare och 
garanterat gråare aluminiumextravaganzan man kan hitta i de amerikanska aluminiumlådorna 
från Manley Labs tar sig här formen av en grekisk bokstav som klämmer sig fast vid något 
som kan liknas vid ett mullrande luftintag på en motor modell större. Diabasfötterna är kvar 
från CDFi Lind, men sticker här ut en aning och ger ett stabilt uttryck och en kraftig kontrast 
mot ett ljust underlag. Den analoga displayen för visning av spårnummer fick överges då den 
inte kunde implementeras i produkten utan att kollidera med komponenter för luckans 
mekanism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 42 Transient Design CDFi Alu 

Figur 43 Transient Design CDFi Alu Fjärrkontroll, fram- och baksida 



Högskolan i Skövde - Institutionen för teknik och samhälle 
Formgivning och konstruktion av high end CD-spelare. Examensarbete i integrerad produktutveckling 22,5hp 

 
 

 Jonas Lindgren 32 

 

 
 
 
 

I maskinens mitt sitter själva CD-läsaren, figur 44. CD-läsaren är upphöjd för 
att komma så nära produktens tak som möjligt, då det underlättar byte av CD-
skiva. Grunden i CD-luckans konstruktion är de två rörliga komponenterna, 
som utgör luckans två halvor. En luckhalva (figur 45) består av en övre del 
som greppar om CD-läsaren och för att fungera stabilt glider i två spår, ett på 
CD-läsaren och ett på produktens innertak. Nedanför delen som greppar om 
CD-läsaren sitter en cylinder i metall samt två glidplattor. De två glidplattorna 
sitter inoljade i två glidblock (figur 46), ett på vardera sida om cylindern. 
Luckhalvan är konstruerad så att den metalliska cylindern alltid sitter 
centrerad i en spole (figur 47). När användaren för handen ovanför de två 
kapacitiva givarna under ejectsymbolerna på produktens ovansida strömförs 
spolen som då genererar ett magnetiskt fält som utövar en kraft på den 
metalliska cylindern. Cylindern drar med sig hela luckhalvan, vars glidplattor 
glider ljudlöst i glidblocken och öppnar CD-luckan så att användaren kan sätta 
i eller ta ur en  CD-skiva. När användaren är klar och för händerna över de 
kapacitiva givarna igen leds ström åt andra hållet i spolen som då genererar ett 
magnetfält i motsatt riktning, luckan glider tillbaka och stängs igen. Figur 48 
och 49 nedan visar konstruktionen i stängt och öppet läge utan chassits väggar 
och tak. Figur 50 och 51 visar med en trådmodell i vy ovanifrån hur chassi 
och lucka konstruerats för att i öppet läge precis dölja hela luckan. 
 

 

Figur 45 En av två CD-luckor. 
Har gränssnitt mot CD-läsare, 
glidblock samt spole. 

Figur 46 Glidblock. Har 
som uppgift att smörja och 
begränsa CD-luckans 
glidplattor till rörelse i en 
axel. 

Figur 47 Spole. Kan 
genom att 
strömföras åt olika 
håll antingen öppna 
eller stänga luckan. 
Strömmen i spolen 
genererar ett 
magnetfält som 
utövar en kraft på 
luckans metalliska 
cylinder  

Figur 48 Stängd CD-lucka 

Figur 44 CD-läsaren. 
Omfamnas av två CD-
luckor 

Figur 49 Öppen CD-lucka 

Figur 50 
Stängd CD-
lucka 

Figur 51 
Öppen CD-
lucka 
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8 Diskussion 

8.1 Vägen till målet 
Arbetet har utförts enligt en traditionell produktutvecklingsprocess inledd med en 
marknadsundersökning följd av en konceptutveckling, ett konceptval och avslutades med en 
utveckling av det valda konceptet. Tanken från författarens sida var från början att så tidigt 
som möjligt i projektet spika produktens grundläggande form, användargränssnitt frånräknat, 
för att ur en tillverkningsteknisk synpunkt analysera hur den överrenskomna formen skulle 
kunna tillverkas. Detta hade kunnat ta ner produkten på jorden på ett helt annat sätt än ett 
antal konceptskisser kan göra. På grund av uppdragets upplevelsemässiga inriktning med 
relativt löst formulerade krav var det svårt att sätta upp en ordentlig kravspecifikation, något 
som senare i projektet kom att saknas. Marknadsundersökningen gav en god grund för själva 
konceptutvecklingen men inte tillräckligt för att kunna användas i konceptvalssyfte. Att utgå 
från marknadsundersökning, designbrief, och imageboards gick bra för själva 
konceptgeneringen men att aldrig kunna mäta egenskaper och prestanda, pricka av en lista 
och garanterat veta om ett koncept är på rätt väg eller ej är något som saknats genom hela 
projektet.  

8.2 Resultatet 
Valet att redovisa två koncept i ett uppdrag där endast ett söktes motiveras med att det ansågs 
vara det bästa sättet att avsluta uppdraget på. Viktiga faktorer bakom beslutet är en omätbar 
inspirationslista som spretar åt svårkombinerade håll, en målgrupp som i stora antal är så gott 
som omöjlig att få tag på utanför stora hifimässor, samt en handledare som har haft väldigt 
mycket annat att stå i under projektets gång. Försök gjordes att sätta upp matriser för att med 
hjälp av kvantitativa data evaluera koncepten i enlighet med metoder från kursen 
Designmetodik men resultatet saknade varje gång objektivitet då matriserna hur de än vreds 
och vändes på aldrig lyckades utformas utan väsentliga inslag av kvalitativa kriterier. 
Lösningen blev att kontakta yrkesverksamma experter inom branschen. Men inte heller de 
kunde svart på vitt enas om hur en CD-spelare för en liten marknad bör formges för att sälja 
bäst. Meningsskiljaktigheter uppstod huruvida trä eller metall vore det bättre materialvalet. 
Beslutet togs att ta fram ett förslag av varje för att låta uppdragsgivaren ta ställning till vilket 
av de två han vill gå vidare med om han vill gå vidare med något. Möjligheten att gå vidare 
med båda finns naturligtvis också. Jag vet inte på vilket annat sätt jag skulle kunna lämnat det 
här projektet på ett ärligare sätt. 

8.3 Nästa steg 
Ett naturligt nästa steg i utvecklingen av CD-spelaren som projektet avser, vore att 
detaljkonstruera samtliga komponenter, utföra materialval för dessa, och söka 
standardkomponenter i de fallen att det finns på marknaden. Hitta lämpliga 
tillverkningsmetoder och anpassa produkten så att den kan tillverkas med hjälp av dessa och 
sedan monteras tillsammans med uppdragsgivarens elektroniska arkitektur och processor. 
Kompetens för fjärrstyrning samt mjukvara och hårdvara för touchscreen behöver hämtas in. 
Produkten var såvitt författaren känner till aldrig tänkt att tillverkas i några större volymer 
men förslagsvis borde endast ett exemplar tillverkas till en början för att testa att alla 
funktioner fungerar. Innan lansering behöver lagar och förordningar ses över, framförallt vad 
gäller elektroniken, möjligen också fjärrstyrningen beroende på vilken teknik som väljs. 
Avslutningsvis återstår marknadsföring och försäljning. 
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Bilaga 1, enkät för telefonintervju, identifiering av målgrupp 
 
Kan du uppskatta åldern hos de kunder som köper CD-spelare i prisklassen 30 000 
kronor och uppåt hos er?_________________________________________________ 
 
Kön?__________________________________________________________________ 
 
Övrigt konsumentbeteende?_______________________________________________ 
 
Grad av utbildning?______________________________________________________ 
 
Någon övrig egenskap som utmärker den här målgruppen?_____________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2, enkät marknadsundersökning 
 
Enkäten besvarades av 20 personer på en ljud- och bildmässa. Endast svar från de 16 personer som låg 
i uppdragsgivarens tilltänkta prisklass redovisas. Svaren redovisas i parantes efter varje svarsalternativ. 
 
Vilka faktorer är viktigast för dig vid köp av CD-spelare? 
Markera i nummerordning med sifforna 1, 2 och 3 de tre viktigaste av följande alternativ: 
__ Ljudet (16 svarade 1) 
__ Att CD-spelarens visuella yttre passar med resten av mitt ljudsystem (4 svarade 2, 4 svarade 3) 
__ Att CD-spelarens visuella yttre passar med inredningen i rummet där den ska stå (2 svarade 2, 3 svarade 3) 
__ Att CD-spelarens visuella yttre passar mig i smaken, oberoende av externa faktorer (2 svarade 2, 2 svarade 3) 
__ ”Körglädjen” hos CD-spelaren, det vill säga att det känns bra att fysiskt interagera med produkten. Känslan i 
knappar, CD-lucka och liknande (8 svarade 2, 7 svarade 3) 
__ Övrigt krav, vilket?_____________________________________________________ 
 
Ange på en skala 1 till 10 hur viktiga följande funktioner är, oberoende av varandra: 
__ Att fjärrkontroll ingår (139 poäng totalt, 8,7 snittpoäng) 
__ Att spår på CD-skivan kan köas i din önskade ordning (95 poäng totalt, 5,9 snittpoäng) 
__ Stöd för SACD, Super Audio CD (4 poäng totalt, 0,3 snittpoäng) 
__ Anslutningsmöjlighet 3,5mm stereoplugg (87 poäng totalt, 5,5 snittpoäng) 
__ Anslutningsmöjlighet USB (93 poäng totalt, 5,8 snittpoäng) 
__ Övrig anslutningsmöjlighet, vilken? (Hörlurar fick 64 poäng totalt, 4 snittpoäng) 
__ Volymkontroll på CD-spelaren (15 poäng totalt, 1 snittpoäng) 
__  Möjlighet till CD-växlar. Om viktigt, för hur många skivor? (26 poäng totalt, 1,6 snittpoäng) 
 
Eventuell anslutningsutgång för extern bärrbar media bör vara placerad?: 
Markera med ett kryss 
o På produktens framsida (4 kryss, 25% av totala antalet kryss) 
o På produktens baksida (2 kryss, 12,5% av totala antalet kryss) 
o Både på produktens fram- och baksida (1 kryss, 6,5% av totala antalet kryss) 
o På annan position, vilken? (0 kryss, 0% av totala antalet kryss) 
o Ingångar för extern media är överflödiga på en CD-spelare (9 kryss, 56,5% av totala antalet kryss) 
 
Finns det någon funktion som du saknar hos många CD-spelare på marknaden? 
Vilken? (Balanserad XLR-port) 
 
Vilken var den senaste CD-spelaren du köpte? 
Märke och modell________________________________________________________ 
Vad var det som fick dig att välja den? (Ljudet 9(56,6%), utseendefaktorer 1(6,25%), helhetsintrycket 6(37,5%)) 
 
Hur mycket får en CD-spelare kosta som mest, hur bra den än låter och hur mycket du än vill ha den? 
o  0 - 5000 
o  5000 - 10000 
o  10000 - 15000 
o  15000 - 20000 
o  20000 – 25000  
o  25000 – 30000 (6 kryss, 37,5% av totala antalet kryss) 
o  30000 – 35000 (3 kryss, 18,75% av totala antalet kryss) 
o  35000 – 40000 (4 kryss, 25% av totala antalet kryss) 
o  40000 – 45000 (1 kryss, 6,25% av totala antalet kryss) 
o  45000 - 50000(2 kryss, 12,5% av totala antalet kryss) 
o  50000 - 75000 
o  75000 - 100000 
 
 
Jag är av åsikten att: 
o En fjärrkontroll bör ha alla funktioner som sin basenhet (2 kryss, 12,5% av totala antalet kryss) 
o En fjärrkontroll bör ha färre funktioner än sin basenhet (4 kryss, 25% av totala antalet kryss) 
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o En fjärrkontroll bör ha fler funktioner än sin basenhet (9 kryss, 56,5% av totala antalet kryss) 
o En fjärrkontroll behövs inte till en CD-spelare (1 kryss, 6,25% av totala antalet kryss) 
 
Möjlighet att aktivera respektive försätta en CD-spelare i stand by-läge förutsätter att CD-spelaren ökar 
hushållets och samhällets elkonsumtion. Hur viktigt är det ur bekvämlighetssynpunkt att kunna slå av 
och på en CD-spelare med fjärrkontrollen? Svara med en siffra mellan 1 och 10:  
_____(94 poäng totalt, 5,9 snittpoäng per deltagare) 
 
Hur viktigt är det med back-light-funktion, det vill säga att fjärrkontrollens knappar kan lysas upp med 
en extern ljuskälla? 
_____(126 poäng totalt, 7,9 snittpoäng per deltagare) 
 
Är det en god idé att ersätta back-light-funktionen med en skarp kontrast mellan fjärrkontrollens kropp 
och dess knappar så att man även i godtyckligt mörker kan urskilja knapparnas position? Knapparnas 
ikoner/text förblir sannorlikt mycket svårtydda 
o Ja (14 kryss, 87,5% av totala antalet kryss) 
o Nej (2 kryss, 12,5% av totala antalet kryss) 
Eventuell kommentar______________ (”Både kontrast och bakgrundsbelysning”) 
 
Idag har många fjärrkontroller en typisk form, ett rektangulärt block med låg höjd och knappar på 
ovansidan 
o Jag tycker att det är bra så och förespråkar inte experimentella former på fjärrkontroller  
(13 kryss, 81,25% av totala antalet kryss) 
o Jag har inget emot nya former på fjärrkontroller förutsatt att de fungerar bra och faller mig i smaken 
(3 kryss, 18,75% av totala antalet kryss) 
 
Hur viktiga är följande funktioner (knappar) på en fjärrkontroll? Märk alternativen med: 
ett K, om du anser funktionen vara ett krav 
ett Ö, om du inte anser att funktionen är ett krav, men att du skulle önska att den fanns 
lämna fältet omarkerat om funktionen inte behövs 
__ Play (16st K, 0st Ö) 
__ Pause (13st K, 3st Ö) 
__ Stop (9st K, 5st Ö, 2st blankröster) 
__ Nästa spår(16st K, 0st Ö) 
__ Föregående spår (16st K, 0st Ö) 
__ Spola framåt i spår (16st K, 0st Ö) 
__ Spola bakåt i spår (16st K, 0st Ö) 
__ Mata ut skiva (3st K, 4st Ö) 
__ Repeat (11st K, 5st Ö) 
__ Knappar att köa spår i min önskade ordning (4st K, 11st Ö, 1st blankröst) 
__ Snabbknappar till spår 1-10 (4st K, 7st Ö, 5st blankröster) 
__ Snabbknappar till spår 10-20 (1st K, 8st Ö, 7st blankröster) 
__ On/Off (9st K, 4st Ö, 4st blankröster) 
 
o Jag tycker att Play- och Pausefunktion kan vara på samma knapp (4 kryss, 25% av totala antalet kryss) 
o Jag tycker att Play- och Pausefunktion bör ha var sin knapp (12 kryss, 75% av totala antalet kryss) 
 
o Jag tycker att funktioner för att byta spår och spola framåt/bakåt i ett spår kan vara på samma knapp 
(7 kryss, 43,75% av totala antalet kryss) 
o Jag tycker att funktioner för att byta spår och spola framåt/bakåt i ett spår ska ha var sin knapp 
(9 kryss, 56,25% av totala antalet kryss) 
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Bilaga 3 – Kravspecifikation 
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Bilaga 4, Imageboard 1: Bow Technologies 
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Bilaga 5, Imageboard 2: Manley Labs 
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Bilaga 6, Imageboard 3: Raysonic 

 
 


