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Sammanfattning
Denna uppsats går igenom skapandet av ett konstruktionsförslag av en postlåda
för montage på säkerhetsdörrar. Projektet genomfördes i samarbete med ett
företag som tillverkar säkerhetsdörrar i stål. Syftet med arbetet har varit att på
uppdrag av företaget utarbeta ett designförslag för en postlåda med ett flertal
nya funktioner samt med en innovativ estetisk formgivning. Designen får inte
kompromissa med gällande säkerhetskrav samt bör inkludera en bredare
målgrupp.
Enligt Frenchs modell har en metod använts där användarstudier, tester och
fokusgrupper gett viktig information. Designprinciperna inclusive design,
pleasure design och gamification har varit ledstjärnor i designprocessen.
En funktionsanalys gjordes på en vanlig postlåda som visade vilka funktioner
som kan förbättras. Denna analys utgjorde grunden för den efterföljande
konceptgenereringsfasen där olika designalternativ utforskades.
Konceptgenereringen utmynnade i postlådan Droppen, där redan existerande
funktioner har vidareutvecklats. Droppen-konceptet utmanar genom att
exempelvis introducera LED-lampor som kommunicerar med användaren samt
har ett tidningsställ, som är starkt nog att kunna bära tunga matkassar. Den har
också en mjuk droppform som tilltalar många och som gör det lätt att ta upp
posten. Postlådan är gjord i zinklegerat stål, vilket gör den tung men hållbar.
Möjligheten till individuell anpassning av produkten ökar kundvärdet samt
minskar indirekt dess miljöpåverkan.
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Abstract
This thesis is about the process of creating a design proposal of a letterbox for
mounting on security doors. The project was developed in cooperation with a
manufacturer of security doors made of steel. The purpose of this work has been
to develop a concept for a mailbox with several new functions and an innovative
aesthetic design, at the request of the company. This new design has to be in line
with existing security demands and should also include a wide group of users.
According to French’s model, a method has been used where user studies, tests
and focus groups provides essential information. The three design principles
inclusive design, pleasure design and gamification has been the guiding star
throughout the process.
A function diagram was used on a regular letterbox to find functions with
potential for improvements. The focus of the concept development was based on
the findings from this diagram.
The concept generation resulted in the letter box Droppen, containing innovative
functions that have been developed from the existing ones. This letterbox is
challenging by expanding old functionalities such as LED lamps as a mean of
communication or using the magazine holder as a form of unloading zone. The
distinguished and soft form of a drop is a design that appeals to many people and
at the same time makes it easy to pick up the mail. The box is made from zinc
alloyed steel, which makes it heavy but durable. The many options for individual
design not only increase the customer value but also indirectly reduce the impact
on the environment.
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1 Inledning
Detta examensarbete innefattar ett konstruktionsförslag för en postlåda. Denna
nya postlåda ska ersätta uppdragsgivarens befintliga brevinkast och ska
monteras upp på företagets egna säkerhetsdörrar. Målet är att göra ett
designförslag som implementerar nya funktioner men utan att påverka varken
säkerheten eller säkerhetsdörrens förmåga att ljudisolera.
Konstruktionsförslaget på brevlådan omfattar estetiska, ergonomiska,
ekonomiska och sociala aspekter samt monteringsförslag och ytterligare
funktioner.

1.1 Problemformulering
Uppdragsgivaren har under många år tillverkat säkerhetsdörrar med brevinkast
integrerat i designen. I många år har både brevinkast och brevlådor haft samma
utseende och funktioner med väldigt liten utveckling. Företaget har tankar på att
lansera en förnyad produkt med en ”innovativ” brevlåda och med ”nytänkande
funktioner”. I praktiken innebär detta att hitta nya sätt att använda tidigare
lösningar och funktioner.
Uppdragsgivaren vill att brevlådan ska monteras på deras säkerhetsdörrar och
att den ska ersätta befintligt brevinkast. Idag påverkar brevinkastet
säkerhetsdörrens förmåga att isolera ljud, skydd mot brand, insyn och inbrott på
grund av hålet som används för montering av brev inkastet. Därför är det högsta
prioritet att eliminera brevinkastet samt undvika hål som går genom dörren.
Uppdragsgivaren vill designa en ny typ av postlåda som ska monteras på
tillverkarens säkerhetsdörrar, som är av metall. Tillverkarens säkerhetsdörrar
tillhör de främsta när det gäller ljudisolering, inbrotts- och brandsäkerhet. Dessa
aspekter får inte påverkas kvalitetsmässigt vid montering.

1.2 Mål och Syfte
I slutändan blir således problemet att i ett designförslag kunna konstruera en
postlåda med ett flertal nya funktioner och som inte kompromissar med
säkerhet och isoleringsförmåga. Samtidigt ska brevlådan vara estetiskt
tilltalande i sin form och användbar för en bred målgrupp.
Syftet i projektet är att utveckla ett designförslag på en innovativ postlåda som
ska ersätta det befintliga brevinkast som används i dagens dörrar. Denna
brevlåda ska kunna konkurrera med dagens postlådor. Arbetet kommer att
fokusera på utvecklingen av postlådans form och funktioner samt montering på
dörren.
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1.3 Intressenter
Uppdragsgivaren är kunden för detta examensarbete. De är även intressenter då
den resulterande postlådan kommer att fästas på deras dörrar. Det kommer
påverka arbetet på så sätt att kraven och valen måste utgå från företagets
specifikationer och önskningar.
En annan stor intressent är slutkunden för postlådan. Slutkunden för postlådan
är främst lägenhetsboende med bostadsrätter som kommer att införskaffa sig
postlådan. En mindre kundkrets kan också vara husägare. Även om det i
huvudsak är en postlåda för företagets egna dörrar kan det vara möjligt att
använda postlådor i vanliga hus utan att egentligen vara kopplad till
säkerhetsdörren.
En annan intressent är brevbärare inom postutdelningsföretag som exempelvis
Postnord och som kommer att handskas med postlådan dagligen. På grund av
det kommer postlådan att utgå från Postnords ergonomiska krav. Dessa krav ska
inte förväxlas med önskemål från brevbärarna.

1.4 Vad är en säkerhetsdörr?
I Sverige följer säkerhetsdörrar en inbrottsstandard, SS-EN 1627 (Svensk
standard, 2011), som anger de standardiserade krav som måste uppfyllas för att
räknas som inbrottssäker. Dessa krav graderas i en skala kallad RC (Resistance
class) från RC1, som är den lägsta till RC6 som är den högsta säkerhetsklassen.
Postlådan, som ska designas är avsedd att fästas på en ståldörr i klass RC3 till
RC4. Dessa dörrar klarar av en hög fysisk påfrestning vid låsmekanismen och
gångjärnen samtidigt som det är svårt att lirka upp dörren. Förutom det är
dörren brandsäker samt reducerar buller.

1.5 Begränsningar och inriktning
Att utveckla en produkt utan begränsningar kan leda till oönskat resultat, t.ex.
när en produkt inte fyller något behov eller inte alls var det som efterfrågades.
Enligt uppdragsspecifikationen var målet att postlådan skulle tilltala en så bred
målgrupp som möjligt. För att uppnå detta lades det fokus på att göra en
postlåda som var designad att kunna hanteras av en så bred målgrupp som
möjligt (inclusive design) samt att den ger en rolig upplevelse och därmed blir
attraktiv att äga (pleasure design).
Det viktigaste kravet, som också medförde begränsningar i designen, var att
postlådan måste monteras på dörren utan att dörrens säkerhets- och
ljudisoleringsförmåga påverkas. I detta ingår att inte integrera postlådan i själva
dörren via ett brevinkasthål, eftersom dörrens säkerhetsförmåga försämras på
grund av att isoleringen inte håller tätt. Säkerheten påverkas också negativt av
att det då det kan bli enklare att kasta in brinnande föremål samtidigt som risken
för inbrott ökar. Implementering av produkten i produktionssystemet kommer
inte att hanteras.
En viktig utgångspunkt i designen är begreppet användbarhet, som här kommer
att definieras utifrån förutsättningarna för att hantera brevlådan med en hand, i
syfte att inkludera en så bred målgrupp som möjligt.
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1.6 Projektmetod

Figur 1. Frenchs modell på designprocessen (French, 1999).

Den övergripande metoden för detta examensarbete baseras på Frenchs modell
av design processen (Figur 1). Frenchs modell ligger nära den klassiska produktframställningen och valdes just på grund av denna uppbyggnad. Frenchs modell
handlar om att iterera koncept och design genom insamling av information från
användarstudier och behovsanalyser/problemanalys. Designkonceptet som ska
utvecklas under examensarbetet är en ren produktframtagning, från förslag på
innovativa funktioner till hur produkten kan realiseras. Frenchs designprocess
bygger på fyra huvuddelar; analys av problemet, konceptuell design, realisering
av koncept och detaljutveckling (French, 1999).
Frenchs metod valdes som utgångspunkt eftersom den ansågs tillfredsställa
projektets behov. Metoden hade enkla riktlinjer samtidigt som den var enkel att
modifiera utifrån behov och situation. Alternativen var framför allt Cross (2008)
design process, som fokuserar på att vattenfallsmetoden följs och itereras vid
behov. En annan metod som hade kunnat användas var Pahl and Beitz designprocess (Cross, 2008) som är ett stort system som betonar den iterativa
processen men som är svårt att modifiera. Valet föll på Frenchs metod för att den
var en lagom kombination mellan båda parterna.
Den första delen av designprocessen är analys av problemet och innefattar allt
som förstudier innebär. Både inom litteratur- och användarstudier. Information
som samlas in i denna fas ska resultera i en initial kravspecifikation som utgör
grunden förkoncepten. I nästa konceptuella designdel sker generering av ett
flertal konceptförslag. Genereringen sker i två moment där fokus i första
momentet ligger på att generera funktioner och i andra momentet på att
generera helhetslösningar. Båda momenten utvärderas tillsammans med
uppdragsgivaren för att kunna sortera ut de potentiellt säljande funktionerna.
Under konceptuell design genereras idéer i moment, där varje moment har en
avslutande utvärdering. Varje konceptgenereringsmoment börjar med en
kreativitetsgenererande metod och därefter sållning av koncepten genom ett
konceptval. De återstående koncepten kom att antingen arbetas in i existerande
koncept eller skrotas. Denna strategi liknar den utvecklingstunnel (se Figur 2)
som beskrivs av Ulrich och Eppinger (2012) och som är en iterativ process där
det växlas mellan å ena sidan ett utvidgande av konceptet och å andra sidan ett
avsmalnande med sållning utifrån kravspecifikationen och realiserande genom
urvalsprocesser. Under detta moment kan det även behövas modellering i form
av mockups och CAD modellering för att förtydliga konceptet och funktionerna.
Många lösningar kommer inte alltid fram förrän det finns något fysiskt att
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greppa. Mockupsen används sedan till nästa del av designprocessen, som
handlar om vidareutveckling, i syfte att ge en starkare stomme inför
detaljeringen.

Figur 2. Designtunneln enligt Ulrich och Eppinger (2012).

Realisering av koncepten innefattar vidareutveckling av de slutliga
konceptförslagen. Det är under denna process som det slutligen kommer att stå
mellan ett fåtal koncept inför detaljutvecklingen. Dessa väljs ut genom att
undersöka de tekniska lösningarna, materialval och genom att göra en
riskanalys. När denna period är klar ska det finnas ett fåtal koncept kvar som ska
vara tekniskt, ekonomiskt och produktionsmässigt realistiska.
Detaljutveckling är sista delen av processen. Här vidareutvecklas slutkonceptens
alla detaljer med hjälp av FEM analys, CAD modeller och genom bygget av fysisk
prototyp. Denna del av designprocessen leder till den sista fasen i
examensarbetet, slutresultatet, vilket kommer att bestå av en funktionsprototyp
och CAD modeller.
Under hela arbetets gång kommer återkoppling ske med uppdragsgivaren och
handledaren i form av gates för att stämma av arbetsprocessen.
1.6.1 Set-based design
Set-based design är en metod som går ut på att eliminera de koncept som inte
anses uppfylla alla krav och kriterier. Detta i kontrast till att istället för att välja
ut de bästa av koncepten som brukar förknippas med den traditionella
urvalsprocessen där de koncept som anses vara bäst väljs ut (Avigad &
Moshaiov, 2009).
Valet av set-based design kommer att påverka urvalsprocessen så att den blir
mer objektiv genom att man hela tiden tvingas väga upp kraven mot önskemålen
som är ställda. Det kommer dessutom att motverka favorisering av koncept från
ett tidigt stadium, så att inte andra koncept som uppfyller kraven och kriterierna
bättre förbises eller väljs bort. Set-based design kommer att användas i samband
mellan varje ny iteration av utvärdering, fram till det slutliga valet som görs
tillsammans med uppdragsgivarna.
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Set-based design har två huvudsakliga grenar, den första är optimering som
handlar om att välja bort förslag som inte klarar av kraven. Den andra grenen
handlar om att välja koncept som representerar en varierad grupp. (Avigad &
Moshaiov, 2009). I detta arbete har främst optimering använts, men vid den
slutliga gallringen var det även viktigt att involvera så många aspekter så möjligt
och det blev då mer fördelaktigt med inslag av pleasure design.
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2 Förstudie
Förstudien är det kapitel där utforskning av relevanta områden som påverkar
genereringen av koncept sker. Detta inkluderar litteraturstudier,
konkurrensanalys, användarstudier och funktionsanalys.

2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien är den delen som hanterar utforskningen av relevanta
områden i litteratur och forskningsartiklar. De områden som utforskas i denna
studie är främst möjligheten att skapa en design som passar för alla och som
inkluderar större, bredare grupper. En andra intressant aspekt är möjligheten att
skapa en attraktiv produkt för användaren och vad som ska läggas på minnet för
en sådan produkt. För att uppnå detta kan pleasure design och gamification vara
intressant.
2.1.1 Inclusive design
Inclusive design, eller design för alla som det även heter på svenska definieras av
Coleman (2007) utifrån den brittiska standarden BS 7000-6 (British standard,
2005).
”Inclusive design is an approach to the design to mainstream products and services
that are accessible to and useable by as many as possible, without the need for
adaptation or specialist design”(Coleman, 2007, s.18).
Detta innebär att designen på en produkt eller service bör vara anpassad åt
mängden utan att anpassa användaren för produkten. En praktisk innebörd av
detta är att designen även är gjord med människor som har funktionshinder och
funktionsnedsättning i tankarna (Coleman, 2007). Inclusive design arbetar mot
att identifiera och förstå användaren och dess förmåga att interagera med
produkter. Detta kan göras genom att sätta sig in i användarens situation samt
att ta hänsyn till eventuella brister och svårigheter som användaren kan ha
(Vavik, 2009). För projektet kommer detta innebära att produkten måste vara
funktionell för den tilltänkta användaren genom en relevant anpassning som
tillfredsställer dennes behov. Samtidigt måste produkten öka kundvärdet genom
t.ex. den estetiska utformningen och även vara genomförbar att producera
(Vavik, 2009).
Ett bra exempel på produkter där inclusive design tillämpas är på OXO
innovation måttbringare (Figur 3). Dessa bringare är främst ämnade för att
kunna användas av människor med ledinflammation(artrit). Människor som
lider av artrit har stora svårigheter med motoriska och framförallt finmotoriska
rörelser. Med artrit i åtanke var det möjligt för OXO design att formge de
speciella handtagen som är användbara för alla artritdrabbade samtidigt som det
underlättar för alla som inte är drabbade. Efter observationer upptäckte OXO
design också ett sekundärt behov i form av att försökspersonerna hade problem
att avgöra hur mycket som var uppmätt. Därför inkluderades även en enklare
måttstock vilket gjorde den ännu lättare att använda (Corepublish.no, 2016).
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Figur 3. Måttbringare av OXO-design (Corepublish.no, 2016).

Den största fördelarna med inclusive design är att nya marknader testas
samtidigt som de gamla beprövade marknaderna garderas och på så sätt kan
man nå en så bred marknad som möjligt (Coleman, 2007). Oavsett om
användaren är funktionshindrad eller inte, uppskattar användaren alltid en
produkt som är enkel att använda i form av t.ex. tillgänglighet och enkelhet. De
negativa aspekterna med Inclusive design kan vara att en anpassad design för
specialbehov istället riskerar att stöta bort eller utesluta grupper. Därför är det
viktigt att noga övervaka så att designen inte nedvärderar användarens förmåga
eller att produkten blir intressant enbart en specifik målgrupp, som artritdrabba
i detta fall (Vavik, 2009). För projektets bästa är det viktigt att ha detta i åtanke
för att skapa en så bred målgrupp som möjligt.
Inclusive design visar möjligheten att designa en produkt för en bred marknad
samt viktiga milstolpar för en sådan typ av design. Detta leder till att arbetet
inriktas mot att göra en design som även personer med lättare
funktionsnedsättningar kan använda, som lindrigt artritdrabbade exempelvis.
Ett annat exempel på en målgrupp är personer som av olika anledningar kan ha
svårigheter att hantera postlådan med båda händerna. Detta kan gälla småbarnsföräldrar som måste hantera barnet samtidigt som hen tömmer postlådan. I båda
fallen handlar det om att skapa en design som utgår från behovet att förenkla
och underlätta hanteringen av postlådan.
För att undersöka möjligheterna och undvika eventuella missar i
undersökningen så är det viktigt att sätta sig in i situationen under
observationerna och arbetet med fokusgrupper samt under konceptgenereringsfasen. Det kan göras t.ex. genom att använda personer ur målgruppen i
användarstudier och tester och som kan prova att använda en postlåda samtidigt
som man har ett otympligt paket eller att hantera post med tjocka handskar som
drastiskt försämrar finmotoriken.
2.1.2 Pleasure design
Pleasure design är ett designparadigm som fokuserar på att användaren ska
kunna känna glädje och njutning av den ägda produkten. Detta innebär att det är
en fördel om produkten är designad på ett sätt så att den tillfredsställer
7

sinnesintrycken hos användaren när han eller hon interagerar med produkten
(Jordan, 2002).
Enligt Jordan (2002) kan pleasure design delas upp i fyra områden:
1. Socio-pleasure: är nöjen som fås genom socialt umgänge med andra
människor.
2. Psycho-pleasure: är nöjen som fås när användaren interagerar med en
produkt.
3. Ideo-pleasure: är nöjen som kopplas till vilka värden en produkt väcker
hos användaren.
4. Physio-pleasure: är nöjen som är kopplade till kroppen och synen,
såsom lukt, smak och rörelse.
Jordan (2002) nämner att vid interaktion aktiverar användaren främst tre typer
av psykologiska förmågor nämligen den kognitiva, perceptuell-motoriska och
emotionella. Den kognitiva delen syftar till den mentala bearbetningen av
information, den perceptuell-motoriska handlar om kopplingen via syn, hörsel
etc. och slutligen den emotionella relaterar till användarens känslomässiga
förhållande till produkten. Pleasure design syftar till att blanda färdigheter för
att få fram en lyckad design. Till exempel när en produkt har kravet att vara ”lätt
att använda” så kan det innebära att användaren bland annat ska finna en
tillfredsställelse med att använda produkten (Jordan, 2002). En bra produkt
behöver inte nödvändigtvis inkludera samtliga av dessa fyra punkter, men det är
en fördel om det går att involvera så många som möjligt av dem, eftersom det
tillför ett ökat tillfredsställande värde, vilket i sig kan göra produkten mer
attraktiv för köparna.

Figur 4. Nessie-slev (cuteness.se, 2016).

Ett exempel på en bra tillämpning av Jordans teorier är Nessie-sleven, som är en
typ av skämtsam produkt som finns i många nätbaserade butiker (Figur 4).
Sleven har fått ett utseende som påminner om Loch Ness odjuret. Det är i sig
ingen ny funktion utan egentligen bara en skojig form som förgyller vardagen
samtidigt som den skapar identitet och funktionalitet. Det ser oväsentligt ut men
här är det den estetiska utformningen som får kunderna att välja produkten
framför andra liknande. Det handlar om att skapa något nytt som är
intresseväckande, något man inte tidigare sett.
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Med andra ord kan Jordans teorier tillämpas på Nessie-sleven på följande sätt:
Den har för det första en annorlunda form (Ideo-pleasure), den är rolig att
använda och har extra funktioner som underlättar bruket av den (Psychopleasure och Physio-pleasure). Slutligen fungerar den också som en rolig grej att
visa upp och prata om (Socio-pleasure).
Pleasure design är viktig att ha i åtanke för att kunna skapa en attraktiv produkt
med ett bra kundvärde. Detta kan möjliggöras genom att stimulera naturliga
psykologiska processer som aktiverar våra sinnen och intryck. Det är också
möjligt att använda pleasure design som en utvärdering av koncept genom att
testa hur sinnesintrycken hos den potentiella användaren stimuleras.
2.1.3 Gamification
Gamification ligger nära pleasure design och är en designprincip där generella
spelrelaterade designelement introduceras i ett icke spelrelaterat sammanhang.
Gamification har som tanke att engagera användarna i produkten genom t.ex.
belöningar i syfte att ändra beteendemönstret (Dale Prince, 2013).

Figur 5.Förklaring till motions-appen Zombies, Run! (Zombies, Run!, 2016).

Gränsen mellan gamification och pleasure design kan anses vara flytande och det
är ofta inte helt klart vad som tillhör vad. Några exempel på när gamification har
använts är t.ex. motions-appen Zombies, Run! (2016) där utvecklarna
kombinerar tränings-appar med spel (Figur 5). I denna app löper individerna
och samlar samtidigt poäng som används i spelet efter löpningen. Belöningar
behöver tekniskt sett inte innehålla en fysisk belöning utan kan vara i form av att
kittla sinnena genom t.ex. ljud och syn. Ett annat exempel på en tillämpning är
världens djupaste soptunna där interaktionen med en vanlig soptunna förändras
genom att tillsätta enkla ljud som får soptunnan att låta jättedjup. Denna
designidé fick som resultat att användandet av soptunnan ökade och gjorde den
betydligt populärare än soptunnan på andra sidan gatan (Kim, 2015).
Kim (2015) poängterar att det är viktigt att tänka på vem slutanvändaren är, i
vilken situation produkten används och vilka de karaktäriserade dragen är för
produkten. En brevlåda är en produkt som används mindre än en minut om
dagen. Av denna anledning definieras gamification i detta sammanhang ur ett
mindre bokstavlig perspektiv. De spelrelaterade designval som görs i detta
arbete innebär snarare en förstärkning av de principer som finns pleasurerespektive inclusive design och försöker istället påverka användandet av
brevlådan genom subtil vägledning. Det kan exempelvis ske genom att placera en
viss del i rätt höjd i syfte att skapa en omedveten inbjudan till att använda en
specifik funktion alternativt att använda ljud- eller ljussignaler. Om dessa
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funktioner fungerar som motivation för ett visst beteende så består belöningen i
att posten kan tas upp ur brevlådan.
Sammanfattningsvis handlar pleasure design om att kittla sinnena på olika sätt
genom både interaktion och känsla. Gamification är i sig inget nytt utan snarare
något som har funnits i bakgrunden som ett odefinierat område. Att designa en
ny postlåda är att ge sig in på en väletablerad mark och för att kunna göra en
”nytänkande” design kan gamification vara ett bra verktyg att använda sig av.
Efter att den initiala litteraturstudien var genomförd framkom att den största
möjligheten för nytänkande idéer fanns om postlådan skulle designas för
användare som av olika anledningar inte har full rörelsefrihet. Detta kan
exempelvis gälla användare som lider av reumatism eller artrit och har svårt
med finmotoriska rörelser, en småbarnsfamilj med husdjur eller någon som
hanterar mycket paket. Alla dessa grupper har något som hindrar dem från att
plocka upp posten korrekt, antingen med händer som är upptagna av andra
rörelser eller av fysiskt-motoriska besvär. Principen för gamification fungerar på
samma sätt för dessa grupper men belöningen handlar här inte bara om att
hämta posten utan lika mycket om att underlätta för dem i vardagen. För en
person med någon form av rörelsehinder så innebär underlättande funktioner
alltid en form av belöning.

2.2 Funktionsanalys
Postlådor används för att ta emot postförsändelser av typerna brev, tidningar
och paket. För att kunna identifiera behovet av nya funktioner till postlådan så
krävs det förståelse kring hur en postlåda fungerar. Ett bra sätt att göra det är att
använda sig av en funktionsanalys. I en funktionsanalys delas en produkt upp i
mindre delfunktioner. Detta används för att konkretisera förståelsen kring hur
en produkt fungerar och för att hitta var potentiella problemområden finns
(Cross, 2008).

Figur 6. Funktionsanalys för en postlåda.

Tankeprocessen för en funktionsanalys är att tänka sig att det finns en ingång
och en utgång. Mellan ingången och utgången är det något som sker. Detta
visualiseras i mindre delfunktioner som sedan leder till den fulla funktionen
(Figur 6). Exempel på delfunktioner hos en postlåda kan vara att kunna lagra
post eller att berätta vilket lägenhetsnummer den tillhör (Cross, 2008).
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Problemet delades upp i följande steg:
1. Brevbäraren ska hitta mottagaren.
2. Breven och paketen ska kunna lämnas till mottagaren
3. När breven har kommit signaleras (vissa modeller) användaren att
posten har kommit
4. Posten förvaras
5. Posten skyddas
6. Posten hämtas ut
Att göra en funktionsanalys har gett en bredare bild av problemet som samtidigt
visar var potentialen för förbättringar finns. Att skriva ner alla delfunktioner
underlättar tankeprocessen och gör att designern upptäcker fler förbisedda
områden.

2.3 Konkurrensanalys
För att säkerställa att postlådan får en form och funktion som är både
nytänkande och attraktiv för marknaden så undersöktes konkurrenter samt
befintliga lösningar på problemet. Detta utfördes genom en undersökning efter
tillverkare av olika sorters postlådor och brevinkast. Konkurrensanalys för varje
intressant konkurrent gjordes för att identifiera på vilket sätt de är
konkurrenter, varför de är starka inom det respektive området samt vilka
aspekter som går att dra nytta av. Övriga potentiella konkurrenter är liknande
produkter såsom brevinkast och fastighetsboxar. Det är således viktigt att
analysera dessa produkter för att få en helhetsbild över priser samt vilka
funktioner de tillför.
MEFA Postlådor

Figur 7. En av MEFAs postlådor (MEFA PEARL (872) GRÅ STRUKTUR - Postlådor - Järnvaror - Verktyg &
Arbetskläder, 2016).

MEFA postlådor är en av huvudkonkurrenterna när det gäller design. MEFA
satsar framför allt på estetiken och individualismen i sin marknadsföring (Figur
7). För att nå en bred målgrupp använder MEFA metodiken till att göra många
olika postlådor med variation så som valbart material, färg och tillbehör (Me-fa,
2016).
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Estetiken i frågan är oftast en formgivning bestående av avrundade former
och/eller konvexa former. Tillbehör som MEFA erbjuder inkluderar namnskylt,
lås, montering och eventuellt belysning. Prisbilden för en postlåda från MEFA
ligger runt 500 kr för den billigaste upp till 2000-3000 kr för de dyraste
varianterna (Me-fa, 2016).
Det som kan föras vidare i arbetet från denna del är idén om att överföra
personligheten till postlådan genom valmöjlighet. Detta kan t.ex. vara att kunna
välja material och färg för att kunna ge illusionen av en personlig postlåda.
Postgate

Figur 8. Postgates produkt (Postgate, 2016).

Postgate är ett tillägg till brevinkastet som fokuserar på säkerhet och
uppsamling av post i brevinkastet (Postgate, 2016). Tillägget fungerar som en
postlåda som monteras på insidan av dörren och kompletterar brevinkasten
(Figur 8). Tillägget tillför säkerhet till användaren genom att låta posten glida
ner och igenom lådan, vilket förhindrar att andra kan se in i lägenheten och på så
sätt inte visa om användaren är hemma. Postgate kan även användas som
brevkorg som samlar upp posten för användaren genom en öppning som samlar
upp inkommande brev när den levereras och som dessutom låter användaren se
att det finns post utan att behöva öppna den. Priset för postgate är mellan 15001800 kr (Postgate, 2016).
Vad postgate framför allt kan tillföra till detta arbete är hur den är fäst på dörren
samt dess funktioner kring säkerhet och uppsamling av post
Siedle
Postlådor från Siedle har säkerhet för innehållet som huvudfunktion och detta
blir också tydligt i deras design (Siedle, 2016). Siedles postlådor skyddar posten
från både fukt och posttjuvar, postlådorna är gjorda av rostfritt stål och sätter
säkerheten först. Postlådans funktioner är konstruerade kring säkerheten för
innehållet (Figur 9). En stor del av sortimentet hos Siedle har som funktion att
förvara posten säkert genom inbygga kameror i postlådan och krav av
fingeravtryck för åtkomst (Siedle, 2016).
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Figur 9. En av Siedles postlåda (Siedle, 2016).

De olika sätt som Siedle tillför säkerhet till en postlåda men också deras high-end
teknologi och design är intressanta aspekter i sammanhanget.
2.3.1 Kartläggning av priser
En närmare genomgång av priset för befintliga postlådor gjordes för att kunna få
en inblick dels i prisläget generellt och dels för att veta vilket pris som en ny
brevlådedesign skulle kunna hamna på. Detta gjordes genom en analys av olika
tillverkare av postlådor och deras priser. Informationen som samlades var en
sammanställning av priserna från försäljare av olika typer av postlådor. Priserna
varierar från försäljare till försäljare. Sidor som inkluderas i denna undersökning
var: Prisjakt.se, pricerunner.se, köpbrevlåda.se, lamp24.se, Byggmax.se,
bygghemma.se, bolist.se m.fl.
De vanligaste postlådorna idag är enkla plastlådor utan extra tillbehör eller unik
form och de kostar ungefär 100 till 200 SEK i butik. Dessa brevlådor fyller de
mest grundläggande funktionerna såsom att förvara post och skydda den från
väder och vind. Det finns även möjlighet till hänglås eller hänglås med en inkast
modul för 100 kronor mer. Postlådorna går upp i pris när plåt eller aluminium
inkluderas och som är ett starkare och mer hållbart material, men som samtidigt
är både dyrare och tyngre. Enkla brevlådor i denna typ av material går för ca
300-600 SEK. När kostnaden för en postlåda börjar närma sig 800-1000 SEK,
får de ofta en mer personlig prägel och form. Det är nu de börjar få ett
designuttryck. Exempel på detta är den klassiska amerikanska tappningen med
en flagga som signalerar att det finns post och där materialet är av plåt.
Me-fa är ett företag som är designmedvetet. Deras postlådor har ofta en
annorlunda form och design, men med mer avancerad design ökar också priset.
Detta reflekteras i ett mer eller mindre moderniserat uttryck med stållegeringar,
färgbarriärer och estetik. Priset på en sådan brevlåda har ett brett spektrum där
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den billigaste ligger runt 1000 SEK och går uppemot 2500 SEK beroende på
form och estetik.
Ett annat exempel på företag som gör designinriktade postlådor är lamp24.
Deras försäljningsstrategi att använda både estetisk design och möjligheten att
välja mellan ett flertal olika material som t.ex. stål och akrylglas (plexiglas i
folkmun) skapar känsla av modernitet och exklusivitet.

Figur 10. Prislinje över de olika priser samt vilka postlådor som täcker de priser.

Vid kanten längst ut (Figur 10) ligger företag som har en stark nisch med priser
för 5000 kr och uppåt. Exempel på detta är t.ex. Siedle med högteknologiska
lösningar och säkerhet som riktar sig mot stora företag. Ett annat exempel är
lamp24 som också säljer retro-moderna postlådor av rent gjutjärn.
För att inte låsa tankegången kring hur en postlåda ser ut och fungerar togs det
även ett närmare titt på andra lösningar.
2.3.2 Fastighetsboxar
Fastighetsboxar har blivit ett vanligt sätt att ta emot post, i nya byggnader är
fastighetsbox standarden för att ta emot post vilket gör den till konkurrent med
postlådan. Fastighetsboxar används vid flerfamiljshus och placeras oftast vid
entrén i byggnaden (Postnord, 2016).
Fördelar med fastighetsboxar är att de kan ta emot större paket än vad befintliga
brevinkast klarar av, mer specifikt försändelser med måtten 8x25x35 cm.
Möjligheten till en servicebox finns också för större leveranser (Postnord, 2016).
En annan fördel är att posten som ska delas ut till alla i byggnaden kan delas ut
på samma ställe, så att brevbäraren slipper springa i trappor och risken för
arbetsskador minskar (Fastighetsboxar, 2016).
Nackdelar med fastighetsboxar är att ägaren av boxen måste ta sig till entrén för
att hämta sin post, detta kan vara ansträngande för pensionärer,
funktionshindrade eller boende som befinner sig i högt upp i byggnaden samt att
extra kostnader tillkommer om servicebox används (Fastighetsboxar, 2016).
2.3.3 Brevinkast
Brevinkastet används till lägenheter (NE, 2016) och består av ett hål på dörren
med lucka som öppnas av brevbäraren för att föra in post. På senaste tid har det
blivit vanligt med fastighetsboxar som ett alternativ till brevinkast i nya
lägenhetshus (Fastighetsboxar, 2016).
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2.4 Användarstudier
Eftersom denna studie i stora drag handlar om att hitta och utforska nya behov
hos användare av postlådor så valdes det att göra flera iterativa
användarstudier. Detta innebär att insamlande av information utfördes
upprepade gånger vid behov. Den iterativa undersökningen är en kartläggning
som handlar om att hitta alla möjliga dolda behov hos användare samt hantera
användar-och beteendemönster samt önskemål. Detta uppnås genom en
kvalitativ undersökning bestående av intervjuer och konversationer med en
fokusgrupp (Höst et al., 2006). Deltagande observationer har också använts
genom att hanteringen av postlådan studerats utifrån användarens perspektiv
(Höst et al., 2006). Eftersom ett av kraven från uppdragsgivaren var att
postlådans estetik ska tilltala en bred målgrupp så har användarstudier även
använts vid utvärdering av den estetiska designen av postlådan, detta gjordes
med aspekter av Jordans ”pleasure design”-principer (se 2.1.2).
2.4.1 Deltagande observation av postlåda
Deltagande observation är en typ av användarstudie där observationer görs
genom att iaktta, lyssna, fråga och framför allt prova själva. Att göra
observationer hjälper utvecklarna att hitta potentiella områden som kan
förbättras. Med andra ord är det ett verktyg som används för att identifiera
användarbehov (Wikberg Nilsson et al., 2015).
Den första observationen utfördes med två deltagare på en vanlig typ av
plastpostlåda. Båda deltagarna var män, en av dem var 182 cm lång och 29 år
och den andra var 178 cm lång och 22 år. Deltagarna hanterar postlådan varje
dag och har inga svårigheter att hantera den, men under observationen har de
uttryckt irritation när det är mycket post som ska hämtas. Vid sådana tillfällen
behövde deltagarna gräva efter breven i postlådan och det fanns en risk att de
skrynklades ihop.

Figur 11. Typen av postlåda som användes under observationen.

Postlådan som användes under observationen hade ett hänglås samt ett
inkasthål (Figur 11). Under observationen testades postlådan genom att
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försökspersonerna hämtade sin post en gång när inkasthålet och låset var på
plats och en gång utan de nämnda modulerna. Postlådan var monterad ca 800
mm från marken räknat från locket, vilket är av betydelse för omfattningen av
den rörelse som användaren måste utföra när denne ska böja sig ner och ta upp
posten.
En intressant aspekt som iakttogs var att namnskylten som är placerad på
postlådans framsida inte användes alls och istället hade man klistrat sitt namn
på lockets ovansida. Orsaken till detta låg i svårigheten att se framsidan från en
bra vinkel utan att behöva luta sig eller böja sig ner (jämfört med Figur 11).

Figur 12. Observation med bara en arm.

För att simulera att deltagarna har något som förhindrar fullständig rörelsefrihet
skulle försökspersonerna ta upp posten samtidigt som de höll i ett stort paket
med den icke-dominerande armen (Figur 12). Ett scenario genomfördes där
deltagaren skulle föreställa sig att denne har ett barn i 1-3 års ålder med sig, som
drar ständigt i sin förälder och därför kan inte paketet läggas undan under
interaktionen med postlådan sker. Skillnaden mellan denna observation och den
föregående var hur deltagarna interagerade med postlådan med upptagna
händer och om denna interaktion skiljer sig åt från föregående test.
Observationen fortsatte efter detta med att personerna fick ta upp post med ett
par tjockare handskar för att simulera motoriska svårigheter i t.ex.
greppförmågan. Detta jämfördes därefter med full rörelsefrihet för att hitta små
detaljer och skillnader i beteendemönstret. Mängden post som skulle plockas
upp var en normal söndagsranson av reklam bestående av 10-15 olika
reklamblad.
Resultatet av denna studie visade att det fanns vissa svårigheter att hantera
posten när det inte finns full rörelsefrihet, framför allt med hanteringen av
hänglåset och inkasthålet. Detta blev tydligast när försökspersonerna använde
olika hjälpmedel för hanteringen av postlådan och posten. Dessa hjälpmedel
varierade från att rätta till posten med det ena benet till att använda axeln för att
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hålla uppe locket. Under observationerna uppmärksammades även hur den
inbyggda namnskylten som fanns i framsidan av postlådan inte användes utan
istället var ersatt av en påklistrad namnskylt på lockets ovansida.
Efter observationerna framkom att det var lättare att ta tag i posten om
användaren står i sidled i förhållande till postlådans öppning för att få ett
ordentligt grepp. Vid grepp ovanifrån fick användaren inte tag i all post vilket
resulterade i att denne tappade brev på golvet. Det var ett problem att man var
tvungen att gräva i lådan och dra handen mot kanterna, annars var risken att
breven knölades ihop och skrynklades till så att den blev svår att greppa.
De positiva aspekterna med postlådan var att den var monterad i en höjd (800
mm) som underlättade för greppet. Det fanns också generella problem som
exempelvis vid användning av låset. Främst var det tidsödande och innebar ett
irritationsmoment att låsa upp varje gång posten skulle hämtas. Det är dock ett
krav att lådan ska kunna låsas så att posten inte hamnar i fel händer.
2.4.1.1 Observation med brevinkast

Figur 13. Observation med brevinkast.

För att inte förkasta potentiellt givande information gjordes det även en
observation kring användandet av brevinkast (Figur 13). Denna andra
observation utfördes på ett brevinkast som är monterat på en vanlig
lägenhetsdörr. Här sattes deltagarna främst i positionen som brevbärare.
Testpersonerna fick i uppgift att leverera en söndagsranson post. Därefter fick
deltagarna sätta sig i en inbrottstjuvs situation för att testa insynsskyddet ur ett
säkerhetsperspektiv.
Brevinkastet upplevdes vara lite jobbigt då det var monterat på en låg höjd
samtidigt som själva inkastet kändes litet och krångligt att få igenom posten i.
Problemet som framhävdes var framför allt storleken på inkastet samt
insynsvinkeln.
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Figur 14. Figur över synvinkeln utifrån brevinkastet.

Ur lägenhetsboendets synvinkel kändes det inte bra att plocka upp posten från
golvet eftersom mottagaren då fick böja sig ner i en obekväm ställning. Dessutom
kunde det upplevas som stökigt när man kom hem. Säkerhetsmässigt kändes det
specifika brevinkastet relativt säkert. För att undersöka detta gjordes mätningar
över hur mycket man såg från inkastet. Inkastets höjd var 700 mm och hade en
insynslängd på 730 mm (Figur 14). Insynytan börjar 60 mm in i lägenheten.
Detta innebär att inkastet hade en 22 gradig visningsvinkel. Posten som
hamnade på golvet var utom synhåll från insyn. Den intressanta information som
samlades från observationen var att vinkeln kan påverka insynen, t.ex. genom
designen på inkastet. För att komplettera informationen som samlats in från
observationerna och få användarens åsikter kring brevinkast och postlådor
genomfördes en fokusgrupp.

2.5 Fokusgrupp
En fokusgrupp är en grupp med olika användare som diskuterar med varandra
kring ett tema. Under den pågående diskussionen antecknas viktiga detaljer
antingen genom ljudupptagning, filmning eller notering. Den informationen som
samlas under fokusgrupp kan vara kring användandet av en produkt eller åsikter
kring konkurrenterna. Syftet med en fokusgrupp är att svaret från en användare
kan byggas vidare på av en annan samt att genom att höra andras synpunkter så
kan användarna bli inspirerade till nya svar (Wikberg Nilsson et al., 2015).
Under fokusgruppen samlades några användare av postlådor ihop för en session.
Gruppen bestod studenter mellan 20 och 26 år. Samtliga användare har någon
gång interagerat med en postlåda och använder idag antingen en postlåda eller
fastighetsbox. Diskussionen som togs upp under fokusgruppen var deltagarnas
erfarenheter av postlådor, hur de interagerar med dessa samt vad som händer
om det introduceras svårigheter i form av ett scenario där de har upptagna
händer. Mötet fokuserade främst på vilka de viktiga funktionerna och de
grundläggande kraven ansågs vara.

18

Under mötet leddes diskussionen framåt genom att ställa både frågor och
följdfrågor. Under mötet tog deltagarna över mer och mer och diskuterade
sinsemellan.
Intressanta synpunkter och önskemål som fokusgruppen tyckte saknades eller
kunde förbättras i nuvarande postlådor var:
 Skydd för stöld, med till exempel lås så att obehöriga inte kommer åt
posten.
 Signal till användaren när posten har kommit, så att användaren slipper
gå och kolla i postlådan i onödan.
 Insynsskydd, viktig att obehöriga inte ser att det ligger post för att då kan
de märka att användaren inte är hemma.
 Större utrymme för paket, köp på nätet blir vanligare så det skulle
uppskattas om några av de paketen ryms i postlådan.
Dessa insamlade synpunkter användes som grund för skapandet av personas, för
kravspecifikationen och som underlag i konceptgenereringen. Mer information
samlades även i form av intervjuer.

2.6 Intervjuer
Intervjuer genomfördes i syfte att samla ytterligare information kring postlådor
från användare samt för att täcka in personer från målgrupper som inte hade
möjlighet att närvara under fokusgruppen. Målet med intervjuerna var att
undersöka användarens upplevelse med befintliga lösningar samt hitta
eventuella brister, dolda behov och synpunkter som sedan kunde utvecklas
vidare till krav och funktioner för den nya postlådan. Frågorna var delade i
kategorier, som behandlade användarens synpunkter på för- och nackdelar med
dagens postlådor, användarscenarios samt deras önskemål på funktioner. Annan
information som ålder och familjekonstellation samlades också in för att
kartlägga målgruppen. Upplägget i intervjun var att hålla frågorna öppna, då en
öppet inriktad intervju används till att utforska och upptäcka nya behov. På så
sätt undviks också ledande frågor. Ett bra exempel på öppna frågor gör att
personen som intervjuas kan prata fritt och förklara sina synpunkter. Exempel
på bra frågor kan t.ex. vara: ”när du interagerar med din postlåda, har du några
svårigheter?”. Ibland kan det också vara bra att ställa följdfrågor för att hålla
igång diskussionen. Exempel på detta kan vara: ”varför har du dessa
svårigheter?”. Eftersom intervjuerna är kvalitativa är det viktigt att anteckna ord
för ord vad som sägs under intervjun (Höst et al., 2006).
Intervjumallens frågor var riktade mot att hitta eventuella problem och
irritationsmoment med nuvarande lösningar. För att testa att dessa frågor inte
var ledande gjordes testintervjuer på studenter och utifrån responsen kunde
frågorna förändras för att få ett mer rättvisande svar. När den slutliga versionen
av intervjumallen var klar intervjuades äldre män och kvinnor mellan 40 och 74
år samt en brevbärare i 27. Dessa valdes för att kunna täcka in fler aspekter som
kan påverkas med åldern och/eller jobbet som brevbärare. Totalt genomfördes
åtta intervjuer. Efter att flertalet interjuver gav samma resultat och ingen ny
information tillkom så avslutades intervjuerna tidigare än planerat vilket gjorde
att inte fler än 8 personer intervjuades.
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Slutligen skapades personas för att få en överblick kring olika användares behov
och perspektiv.

2.7 Personas
Personas är beskrivningar av fiktiva människor som representerar potentiella
kunder. Syftet med att beskriva användarna på detta sätt är att kunna göra en
behovsanalys för att konkretisera diffusa behov som användare har uttryck
under föregående användarstudier. Att sätta sig in i någon annan person
situationer kan göra att det blir lättare att förstå behoven. Genom att skapa flera
personas med olika bakgrund och behov kan på så sätt en bred målgrupp täckas.
Karaktärerna är uppbyggda kring den samlade informationen från
observationerna, intervjuerna och fokusgrupperna. Dessa blir då våra typiska
användare som kan användas för att förstå situationer och behov (Wikberg
Nilsson et al., 2015). För projektet innebär detta dessutom en förlängning av
användarstudien med målgrupper som är svåra att få tag på. För att ytterligare
konkretisera behovet gjordes en behovsanalys utifrån den givna informationen.
För att rättvist kunna väga upp de olika behoven skapades tre olika familjer. För
det första beskrivs ett äldre par med vissa fysiska begränsningar. Sedan följer en
familj bestående av ett yngre par med både hund och barn. Den nystartade
familjen representerar de familjer där mycket händer och många saker
runtomkring i vardagen som upptar deras tid och uppmärksamhet. Den sista
personen består av en ensamstående man som handlar mycket online. Detta är
tre familjer som har skilda intressen, men i slutändan möts av de gemensamma
behoven.
2.7.1 Persona 1
Erik och Eva Rydsson, 52 och 58 år
Erik och Eva är gifta sedan många år tillbaka. Erik och Eva har tre vuxna barn
som kommer på besök lite då och då eftersom de bor i närområdet. Erik jobbar
heltid, är frisk och har inga större fysiska svårigheter eller arbetsskador. Eva är
deltids/långtidssjukskriven på grund av sin lindriga form av reumatism. När Eva
väl arbetar, jobbar hon hemifrån som ekonomisk rådgivare. Tillsammans får de
ca 47 000 kr i månaden före skatt vilket gör att de har råd att införskaffa sig den
nya postlådan.
Behovsanalys:
Det största behovet var att enkelt att hantera postlådan utan att fingerfärdighet
ska krävas. Eftersom båda personas börjar bli äldre så är det viktigt att
postlådans funktioner inte ska vara komplexa under användning.
2.7.2 Persona 2
Simon och Sofia Vasa, 26 och 27 år.
Simon och Sofia är nyligen gifta och har nyligen fött sin första son. Familjen har
också en hund av rasen golden retriever. Sofia och Simon bor för närvarande i
närheten av Sofias föräldrar som ibland passar sonen och hunden.
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Simon jobbar heltid och kommer främst hem på kvällen efter ett stillasittande
arbete. Eva är mammaledig. Paret tjänar ca 54 000 kr före skatt tillsammans.
Behovsanalys:
På grund av barn och hund spenderar familjen väldigt mycket på
levandekostnader. Familjen förväntar sig att skaffa fler barn i framtiden så
kostnaderna kommer bara att stiga. Därför kommer familjen främst att söka
efter ett alternativ som inte är allt för dyrt. Sofia går dagligen ut på promenader
med både hunden och barnet. När Sofia kommer hem från promenaden vill hon
tömma posten, men har små problem då hon både måste hålla i hunden och
samtidigt ta hand om barnet eller hålla koll på barnvagnen. Därför är Sofia i
behov av en postlåda som gör det enklare för henne att greppa tag i posten. En
bonus för familjen hade varit att ha tillgång till ett större inkast för att kunna få
paket hemskickade istället för att behöva hämta dem vid närmaste
uthämtningsställe.
2.7.3 Persona 3
Gregor Gamhult, 32 år
Gregor är singel och bor i en mindre lägenhet. Gregor arbetar, och ibland även
hemifrån eftersom det är mycket eget arbete eller för att han har beställt paket
och vill gärna vara hemma när det anländer. Gregor har stora intressen inom
elektronik, data och spel (både brädspel och tv/datorspel), och brukar beställa
ett par artiklar i månaden. Gregors tjänar ungefär 32 000 kr före skatt i
månaden. Eftersom Gregor är singel och ensamboende väljer Gregor att
spendera en hel del på saker han vill ha.
Behovsanalys:
Gregor har inte många utgifter och en god inkomst. Därför unnar sig Gregor lite
dyrare artiklar än vanligt, om han tycker att något är snyggt eller en rolig unik
grej. Gregor beställer flertalet gånger i månaden från online butiker. Då Gregor
beställer ganska stor mängd prioriteras främst storleken på postlådan. Ibland är
det väldigt stora paket, som inte alltid får plats i hans nuvarande brevlåda. I de
fall Gregor måste hämta ut paket så hade det varit bra att underlätta greppandet
av post när han kommer hem efter jobbet med upptagna händer.
Resultatet av att skapa fiktiva personer har visat att det faktiskt finns stora
möjligheter att underlätta upphämtning av posten, inte bara för de med
svårigheter på grund av ålder eller sjukdom utan också om ena handen är
upptagen. Nu för tiden har det blivit allt vanligare att handla på nätet. Allt från
studentlitteratur eller spel, till barnartiklar, vilket har medfört behov av att ha
större brevinkast för att kunna ta emot mindre paket.
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2.8 Resultat av användarstudien
Utifrån användarstudien var det möjligt att konstatera att användare överlag har
samma önskemål. Dessa rörde sig främst om ökat utrymme för paket, att post
skyddas från obehöriga och inte minst att postlådan var enkel att hantera, både
när man har matkassar eller barn som ska bäras alternativt om användaren lider
av ledsjukdomar. Ett önskemål från främst den yngre generationen var en signal
som visar att posten kommit utan att behöva titta in eller öppna luckan. Det
skulle vara enkelt att bara snegla mot postlådan för att kunna bekräfta om det
finns post eller inte. De personer som föreslog detta var främst de som har haft
en omständlig fasighetsbox eller problem vid hantering av lådan.
Informationen som samlades in från intervjuerna, fokusgruppen och personas
kompletterades med de data som samlades in under observationerna. Denna
information överfördes som krav och önskemål till kravspecifikationen.

2.9 Kravspecifikationen
I Kravspecifikationen kartläggs de kriterier som förväntas av produkten. Dessa
kriterier är uppdelade i krav som måste uppfyllas och önskemål som eventuellt
inte behöver uppfyllas. Kravspecifikationen får endast ha kvantifierbart eller
binärt värde (Ulrich & Eppinger, 2011). Detta innebär att kraven måste ha ett
specifikt värde (t.ex. max 8 N) eller ha ett ja/nej (t.ex. det går att montera på stål
dörrar). De baseras på de initiala kraven från företaget, på allmänna krav på
postlådor från Postnord, på den insamlade informationen från
användarstudierna samt från litteraturstudien (Tabell 1). Kravspecifikation kan
ses som ett levande dokument som kommer att behöva revideras under
projektets gång då upptäckten av nya krav, förändrade behov eller krav som inte
längre behövs uppfyllas tillkommer.
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Tabell 1. Projektets kravspecifikation.

Område

Krav/Önske
mål

Hur ska detta infrias/säkerställas

Krav

Frihet i montering eventuellt förslag på höjd

Krav

Brainstorming

Nej

Krav

FMEA

Ja

Krav

Design av postlåda

Ja

krav

Design av postlåda

Reduktion av ljud isolering

Max 0 %
reduktion

Krav

Undvika brevinkasthål i dörren

Tillgång till en lås funktion

Ja

Krav

Design av postlåda

Brandsäker

ja

Krav

Brandsäkert material

Klarar ett slag på

300 N

Krav

Materialval och FEM analys

Krav
Monteringshöjd

Ergonomi

Säkerhet

Öppningskraft på lock
Risk för skador, skärskador,
klämskador etc.
Hantera postlåda med en
hand
Riktning på dörren ska inte
påverka postlådan

600-1250
mm
Max 8 N

Hållbarhet, miljö

Slutpris
max 1000
kr
Ja

Önskemål

Materialval och tillverkningsmetod (med en
annorlunda design av postlådan får priset
gå mot 2000kr-3000kr)
Materialval och tillverkningsmetod

Klara av slitage

Ja

Krav

Materialval och FEM analys

Hållbarhet, social

Ja

Önskemål

Anpassningsbart för personlig värde

Krav

CAD Modellering

Krav

CAD Modellering

Ekonomiska begränsningar

Hållbarhet

Postlådans storlek

Dimensioner
Storlek inkast

Övrigt

Värde

Minst
250x130x34
0 mm
Minst
230x50 mm

Önskemål

Estetiskt tilltalande

Ja

Krav

Säkerställs genom användarstudier

Insynsskydd

Ja

Önskemål

Konceptgenerering

Korrosionsresistans
Montering på
säkerhetsdörrar av stål
Signalera användaren att
det finns post

Ja

Krav

Materialval, LCA

Ja

Krav

Design av postlåda

Ja

Önskemål

Konceptgenerering

Klara av en
last på 150
N

Önskemål

FMEA, FEM analys

Ja

Önskemål

Design av postlåda

Ja

Önskemål

Konceptgenerering, detaljutveckling

Avlastning
Möjlighet att byta ut
batterier
Anpassningsbart
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3 Konceptgenerering
Konceptgenereringen var uppdelad i tre moment. Det första momentet handlade
om att utforska flera lösningar till de önskade funktionerna som framgick i
kravspecifikationen och sedan utvärdera dessa tillsammans med
uppdragsgivaren. Utifrån resultatet från utvärderingen skulle nästa moment
handla om att utforska helhetslösningar i form av koncept som innehåller en
blandning av funktioner och utvärdera dessa för att eliminera eventuellt
orealistiska idéer. De koncept som var kvar efter utvärderingen utvecklades och
utvärderades till ett slutkoncept. Alla utvärderingar som genomfördes under
konceptgenereringen gjordes tillsammans med uppdragsgivaren.
Designtunnel-principen användes under konceptgenereringen där varje moment
började med att skapa flera koncept. Momentet avslutades sedan med en
utvärdering vars syfte var att minska antalet koncept. Utvärderingen gjordes mot
kravspecifikationen med set-based design.

3.1 Konceptgenereringsmoment
Den första delen av konceptgenereringen började med brainstorming, en
konceptgenereringsmetod som går ut på att antingen ett par eller en grupp
deltagare spånar på koncept och därefter presenterar man koncepten för
varandra. En regel för brainstorming är att ingen kritik får ges samt att galna
idéer är välkomna (Wikberg Nilsson et al., 2015). Brainstorming användes för att
få en uppfattning om problemet samt utforska möjliga lösningar. Därför var
temat under genereringen att göra lösningar som representerar deltagarnas
egen syn på lösningen. Resultatet av denna session var ett tiotal idéer som
representerar de funktioner som önskades av användare (Figur 15). Därefter
inkluderades utomstående genom att samla deltagare till 6-3-5 metoden, som
var den andra delen av konceptgenereringen.

Figur 15. Urval av skisser från brainstorming.

6-3-5 metoden går ut på att deltagarna genererar koncept under en kort period,
vanligtvis genererar sex deltagare tre idéer under fem minuter. Skisserna som
ritas under den korta perioden förs vidare till nästa deltagare där denne
antingen bygger vidare på koncepten från tidigare deltagare eller kommer med
nya idéer. Detta pågår fram tills deltagarna får tillbaka sina första koncept. Inför
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varje ny session väljs ett tema att generera kring (Wikberg Nilsson et al., 2015).
För genomförandet av 6-3-5 metoden samlades tio studenter mellan 20-25 år
från Designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde (HiS). Deltagarna
introducerades i problemformuleringen samt i de funktioner som kom att
användas som underlag. De koncept som genererades med 6-3-5 metoden
fokuserade kring tre huvudfunktioner: säkerhet, kommunikation med
användaren och tömning av postlåda. Dessa huvudfunktioner betraktades som
de önskemål som användare mest önskade i kravspecifikationen.
Resultatet av 6-3-5 metoden gav ett 90-tal funktionskoncept (figur 16). Många
var orealistiska men det fanns också en del idéer som hade potential för
vidareutveckling. De koncept som var likadana integrerades i varandra eller i
tidigare lösningar som variationer av konceptet. Några idéer var unika och löste
potentiellt andra problem eller var fristående idéer och dessa ställdes undan för
senare granskning och möjlig vidareutveckling.

Figur 16. Resultatet från 6-3-5 metoden kring tömning, säkerhet och kommunikation.

För att fullfölja set-based design genomgick koncepten en utvärdering mot
kravspecifikationen för att eliminera koncept som inte uppfyllde de mest
grundläggande kraven. De idéer som påverkade dörrens isoleringsförmåga och
säkerhetskrav eller innebar direkta säkerhetsrisker för användaren
eliminerades. Detta gällde främst idéer som var kopplade till dörren som ett
brevinkast och element som kan skada genom att de sticker ut eller medför
klämrisker.
De genererade koncepten renskissades och sammanställdes i de tre tidigare
nämnda kategorierna: säkerhet, sätt att tömma postlådan och kommunikation
mellan användaren och postlådan samt en övrig kategori där funktioner som inte
passade ihop i några av de andra kategorierna samlades. Koncepten från 6-3-5
metoden samlades ihop med de från brainstorming och därefter utvärderades
dessa genom en diskussion med uppdragsgivaren.
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Figur 17. De valda koncepten.

De genererade koncepten presenterades för uppdragsgivarna där en utvärdering
och urval gjordes med hjälp av diskussion mellan båda parter där bland annat
uppdragsgivaren nämnde om det fanns någon funktion där användaren kan
lägga föremål på postlådan såsom matkasse eller paket. Resultatet av
utvärderingen var att det valdes ut tre koncept för vidare bearbetning (Figur 17).
Dessa tre koncept kom från tömning funktionen och ansågs av uppdragsgivaren
vara intressanta som huvudform på postlådan. De resterande funktionerna
integrerades ihop med dessa koncept till helhetslösningar. Dessa skisser följde
med till nästa moment där målet var att skapa helhetslösningar med
utgångspunkt från dem.

Figur 18. Mockups i kartong och CAD modeller.

Efter återkopplingen från uppdragsgivaren var första steget att få en bättre vy på
strukturen av de valda koncepten. För att visualisera koncepten skapades
mockups i kapad kartong för var och en av de tre koncepten. Detta
kompletterades med 3D CAD modeller för att exempelvis kunna jämföra
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storleken med dörrar i verklig storlek samt enkelt justera form och storlek
(Figur 18). Med hjälp av detta kunde detaljer som inte fungerade i praktiken eller
som inte var lika attraktiva som på skisserna upptäckas som till exempel hur
formen på tidningsstället påverkas av postlådandans storlek. Bilderna skilde sig
från verkligheten mest på grund av att det inte fanns en riktig bild av hur form
och placering egentligen kom att påverka postlådans placering på dörren.
Nästa steg i processen var att implementera funktioner i de tre formerna. Därför
valdes det att generera fler idéer och helhetslösningar, vilket gjordes främst
genom brainstorming vilket blandades med inslag av fokusgrupper. Först
diskuterades hur man skulle kunna integrera fler funktioner i de tre koncepten
och därefter genererades fram förslag till hur det skulle kunna se ut. Detta
gjordes i nya etapper där den första genereringen gjordes för att komma på nya
alternativ för uppbyggnad och funktioner än vad som tidigare föreslagits samt
för funktioner som avlastning och andra sätt att kommunicera till användare att
det fanns post i postlådan, sådant som uppdragsgivaren tyckte saknades.
För att integrera dessa funktioner i koncepten användes pleasure design och
gamification som vägleder användaren till att interagera med funktioner. Som
exempel kan nämnas krokar som kunde användas som avlastningsfäste, en
funktionsdetalj som döljs i formspråket och istället att framhävs det främst som
tidningsställ. Gamification användes där en av krokarna sticker ut lite extra för
att bjuda in till att användaren kan hänga en matkasse där.
3.1.1 Konceptutvecklingsmoment
Efter ovanstående implementering av nya funktioner genomfördes en
fokusgrupp med sex deltagare mellan 20-25 års ålder, där det diskuterades om
vilka alternativa funktioner som skulle kunna tillämpas på en postlåda utöver
det som hade undersökts. Fokusgruppen gjordes för att återigen utforska fler
funktioner till postlådan. Härifrån framkom att det fanns väldigt lite utrymme för
nya funktioner utöver de som undersökts tidigare i användarstudierna.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns två stora områden som påverkar
användarna, för det första det faktum att användarna bara interagerar med
postlådan i någon enstaka minut under det att de hämtar/lämnar posten. De nya
funktionerna får därför inte påverka längden på interaktionen samtidigt som det
bör innebära en förenkling av vardagen. Funktioner som skulle kunna vara
användbara är t.ex. avlastning vid avhämtning av post eller korgar/insamlare för
breven.
Det andra behovsområdet är postlådans hållbarhet vilket innebär att
användaren inte ska bli trött på postlådan, att den ska klara påfrestningar samt
inte vara för kostsam att tillverka. Detta kan infrias med t.ex. en anpassningsbar
postlåda för att markant förlänga livslängden. Det kan i så fall vara fördelaktigt
med en modulkonstruktion som ger utrymme för personlig anpassning av
funktioner för att på så sätt höja det personliga affektionsvärdet. Kunderna kan
med denna lösning bygga en personlig postlåda genom att välja färg, form och
funktioner efter eget behov och egna preferenser.
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Ett resultat som också befästes under fokusgruppen var att det vara fördelaktigt
att undvika att öka storleken så att postlådan får plats med paket då att större
brevlådor och inkast skulle troligtvis bli mindre säker, ta mer plats på dörren och
vara mindre estetiskt tilltalande. Men kan göras som ett tillägg om formen
tillåter det.
Efter den initiala brainstormingen och fokusgruppen framkom det tre
grundfunktioner som var viktigast för postlådan. Dessa var formen, avlämning av
post i brevlådan och tömning av post. Dessa funktioner användes i en
morfologisk tabell och utgör grunden för postlådans design. Utöver de
essentiella funktionerna fanns det fyra funktioner som skulle kunna passa in i
samtliga koncept och som är en fråga om att implementera i produkten. Dessa är
främst låsfunktioner, kommunikationssystem, lämna meddelande vid postlådan
och avlastnings förmåga. Dessa funktioner ingick i koncepten men ska vara enkla
att välja bort från i basutbudet.
Morfologisk tabell är en metod för att ta fram helhetslösningar utifrån tidigare
koncept och delfunktioner. Morfologisk tabell går ut på att dela upp
helhetslösningar i mindre delfunktioner, där dessa delfunktioner har olika sätt
de kan lösas på. Dessa delfunktioner och delösningar ska kombineras i nya
konstellationer och på så sätt skapa nya helhetslösningar. Morfologisk tabell
används för att på ett strukturerat sätt göra nya koncept utifrån
grundförutsättningarna (Wikberg Nilsson et al., 2015). Morfologiska tabellen
skapades för att få en bild över de olika lösningar som har utforskats och har
använts som grund för generering av nya helhetslösningar.
Tabell 2. Den morfologiska tabellen.

Essentiella funktioner
Bas
form
Toaster
Aussie
Garage

Tömning
Lucka
öppnas från
sidan
Framåt
dragen lucka
Ett drag från
sidan
Ett drag
uppifrån och
ner

Utbytbara funktioner
Meddelanden på
Avlastning
postlådan

Postavlämning

Lås

Kommunikation

från sidan

Nyckel

Mekanisk flagga

Whiteboard/
ritplatta

Tidningsställ

Framifrån

Bricka

Sensorer

Magneter

Platt yta

Toppen

Hänglås

Genomskinlig yta

Krokar

Mobilapp

Garage lucka
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Innehållet av den morfologiska tabellen är uppdelat i två huvudkategorier,
essentiella funktioner och utbytbara funktioner (Tabell 2). Under essentiella
funktioner finns lösningar för formen på postlådan som är baserad på koncepten
som valdes ut med uppdragsgivaren:
 Aussie
 Toaster
 Garage
De olika varianterna på hur tömningen av postlådan sker var:
 En lucka som öppnas på sidan, en lucka som dras framåt
 En skjutningsbar dörr
 En dörr som dras uppifrån och ner
 En garage lucka.
Lösningarna för avlämning av post var:
 Mata in post framifrån
 Mata in från toppen av postlådan
 Posten förs in från sidan av postlådan.
Under utbytbara funktioner finns olika lås alternativ som består av:
 Ett nickellås
 Postlådan har en lås bricka som användare bär med sig
 Ett hänglås
 Upplåsning via mobiltelefonen genom till exempel en app i användarens
smartphone.
De lösningar för kommunikation mellan postlådan och användaren där fokusen
låg på att postlådan signalerar att det ligger post i var:
 Sensorer som känner av när det ligger post i och kommunicerar med
användare med till exempel mobiltelefonen eller en blinkande lampa.
 En mekanisk konstruktion med en flagga som ställs upp när posten matas
in.
 En genomskinlig yta som låter användaren att se innehållet av postlådan
utan att behöva öppna den.
De olika lösningarna för att kunna lämna meddelande på postlåda var:
 Whiteboardyta alternativt en ritplatta som tillåter användaren att skriva
och rita på postlådan.
 Magneter som kan hålla upp papper i samma princip som magneter
används i en kylskåpsdörr.
Lösningar för avlastningszon i postlådan var:
 Tidningsställ som används på postlådan och tillåter uppdelandet av brev
och reklam.
 Platt yta där användaren kan lämna av saker som den bär med händerna
när den interagera med postlådan som till exempel mobil telefonen.
 Krockar som användaren kan använda sig av för att till exempel hänga av
sig matkasse när den kommer hem från att ha handlat.
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Pleasure design principer var utgångspunkten under skapandet av
funktionslösningarna för den morfologiska tabellen. Exempelvis följer
funktionen att skriva meddelanden på en whiteboardyta på brevlådan både
Socio- och Psycho-pleasure principer, där möjligheten att kunna kommunicera
med en annan person genom att skriva eller rita tillför pleasure i ett socialt
sammanhang. Ett annat exempel är att whiteboardytan tillför pleasure bara
genom att användaren ges möjlighet att interagera med postlådan på ett
annorlunda och ovant sätt. Andra områden där pleasure design tillämpades var
genom kommunikationsfunktionen. Med Ideo-pleasure principer kan en
genomskinlig yta blandas med postlådans estetik genom att ytan har en form
som tilltalar användaren för att både signalera användaren om innehållet och
samtidigt tillföra mer personligt värde till ägaren.
En brainstorming genomfördes med fyra andra studenter där den morfologiska
tabellen stod som grund för konceptgenereringen. Under en inledande
brainstorming presenterades först problembeskrivningen samt innehållet i den
morfologiska tabellen för deltagarna och därefter genererades konceptförslag.
Brainstormingen genomfördes för att generera nya helhetsförslag som skulle
vara annorlunda än de idéer som genererats från utomstående som inte var
insatta i projektet.

Figur 19. En del av resultatet av morfologiska tabellen.

Brainstormingen resulterade i ca 25 olika helhetskoncept som innehöll alla
funktioner från den morfologiska tabellen. Dessa förslag samlades ihop med
koncepten från tidigare brainstorming för att sedan utvärderas tillsammans med
uppdragsgivaren (Figur19).

30

Det sista steget i konceptutvecklingen var diskussion av samtliga koncept med
företaget och handledaren. Koncepten presenterades ett efter ett och samtidigt
noterades positiva och negativa aspekter i varje koncept.
Det fanns många positiva aspekter med koncepten av vilka de flesta gällde
nytänkande funktioner och idéer, hur dessa implementerades och de
bakomliggande designvalen. Ett exempel på detta är hur tidningsställ också kan
användas som avlastning för matkassar. Här används gamification-principer för
att bjuda in användaren till att använda krokarna till kassar utan att egentligen
nämna det. Det fanns också några negativa aspekter som visade sig vara kritiska.
Den första viktiga aspekten var framför allt att använda sig av annorlunda
former för ett unikt formspråk. Många av idéerna hade former som påminde om
redan existerande brevlådor. Det som eftersöktes var framför allt asymmetriska
och utmanande former i syfte att komma ifrån det traditionella fyrkantiga
utseendet, en önskan som visade sig vara svår att uppfylla.
Den mest kritiska aspekten var att brevlådorna endast var konstruerade utifrån
förutsättningen att dörrarna var vänsterhängda. En dörr kan antingen vara
vänster- eller högerhängd vilket innebär att dörrens riktning när den öppnas kan
vara till vänster eller höger sida sett från utsidan. Detta påverkar designen av
brevlådan på så sätt att den måste fungera åt båda hållen utan att försvåra för
användaren. Ett problem som kan uppstå är om dörren är vänsterhängd och
placerad nära en vägg. Brevlådan måste i en sådan situation även gå att öppna
från ett sådant trångt utrymme och eftersom denna detalj går emot en inclusive
design så var det viktigt att åtgärda i kommande koncept.
Efter diskussionen uppdaterades kravspecifikationen med nya krav och
onskemal som reflekterades i de nya koncepten. De nya kraven och onskemalen
var:
 Anpassningsbarhet for att oka kundvardet.
 Hantering av postladan med en hand.
 Riktningen pa dorren ska inte paverka postladan.
 Ekonomiska begransningar.
Nu när postlådan snart skulle ta en någorlunda realistisk form började prisbilden
bli en aktör. Efter diskussion med företaget valdes att 1000 SEK skulle vara
maximalt försäljningspris. I förhållande till det ökade priset som funktionerna
skulle innebära så löstes problemet med pristaket genom att implementera
anpassningsbarhet och modulanpassad design. Dessa funktioner kopplas främst
till Jordans (2002) Socio- och Ideo-pleasure där möjligheten att kunna anpassa
postlådan stärker kopplingen med användaren och på så sätt ökar personvärdet.
En postlåda som sitter på dörren kan återspegla vem som bor där genom sin
form och därför är möjligheten för användaren att kunna anpassa postlådan
efter eget tycke och smak viktig. För att tillfredsställa detta behov är det möjligt
att låta kunderna välja bland ett utbud vid inköpet som skulle kunna öka
kundvärdet. Ökat kundvärde innebär också en större vilja att betala mer för
extra tillbehör eller mer exklusiva funktioner. Inom detta utbud finns det ett
urval av tillbehör och val av olika färger och mönster. På så sätt är det möjligt att
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personifiera och uppfylla flertalet av kundernas olika behov och personliga
preferenser. Det är möjligt att köpa basbrevlådan utan några extra tillbehör, men
det ska också vara möjligt att endast implementera belysning, eller bara en extra
avlastningsyta för ett något högre pris.
Efter kritiken och insamlandet av de nya kraven viktades konceptönskemålen
efter den nya kravspecifikationens önskemål återigen enligt set-based design.
Många av dessa koncept eliminerades på grund av att de nya kraven inte kunde
uppfyllas eftersom priset på några koncept skulle överstiga slutpriset, andra
koncept uteslöts då de var beroende av riktningen på dörren. De funktioner som
ökade kundvärdet på postlådan och förenklade hanteringen omarbetades till
fyra koncept.

3.2 De fyra koncepten
Under detta skede utvecklades de kvarstående koncepten till realistiska koncept
som uppfyller kraven från kravspecifikationen. I detta ingår det att det ska finnas
en plan för hur lösningarna kommer att fungera.
3.2.1 Aussie koncepten

Figur 20. Vänster: Aussie, höger: Droppen.

Aussie koncepten (Figur 20) består av två koncept, Aussie och Droppen, som
funktionsmässigt och estetiskt påminner mycket om varandra. Down-under
koncepten har symmetrisk och enkel formgivning med avrundade former.
Framsidan/luckan och namnskylten är de delar som är anpassningsbara och där
användarna i viss mån kan ändra material, mönster och färg efter eget tycke och
smak.
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Figur 21. Position där inkastet och låset sitter på Aussie.

Posten stoppas in ovanifrån mot baksidan av brevlådan, där dessa ytor är lutade
och leder breven in mot inkastet, en konstruktion som underlättar för
brevbäraren. Posten hämtas av användaren genom att denne låser upp luckan
och drar bakåt. I detta fall kommer nyckeln också att agera som ett handtag som
också förhindrar att luckan faller handlöst (Figur 21). I denna lucka finns en
integrerad korg som samlar upp posten mot kanten. Korgens utformning
underlättar för användare som t.ex. har svårigheter att greppa och därmed också
inkludera fler användare.
För att kommunicera med användaren att det finns post använder detta koncept
en infraröd-avståndsmätare som känner av när den infraröda strålen bryts. När
sensorn reagerar lyser led lampor i en dov färg. Sensorn kommer att drivas med
vanliga AA batterier som går att köpa i dagligvaruhandeln. Båda dessa brevlådor
innehåller möjlighet till avlastning. Droppen har avlastning i form av ett
tidningsställ, vilket också kan fungera som upphängningskrok för t.ex.
matkassar. Denna detalj föreslås till användaren genom att indirekt ha en
konstruktion som ser stark ut och samtidigt en inbjudande form av tidningsställ.
Designen är ett försök att tillämpa gamification, vars tanke är att påverka
användarens beteendemönster. Detta förenklar också för användaren, som kan
avlasta sig och lättare kan hämta ut post. Förutom ett tidningsställ har Aussie
även en avställnings yta på toppen där användaren kan lägga handväskor,
mobiltelefoner eller mindre paket medan personen hämtar upp posten.
Volymen på dessa brevlådor kommer åtminstone motsvara de minst ställda
kraven från kravspecifikationen, men på grund av formen kommer volymen att
bli något större för att kunna tillfredsställa designen.
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3.2.2 Våfflan

Figur 22. CAD rendering av Våfflan

Våfflan konceptet (Figur 22) är en utvecklad version av formen Toaster, Våfflan
har en utmanande asymmetrisk design med både mjuk och hård formgivning.
Framsidan domineras av hårda former men delen som är monterad mot väggen
har en mjukare formgivning. Våfflan har samma anpassningsbarhetsnivå som
Aussie och Droppen där luckans och namnskyltens färg, mönster och material är
valbara. Detta är en utveckling där tanken är att skapa ett personligt
affektionsvärde.
Posten matas in uppifrån mot bakstycket. Bakstycket och luckan är designade för
att ha en liten lutning för att leda posten mot inkasthålet. Tanken med detta är
att underlätta för brevbäraren att utföra sitt arbete. För att hämta ut posten så
finns det en lucka som är formad som en korg på insidan av postlådan. Luckan
öppnas framåt mot användaren och därefter kan användaren greppa innehållet
som samlas upp genom framåtrörelsen. Detta är till för att förenkla för
användare med greppsvårigheter. För att ytterligare förbättra hanteringen
används nyckeln också här som ett handtag för att förhindra att luckan faller
handlöst när den vilar mot användarens hand.
Våfflan signalerar för användaren att det ligger post inuti genom lysande leddioder som aktiveras genom en infraröd avståndssensor som reagerar när
posten finns inuti. Denna elektronik drivs först och främst genom solceller som
drivs av det indirekta ljuset. Om det är för mörkt går signalelektroniken också att
driva med utbytbara AA batterier som är enkla att känna igen och finns i de
vanligaste butikerna.
Våfflan har liksom down-under koncepten stöd för avlastning dels ovanför
luckan där det finns plats för nycklar, mobiler och dylikt, men dels finns också
möjlighet till tidningsställ, som liksom i föregående koncept kan agera som
bärkrokar där användaren kan hänga upp till exempel matkassar. Denna
uppsamling skulle i sådana fall följa samma formspråk som postlådan med sin
kantiga form.
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3.2.3 Thörn

Figur 23. CAD rendering av Thörn

Thörn-konceptets (Figur 23) design och öppningsfunktion bygger på
garagekonceptet där huvudfunktionen är en vridbar postlåda med en ihoprullad
”garagedörr” med rundade hörn. Thörn kan vridas i riktningen som den står,
antingen så är den upprätt där dörren dras neråt vid öppningen eller så kan den
vridas så att den lutar 45 grader i sidled.
Postlådan har en rulldörr som rullas neråt och samlas i botten av postlådan,
vilket är samma princip som garagedörrar. Idén till dörren kommer från
gamification och tanken bakom är att genom rulldörren förändra hur
användaren interagerar med postlådan genom att ändra konstruktionen hos
dess mest använda och invanda funktion, nämligen öppningen för att ta ut
posten. Garagedörr-konstruktionen kommer att behöva specialtillverkats för att
passa in i postlådans form. Thörn innehåller funktioner som nyckellås för
säkerhet samt att vid öppning med nyckeln så kan den agera som ett handtag för
att dra dörren upp och ner. En nackdel till att ha denna typ av dörr är att
postlådan blir större på grund av det utrymme på botten som krävs för den
ihoprullade dörren samt för elektroniken som är placerad ovanför den.
Posten stoppas in framifrån i postlådan där det finns en lucka som fungerar i
princip på samma sätt som brevinkast gör, Vid luckan finns det ett knapp som
reagerar när luckan trycks in när brevbäraren stoppar i posten. Detta aktiverar
lysdioder som sitter på sidan av postlådan. Lysdioden stängs av genom att luckan
trycks in igen.
Thörn saknar både tidningsställ och avlastningsfunktion eftersom den har
kompromissats bort till förmån för vridbarheten. Detta gör att konceptet har
färre funktioner. Det finns heller ingen korg på insidan av postlådan. Istället är
dörren tänkt att inte gå hela vägen ner vid öppningen och på så sätt agera som en
korg när användaren hämtar ut posten.
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3.3 Estetisk undersökning
För att kunna fastställa vad den potentiella kunden uppfattar som estetiskt så
valdes att göra en subjektiv undersökning som kallas för ”Single Transferable
Vote” eller ett överförbart röstsystem på svenska (kommer hädanefter nämnas
som STV). STV är en metod för att få ett representativt resultat från
målgrupperna. Varje deltagare har som val att rangordna konceptkandidaterna.
STV fungerar på många sätt som set-based design, där de sämsta valen
elimineras en efter en tills man uppnått det önskvärda antalet kandidater.
Rösterna på de alternativ som elimineras går sedan vanligtvis över till dessa
personers andrahands val (finns även fler varianter). På detta sätt är det möjligt
för liknande koncept att inte stjäla varandras röster vilket ger ett rättvisare
resultat. På detta sätt är det också lätt att se vilka koncept som bara en bråkdel
tycker om medan resten inte gillar konceptet alls (Tideman, 1995). Utförandet i
praktiken för detta projekt är lite annorlunda. Femton deltagare mellan 22 och
45 år, både med och utan bakgrund inom design, fick rangordna vilka två av de
fyra slutliga koncepten som de tyckte bäst om i ett förstahands- och ett
andrahandsval. I detta fall eliminerades inte valen efter hand utan utgjorde
istället grunden för poängsättning i konceptvalsmatrisen. Därför var det viktigast
att veta vilka som var favoriterna. Resultatet av undersökningen var att alla fyra
koncepten var estetiskt tilltalande på ett eller annat sätt.
Tabell 3. Resultatet från STV.

Antal första
platser

Fördelning i
procent

Antal andra
platser

Fördelning i
procent

6

40 %

4

27 %

3

20 %

8

53 %

4

27 %

3

20 %

2

13 %

0

0%

15

100 %

15

100 %

Aussie
Droppen
Våfflan
Thörn
Totalt

Det var mycket spridda skurar i rösterna och undersökningen visade egentligen
inga tydliga tendenser (Tabell 3). Vinnaren var i första hand Aussie, tätt följt av
Droppen som hade minst förstahandsval men väldigt många andra hands röster.
Thörn var något av ett älska eller hata koncept då den fick första hands röster
men inga andra hands röster.

3.4 Workshop
En workshop genomfördes för att utvärdera estetiken hos de fyra koncepten.
Workshopen var inspirerad av Jordans tankegångar kring och tillvägagångssätt
för att undersöka känsloassociationer till produkter (Jordan, 1998). Målet med
Jordans undersökning var att identifiera känslor vid användandet av produkter
genom diskussion. I denna workshop undersöktes hur potentiella användare
från målgruppen ställde sig till estetiken i de olika koncepten med hjälp av
Jordans fyra principer (Jordan, 2002). Resultatet från workshopen användes vid
utvärdering av de fyra konceptens estetik.
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Workshop är ett möte där deltagare samlas och undersöker ett område på ett
kreativt sätt (Wikberg Nilsson et al., 2015). Deltagarna i workshopen var
potentiella användare från målgruppen i åldersgruppen 20- 64 år. Workshopen
genomfördes genom att de fyra koncepten presenterades för dem i detalj.
Aspekter som funktioner, material och form togs upp och deltagarna fick
diskutera och ställa frågor kring konceptens design och deras funktioner.
Därefter fick testpersonerna individuellt värdera koncepten genom en semistrukturerad enkät som bestod av frågor kring hur de upplevde de olika
koncepten.
Workshopen testades initialt med andra studenter från designingenjörsprogrammet på HiS, där feedback insamlades kring hur workshopen, frågorna
och själva presentationen av koncepten genomfördes. Därefter ändrades
upplägget på workshopen utifrån den feedback som gavs. Ändringar som gjordes
gällde hur koncepten skulle presenteras, exempelvis genom att låta deltagarna
ge kommentarer och diskutera om koncepten samt att anteckna ner
kommentarerna vilket kan vara viktig input kring de olika koncepten.
Under workshopen inhämtades också intressanta kommentarer och synpunkter
från deltagarna som berörde pleasure design. Koncepten som lagts fram dittills
gick igenom en subjektiv reflektion för att snabbt och enkelt kunna utvärdera om
det var bra eller dåligt. Under denna reflektion kunde deltagarna fritt uttrycka
sina känslor kring produkterna. Positiva respektive negativa aspekter av
designen samt övriga intressanta synpunkter noterades och skrevs ned.
Anpassningsbarhet var en funktion som blev väldigt omtyckt och viktig att ha
eftersom postlådan sitter på dörren och blir ett sätt att ge olika signaler till andra
som bor runt omkring om vem man är. Detta kan kopplas till Jordans (2002)
begrepp Socio-pleasure som har att göra med nöjet som produktens förmåga att
skapa social interaktion med andra ger. Genom sin anpassningsbarhet kan
således postlådan ge människor möjlighet att kommunicera indirekt med andra
genom sitt personliga utseende, precis som klädstil också ger omgivningen
signaler om vem man är. En del användare tyckte det var onödig med en
uppsamlingskorg på botten av postlådan men uppskattade att valmöjligheten
fanns för att lägga till det ifall andra vill ha den.
Utifrån information som samlades under workshopen kunde det fastlås att
konceptens uppbyggnad i både form och funktion är en viktig faktor för tänkbara
ägare, likaså möjligheten att anpassa postlådan efter eget tycke med färg och
antal funktioner. De åsikter och kommentarer som framkom under workshopen
styrkte hur konceptens estetik rangordnades. Av de fyra koncept som
diskuterades så var Droppen det designförslag som upplevdes som mest estetisk
tilltalande. Droppen gav även en större känsla av pleasure än övriga på grund av
hur den hade ett tema kopplat till sin design i form av en vattendroppe, att den
innehöll alla funktioner samt att formspråket används för att skapa dubbla
funktioner, exempelvis när det gäller tidningshållaren. På andra plats kom
konceptet Aussie vars funktioner och anpassningsbarhet uppskattades av
deltagarna. Konceptets form var mer lik dagens postlådor och detta påpekade
några deltagare som något positivt då den gav en känsla av igenkänning
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samtidigt som den introducerar nya funktioner. Koncepten Våfflan kom på tredje
plats och hade ett blandat mottagande. Vissa deltagare gillade den utmanande
formen samtidigt som andra upplevde den som kantig. Sist kom konceptet
Thörn, som användarna tyckte verkade vara ett koncept med intressanta
funktioner men som samtidigt upplevdes lite opraktisk. Luckan med rullfunktion
som sitter på Thörn ansågs visserligen vara nytänkande, men var samtidigt en
funktion som användaren kan bli trött på i längden och leda till att byta ut
postlådan oftare än de föregående koncepten. Det faktum att Thörn hade färre
funktioner än de övriga koncepten p.g.a. vridningsmomentet var också något
som några deltagare reagerade negativt på, särskilt då man upplevde
vridningsfunktionen som onödig. Resultatet från workshopen vägdes in vid
utvärdering av koncepten med hjälp av en viktad konceptvalsmatris.
3.4.1 Viktad konceptvalsmatris
En viktad konceptvalsmatris ar en metod som anvands for att gora ett slutgiltigt
val av vilket koncept som ska bli det som satsas pa. Detta gors i tva steg, dar det
forsta ar att valja ut egenskaper som ar viktiga for produkten. Sedan jamfors och
viktas dessa egenskaper mot varandra efter hur viktiga de ar gentemot varandra.
Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) ska kriterier som ar viktigast ha en etta och
kriterier som inte ar lika viktigt fa en nolla. Problemet med detta tillvagagangsatt
ar att det finns mojlighet att vissa kriterier far noll eller ett fatal poang, vilket
leder till att vissa kriterier inte far nagon vikt trots att de ar betydelsefulla i
sammanhanget. Darfor valdes det istallet att implementera ideer fran Olsson
(1976) som istallet viktar kriterier mot varandra i tre steg dar noll poang innebar
att kravet inte ar viktigt, ett att kravet ar lika viktigt och tva att kriterier ar
mycket viktigare. Detta ger en rattvisare bedomning pa sa satt att det inte ger ett
tvang att valja.
Olssons metod ger i slutandan en beskrivning over hur viktiga kriterier ar mellan
var och en av dessa. Detta varde foljde med till steg tva dar de slutgiltiga
koncepten viktas emot dessa kriterier. Varje koncept ges ett betyg mellan noll
och tre, dar





noll innebar att kriteriet inte uppfylls
ett innebar att kriteriet knappt uppfylls
tva innebar att kriteriet uppfylls med marginal
tre innebar att kriteriet uppfylls bra

Poangen fran varje kriterier raknas ihop med forhallandet fran foregaende steg.
Matrisens resultat grundar sig pa information som samlades in under bade
workshopen och den estetiska undersokningen for att fa en opartisk vardegrund.
Valet av kriterierna som anvandes baserades pa onskemal i den nuvarande
kravspecifikationen.
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Viktad

Thörn

Viktad

Våfflan

Viktad

Droppen

Viktad

Aussie

Tabell 4. Resultatet från viktad konceptvalsmatrisen

Förvarings utrymme

2

0,10

1

0,05

3

0,15

3

0,15

Avlastningsyta

3

0,23

1

0,08

2

0,15

0

0,00

Insynsskydd

3

0,08

3

0,08

3

0,08

3

0,08

Kommunikation

3

0,46

3

0,46

2

0,31

2

0,31

Hantering av postlådan med endast en hand

3

0,69

3

0,69

2

0,46

1

0,23

Lås funktion

2

0,46

2

0,46

2

0,46

1

0,23

Uppsamling av brev i postlåda

2

0,46

2

0,46

1

0,23

3

0,69

18

2,49

15

2,28

15

1,85

13

1,69

Summa

Resultatmassigt visade matrisen att Thorn var det svagaste konceptet och
starkast var Aussie, tatt foljd av Droppen pa en andraplats (Tabell 4). Detta pa
grund av att Aussie hanterade grundfunktionerna pa ett battre satt an Droppen.
Droppen hanterade dock extrafunktionerna pa ett betydligt battre satt an Aussie.
Redovisningen av koncepten utfördes genom att diskutera vart och ett av dem.
Under diskussionen av resultatet användes de positiva och negativa aspekterna
tillsammans med konceptvalsmatrisen som ett underlag gentemot
uppdragsgivarens expertis inför det slutliga valet. Detta resulterade i att Thörn
eliminerades på grund av en alltför komplicerad konstruktion och för höga
produktionskostnader. Därefter var det ett mycket svårt val där samtliga av de
övriga tre var bra kandidater och hade potential. Droppen hade den traditionella
men ändå spännande formgivningen, vilket i sig har ett mervärde för köparen
och därför behöver man inte vara lika ekonomiskt återhållsam i produktionen.
Aussie hade likt Droppen en något annorlunda form som utmanade normerna
för en postlåda, men gjorde detta på ett något mer neutralt och avhållsamt sätt.
Jämfört med Droppen hade Aussie alla funktioner närvarande men ett inte lika
innovativt designuttryck. Våfflan å sin sida hade nya asymmetriska utmanande
former med alla funktioner, men hade samtidigt det stora problemet att formen
fortfarande påminde för mycket om vanliga brevlådor. Det största problemet
med både Våfflan och Aussies form var deras mer traditionella utseende, vilket
inte motiverade ett lika högt pris som Droppen.
Eftersom tid var en viktig faktor beslutades att gå vidare med endast ett av
förslagen. Aussie och Droppen påminner mycket om varandra och därför valdes
det att gå vidare med en av dem. Eftersom Droppen hade ett mer unikt uttryck,
så eliminerades dock Aussie. Slutligen stod valet mellan Droppen och Våfflan.
Här valde uppdragsgivaren att prioritera Droppen med sitt nyskapande och
spännande utseende framför det mer konservativa Våfflan-konceptet.
Uppdragsgivaren bedömde att denna design hade större möjligheter och därför
eliminerades Våfflan.
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4 Slutkoncept
Detta kapitel kommer att hantera vidareutvecklingen och utvärderingen av det
valda konceptet, som i detta fall blev konceptet Droppen. Utöver den tidigare
nämnda informationen kring grundläggande funktioner kommer avsnittet också
att hantera de inre detaljerna, montering av postlådan och hållbarhet. Slutligen
kommer konceptet att utvärderas gentemot kravspecifikationen genom
användartester och fallstudier samt en hållbarhetsanalys inom de ekonomiska
och miljövänliga aspekterna.

4.1 FMEA
En FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, genomfördes för att hitta eventuella
fel och brister i de slutliga koncepten och för att därefter kunna åtgärda dessa fel
i god tid. De potentiella risker som undersöktes var fokuserade på funktionerna
strukturell konstruktion, deformation och skaderisker.
FMEA är en metod som går ut på att teoretisk hitta fel i en produkt innan felet
sker. Detta görs genom en blankett som först identifierar en produkts feltyp,
potentiella orsaker till felen samt vilken effekt de har på produkten. Därefter
skrivs det upp på vilket sätt felet kan kontrolleras samt vilken som är den
rekommenderade åtgärden för felet. Denna genomgång resulterar i en
prioriteringsfaktor, där feltyper med högre faktor har en högre prioritet att lösas
(Britsman et al. 1993).
För analysen användes en färdig FMEA mall från ASQ (2016) där analysen
genomfördes på det slutliga konceptet. Resultatet av FMEA visade att det
framförallt fanns brister inom området skaderisker vilket var viktigt att åtgärda.
Det är framförallt tidningsstället och luckans kanter som innebär säkerhetsrisker
med eventuella skador på användaren (Bilaga 1).
Exempel på riskfaktorer och åtgärder som upptäcktes med hjälp av FMEA var:
 Skador som kan ske mot användaren när denne går in i luckan, detta
åtgärdas genom att postlådan inte har några skarpa kanter


Tidningsstället deformeras, enligt FEM beräkningar ska tidningsstället
klara av en vikt på 15 kg (se 4.6).



LED belysningen avger ingen signal, antingen är dioden trasig eller
batteriet slut, båda ska enkelt gå att byta ut.



Användaren skadar sig på tidningsstället. För att åtgärda detta var det
viktigt att göra tidningsstället inåt lutande för att inte exponera kanterna.
Konstruktionen var också tvungen att förstärkas då deformation kan
exponera vassa kanter. Inom samma område var det viktigt att mjuka upp
kanterna på luckan genom t.ex. vikning för att eliminera vassa kanter.
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4.2 Användartester
Efter att FMEA:n var färdigställd var det viktigt att kontrollera och försäkra sig
om att brevlådan inte utgör någon risk för användaren. För att testa dessa
aspekter gjordes en första fysiska prototyp i kartong i samma mått som CAD
modellen (Figur 24).
Användartester fokuserade på ett säkerhetsperspektiv samt upplevd
användarbarhet. Användbarhet betraktas här som att man ska kunna hantera
postlådan med en hand utan bekymmer. Övriga frågor som också kan beaktas
inom detta område är t.ex. hur högt upp postlådan ska vara placerad.
Information samlades in och dokumenterades som rekommendationer. För att
också jämföra produkten med våra personas behov gjordes även testen med
vantar på händerna för att simulera ledsjukdomar och med handen bakom
ryggen för att simulera en situation där den andra handen är ockuperad.

Figur 24. Modell som användes i användartester.

I användartestet var det 15 stycken deltagare mellan 22 och 32 år med olika
bakgrunder. Ingen av deltagarna hade ett bestående handikapp, men däremot
inkluderades en användare som vid deltagandet hade smärta i ryggen. Längden
hos deltagarna varierade mellan 1550 och 1920 mm (Tabell 5).
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Tabell 5. Längdfördelningen.

Deltagare

Längd i mm

1

1550

2

1620

3

1700

4

1920

5

1850

6

1810

7

1730

8

1790

9

1800

10

1850

11

1780

12

1800

13

1790

14

1690

15

1670

Medelvärde
Median

1757
1790

Användartestet var utformat så att deltagarna fick prova att lämna in post och
sedan hämta den (Figur 24). Postlådan var uppsatt i en höjd där inkastluckan
matchade det högsta höjden som luckan fick anta dvs. 1200 mm. Dock saknades
något som kunde simulera ett lås då det var svårt tillverka en lösning som
potentiellt kunde ersätta låsfunktionen. För att kompensera detta användes
istället kanten som handtag, vilket simulerade låsets sekundära funktion. Det
fanns tyvärr inte heller något som hindrade luckan att falla framåt. Därför
passades det också på att kontrollera hur mycket deltagarna öppnade luckan för
att se hur mycket utrymme som föredrogs. Under testerna undersöktes också
hur stor risken var eller hur lätt det var att stöta till postlådan.
Resultatet av användartesterna visade att brevlådan i sig inte hade stora risker.
När deltagarna öppnade postlådan fanns det ingen möjlighet att släppa luckan
och skulle användaren släppa luckan så kommer den att följa med handen och
inte falla handlöst. Risken för att gå in i luckan när den var öppen upplevdes som
väldigt liten eftersom luckan inte stack ut mycket mer än sidorna. Därför
exponerades inte heller kanterna på ett farligt sätt. En risk som dock upplevdes
gällde tidningsstället, som var placerad i en höjd där användaren skulle kunna
skrapa i knäna eller benen. Tidningsställets placering är således ett viktigt
riskmoment att rätta till.
När det gäller användbarheten så kunde för det första konstateras att luckornas
öppnades varierande mycket av deltagarna. Det fanns en tendens att de som var
kortare öppnade lite mer än de som var något längre. Det fanns också en tendens
att om post låg mot botten öppnades luckan mer. Snittet på luckans öppning låg
mellan 150 och 250 mm. Eftersom skillnaden var så pass stor så bestämdes att
bästa sättet att lösa detta var genom ett elastiskt band med längd-inställning, för
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att så långt det är möjligt kunna anpassa öppningens storlek efter användarens
behov.
Testdeltagarna ansåg att det vara relativt enkelt att hantera brevlådan med
endast en hand, men under förutsättning att öppningen är tillräckligt stor
eftersom man då kommer längre in med handen och därmed lättare kan greppa
innehållet. Utifrån denna information bör man inkludera en bredare öppning för
att minska risken för att behöva gräva efter posten eller greppa den på ett
obekvämt sätt.
Övrigt som noterades var att postlådan förslagsvis ska vara på en ganska hög
höjd för att det ska kännas bekvämt. För de kortare deltagarna kändes det något
högt med 1200 mm, men som en bra höjd för de längre deltagarna. Därför
kommer en hög siffra på monteringshöjden att rekommenderas. I övrigt kände
deltagarna att postlådan hade en stabil konstruktion pga. det tilltänka
gångjärnet, vilket gör den tålig för fysiska påfrestningar
Efter användartesterna gjordes några modifieringar i modellen. Eftersom det då
upptäcktes bl.a. att postlådan i praktiken inte längre uppfyllde måtten så var det
nödvändigt att justera dessa. Övriga saker som förändrades på modellen var att
kanterna på luckan gjordes med en vikning för att undvika vassa kanter.
Slutligen gjordes även tidningsställets form om för att minimera skadepåverkan.

4.3 Utvärdering av slutkoncept
En utvärdering av det slutgiltiga konceptet genomfördes mot
kravspecifikationen. Dessa krav kan antingen uppfyllas helt och hållet, inte
uppfyllas alls eller att fler tester behövs för att säkerställa om kravet uppfylls
eller inte.
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Tabell 6. Utvärdering gentemot kravspecifikationen.
Område

Ergonomi

Säkerhet

Hållbarhet

Dimensioner

Övrigt

Krav

Värde

Krav/Önskemål

Infrias detta?

Monteringshöjd

600-1250 mm

K

Ja

Öppningskraft på lock

Max 8 N

K

Ja

Risk för skador, skärskador, klämskador etc.

Nej

K

Vidare tester krävs

Hantera postlåda med en hand

Ja

K

Vidare tester krävs

Riktning på dörren ska inte påverva postlådan

Ja

K

Ja

Reduktion av ljud isolering

Max 0 % reduktion

K

Ja

Tillgång till en låsfunktion

Ja

K

Ja

Brandsäker

Ja

K

Vidare tester krävs

Klarar ett slag på

300 N

K

Ja

Ekonomiska begränsningar

Slutpris max 1000 kr

Ö

Nej

Hållbarhet, miljö

Ja

Ö

Vidare tester krävs

Hållbarhet, social

Ja

Ö

Vidare tester krävs

Klara av slitage

Ja

K

Ja

Postlådans storlek

Minst 250x130x340 mm

K

Ja

Storlek inkast

Minst 230x50 mm

K

Ja

Estetiskt tilltalande

Ja

K

Ja

Insynsskydd

Ja

Ö

Ja

Korrosionsresistans

Ja

K

Ja

Montering på stål- och trädörrar

Ja

K

Ja

Signalera användaren att det finns post

Ja

Ö

Ja

Avlastning

Klara av en last på 150 N

Ö

Ja

Möjlighet att byta ut batterier

Ja

Ö

Ja

Anpassningbart

Ja

Ö

Ja

De flesta essentiella krav är uppnådda, men för några av dem är det viktigt att
göra utökade tester med en produktionsfärdig prototyp som kan simulera den
verkliga upplevelsen (Tabell 6). De krav som främst behöver undersökas vidare
är skaderisker, användbarhet och social hållbarhet.
Det viktigaste är att kontrollera hur stor den verkliga skaderisken med en
prototyp som är konstruerad med de tilltänkta kanterna och materialet. Enligt
testerna ska det inte finnas en stor risk för skada pga. den minimerade
exponeringen av kanterna, men det kan finnas nya infallsvinklar som inte blev
tydliga under användartesterna.
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4.4 Slutresultat

Figur 25. Rendering av slutresultatet.

Postlådan består av totalt sex olika delar (se Bilaga 2): lucka med korg, inkast
med fjäderbelastad lucka, formen, tidningsstället och monteringsplattan (Figur
25). Samtliga av delarna har av säkerhetsskäl vikta kanter i sig själva för att
undvika personskador genom att eliminera vassa kanter.
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4.4.1 Inkastet

–

Figur 26. Illustration över hur inkastet fungerar.

Inkastet är den delen där posten åker in i brevlådan. För att skydda posten från
t.ex. fuktskada finns det en fjäderbelastad lucka. Denna fjäderbelastade lucka
fungerar på så sätt att en fjäder sitter på vartdera hörnet om luckan. När posten
åker ner trycks luckan undan och när posten har åkt förbi trycks luckan tillbaka
på plats (Figur26).
4.4.2 Luckan och korgen

Figur 27. Rendering över luckans insida och öppen lucka.

Postlådans lucka öppnas med ett drag mot användaren. I baksidan av luckan
finns en korg som samlar upp posten för att förenkla upptagandet av post för
användaren. Det blir enklare att ta upp posten då posten hamnar mot luckan och
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samlas där. Baksidan av korgen fungerar delvis som en uppsamlar på så sätt att
den puttar posten mot luckan (Figur 27).
För att undvika att korgens kanter skrapar mot höljets kanter är korgen något
inåt lutad. Detta motverkar skador och gnisslande ljud som uppkommer när
ytorna skruvar mot varandra. Som ett extra skydd mot slitage är dessa delar
målade och lackerade.
För att undvika att luckan faller långt ner mot kanten hålls den upp med
justerbara stålflätor. Stålflätor är något elastiska för att dämpa stötar som
påfrestar gångjärnen.
4.4.3 Lås och handtag

Figur 28. Exempel på ett cylinderlås (Clasohlson.com, 2016)

På övre delen av luckan sitter ett cylinderlås (Figur 28). Brickan baktill låset
kommer att haka i fliken från ovanstående inkastmodul när postlådan är låst.
Som tidigare nämnts har postlådan inget handtag och istället kommer nyckeln
att fungera som det vilket samtidigt underlättar eftersom luckan då inte faller
handlöst när den öppnas, utan hela tiden kommer att följa med handen.
Nackdelen med denna lösning är att den kommer att behöva klara de fysiska
påfrestningarna som tillkommer från momentet med luckan. Kraften som
tillkommer och risken för att nyckeln ska brytas bedöms vara förhållandevis
liten då den extra kraften kommer från luckans vikt och innehåll.
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4.4.4 Montering av postlådan

Figur 29. Monteringsplatta.

Monteringen av brevlådan sker på så sätt att brevlådan monteras mot en
monteringsram genom tre fästpunkter i ett triangelmönster (med spetsen nedåt)
på insidan av postlådan (Figur 29). Dessa fästpunkter monteras direkt på dörren
genom skruvar och pluggar för att undvika skada på dörren vid användning och
montering. Monteringsramen i sig är monterad på dörren med dubbelhäftande
tejp. För eventuell egen montering av brevlådan kan en mall skickas av papper
för skruvhålen och en rekommenderad höjd, vilket förenklar för användaren.
Efter användartester rekommenderas höjden för montering av postlådan ligga
mellan 1100 till 1250 mm från inkasthålet för att få en behaglig höjd för
användaren när de hämtar posten.

4.5 Anpassningsbarhet och modulär-design

Figur 30. Exempel på anpassningsbarhet.

Anpassningsbarhet och modulär design är en funktion som kopplas starkt till
Jordans (2002) teorier, kanske främst inom Socio-pleasure samt Ideo-pleasure.
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En postlåda som sitter på dörren kan återspegla vem som bor där genom sin
form och därför tillför möjligheten för användaren att kunna anpassa postlådan
efter eget tycke och smak något betydelsefullt. För att tillfredsställa individens
behov av att personlig design är det möjligt att låta kunderna välja bland ett
utbud vid inköpet som skulle kunna öka kundvärdet (Figur 30). Inom detta
utbud finns det ett urval av tillbehör och val av olika färger och mönster. På så
sätt är det möjligt att personifiera och uppfylla flertalet av kundernas olika
behov och personliga preferenser. Det är möjligt att köpa basbrevlådan utan
några extra tillbehör, men det ska också vara möjligt att endast implementera
belysning, eller bara en extra avlastningsyta för ett något högre pris.

Figur 31. Exempel på anpassningsbarhet i namnskylten.

Ett annat exempel där anpassningsbarhet kan implementeras är vid
namnskylten, där typsnitt och färger kan användas för att styrka användarens
personvärde till postlådan (Figur 31).
4.5.1 Avlastningsmodul

Figur 32. Tidningsstället.

En av tilläggsfunktionerna som går att köpa till är en avlastningsmodul.
Avlastningsmodulen kommer i form av ett tidningsställ som kan ta emot
tidningar separat (Figur 32). Som en extra funktion kan tidningsstället också
fungera som en avlastning för att frigöra händerna vid hantering av postlådan.
Detta förklaras till användaren genom att göra en inbjudande design av
tidningsstället. Tidningsstället har ett formspråk som är i enlighet med
brevlådan som helhet men har också utgående krokar som är placerade i höjd
med handen. Att kroken sitter på rätt höjd ger en tydligare inbjudan till att
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hänga ifrån sig kassarna, särskilt då det inte innebär någon extra ansträngning
såsom att behöva sträcka sig eller böja ryggen. Detta är ett exempel på
gamification (2.1.3) eftersom man genom designvalet på ett omedvetet plan
kommunicerar med användaren utan att använda ord. Tidningsstället kommer
att kunna fällas upp i postlådan när användaren inte är i behov av den. Detta görs
genom en skåra på baksidan av postlådan.
4.5.2 Elektronisk kommunikation

Figur 33. Diodens placering i postlådan.

En andra tilläggsfunktion är att kommunicera med användaren om det finns post
eller inte i brevlådan. Ett tydligt sätt att fånga användarens uppmärksamhet utan
att störa omgivningen är svagt blinkande ljus. Det svaga ljuset har som tanke att
fånga uppmärksamheten genom att det är något som sker i ögonvrån. Detta är
ett bra alternativ då det är iögonfallande utan att man egentligen leta efter något.
Detta görs genom en liten diod som sitter i den lilla symbolen som kan liknas vid
små droppar (Figur 33), där lampan aktiveras när posten åker in i postlådan.
LED lampan skyddas av en mönstrad tunn film, vilket resulterar i ett mönstrat
ljus. Utöver droppformen kommer användaren att kunna välja flera olika former
av symboler och mönster (Figur 34).

Figur 34. Exempel på olika motiv för LED belysningen.

Denna lösning tillfredsställer främst gamification på så sätt att den genom enkla
medel förändrar ett beteendemönster genom att styra uppmärksamheten på en
psykologisk nivå. Så länge användaren inte uppmärksammar någon rörelse eller
förändring finns det inte en anledning för användaren att kolla i postlådan. Detta
har i syfte att förenkla för användare och ev. eliminera onödiga steg.
Det finns risk att användaren kommer att behålla beteendet att kolla brevlådan
när denne kommer hem ändå, då det finns inarbetat. Men oavsett om det sker
eller inte så förenklar det vardagen. När det gäller pleasure design gynnar detta
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produkten främst genom Physio- och Psycho-pleasure då de stimulerar sinnena
på användaren både vid användning av själva brevlådan och av att veta att nu
finns det post. I en mindre utsträckning rör det också på Socio och Ideo- pleasure
då det ät något man vill visa upp att man har något nytt spännande som
dessutom ser dyrt ut.
För att driva elektroniken krävs någon form av strömförsörjning. Det valda
tillvägagångsättet för ström försörjningen är genom två stycken AA/LR6
batterier. Dessa batterier är sammankopplade genom en batterihållare som
tillsammans kan driva en diod (LED). Denna diod kommer att aktiveras när det
kommer post i lådan. När posten trillar in trycker inkastluckan på en mikroströmbrytare som aktiverar LED-lampan. Dioden är placerad i luckan för att ha
möjlighet att belysa droppformen på framsidan. Låset agerar som
återställningsknapp och när användaren låser upp så når det en andra mikroströmbrytare som återställer systemet. LED-lampan kommer i sig att lysa genom
en liten film för att undvika bländning, samtidigt som det också är möjligt att lysa
upp i olika mönster och färger.
4.5.3 Batteriets livstid
En viktig aspekt vid användning av elektroniken för denna postlåda är att veta
hur länge den kommer kunna drivas med hjälp av batterierna.
För att räkna ut detta kan man använda formeln:
𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑖 𝑚𝐴ℎ) × 𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑖 𝑚𝐴) × 0.7
= 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑡𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝑖 ℎ)
Om man antar att man använder två AA batterier med 2600 mAh per styck och
att dioderna har en konsumtion på 20 mA så blir den totala summan ungefär 182
timmars (7,5 dagar) effektiv belysning.
Denna uträkning avser om lysdioden lyser konstant i 182 timmar vilket dioden
inte kommer göra i verkligheten. En lysdiod blinkar en åttondels sekund var
fjärde sekund. Detta leder till att en sekund förbrukas på 5824 timmar.
Omvandlar man dessa timmar till dagar blir det nästan 243 dagars belysning.
Ett säkert antagande är att elektroniken endast kommer att vara aktiverad när
posten har kommit. Detta innebär att om brevbäraren lämnar posten kl.12:00
och att användaren är hemma vid kl.19:00 är det en lucka på sju timmar. Sju
timmar är ungefär 29 % av ett dygn. Om elektroniken endast är aktiverad under
denna lucka innebär det att brevlådan kommer att hålla ca 834,5 dagar, vilket är
nästan två och ett halvt år.
Uträkningen beräknar inte den potentiella energiåtgången när lampan går på
sparlåga vilket kan dra mer batteritid än beräknat. I så fall finns det möjlighet att
välja batterier som läcker mindre alternativt en elektronisk konstruktion som
inte drar energi i sparläge. Beräkningen förbiser den potentiella energiåtgången
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för mikroströmbrytarna då det är svårt att förutse den exakta åtgången för
dessa.

4.6

FEM analys

För att undersöka om konstruktionen av brevlådan klarar de fysiska
påfrestningarna undersöktes potentiellt kritiska punkter i postlådan som kan
göra att den går sönder. Dessa punkter testades sedan i CAD-programmet Creo
för att simulera belastningen. Resultatet ska visa hur stor påfrestning och
deformation som delen utsätts för. Dessa siffror jämförs med hur mycket
materialet kommer att tåla för att avgöra om konstruktionen håller.
Efter en analys visade det sig att de mest kritiska punkterna fanns i
tidningsstället samt i möjligheten att bryta upp luckan. Risken för deformation
av tidningsstället blir en naturlig konsekvens av påfrestningarna från tyngden av
matkassar och dylikt. Stället kan då deformeras och exponera kanter vilket kan
orsaka personskador. På grund av säkerhetsskäl blev det en av de mest kritiska
punkterna i förhållande till kravspecifikationen.
Om en matkasses vikt skulle uppskattas till att uppgå till 15 kg och att korgen
kan bära två av dessa kassar, en på varje hållare, blir det totalt 30 kg (för denna
analys användes 300 N) som tidningsstället måste kunna utstå. Tidningsstället
kommer att stödjas av dörren och därför kommer endast den utstickande delen
att deformeras.

Figur 35. Vänster: var spänningen påverkar. Höger: deformationen av tidningsstället.

Resultatet av FEM-simuleringen visade att tidningsstället kommer att utsättas
för spänningar (Figur 35) på ungefär 250 MPa, vilket är nära sträckgränsen för
magizinc som annars har en sträckgräns på 300-420 MPa (Gaindustri.se, 2016). I
praktiken innebar detta att tidningsstället inte ligger i riskzonen för att skadligt
plastiskt deformeras. Som mest kommer tidningsstället att deformeras 20 mm
under dessa förhållanden.
Det andra viktiga momentet var att motverka stöld genom att bryta upp luckan.
Luckan skulle exempelvis kunna brytas upp i springan mellan luckan och
brevinkastet, vilket blir ett kritiskt moment eftersom detta är den svagaste delen

52

i konstruktionen och endast stöds av låsspärren och luckan/inkastet. Det finns
en möjlighet att bryta upp från luckans sida men eftersom övriga postlådan tar
emot krävs det en större kraft.

Figur 36. Vänster: var spänningen påverkar. Höger: deformationen av inkastmodulen.

För att simulera detta genom FEM valdes det att göra en simulering på inkastmodulen (Figur 36). Simuleringen utgick från att den bryts upp från låset med en
brysk kraft på 700 N. Inkastmodulen utsätts därmed för en spänningsbelastning
på ungefär 300 MPa med en topp upp till 700 MPa vid de värst utsatta områdena.
Detta är över sträckgränsen för stål vilket skulle innebära en plastisk
deformation av inkastmodulen och i luckan. Enligt simuleringen skulle det
innebära en deformation på 7 mm. I praktiken innebär det små deformationer i
både luckan och inkastmodulen som tillsammans blir större än vad simuleringen
egentligen visade.
4.6.1 Materialval
Materialval har många aspekter som påverkar stora delar av miljön, kostnad för
produktion, hantering av montering och demontering. Därför är det fördelaktigt
att så långt det är möjligt skapa postlådan i samma material, bl.a. för att göra det
enklare att införskaffa material i större mängder från samma leverantör. På så
sätt blir det också ekonomiskt billigare genom att tillverkaren kan få
mängdrabatt. Det är dessutom enklare att hantera materialet då det inte kräver
mindre special verktyg vilket i sin tur resulterar i en mindre investering.
Materialvalet kommer framför allt att underlätta demontering och återvinning,
då det är lättare och snabbare att sortera samt att återvinna till nya
konstruktioner. Detta kommer också att underlätta ekonomisk eftersom det
kräver mindre antal nedlagda arbetstimmar. Tyvärr kommer elektroniska delar
att demonteras separat och det är därför viktigt att kunna göra detta så enkelt
som möjligt.
Efter en diskussion med uppdragsgivarna valdes Magizinc som är ett zinklegerat
stål, ett nästan lika starkt och korrosionsresistent material som rostfritt stål och
dessutom betydligt billigare. Magizinc är ett material som uppdragsgivarna är
väl bekanta med och som även används till deras säkerhetsdörrar.
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4.7 Komponenter och investeringar
En viktig aspekt är att uppskatta den totala kostnaden för att tillverka brevlådan.
I detta ingår kostnaderna för material, tillverkning och övriga komponenter i en
komponentlista (Bilaga 3).
Enligt uppdragsgivaren kan kostnaden för materialet uppskattas vara ca 6 kr per
kilo. Om materialet är 1,5 mm tjockt och densiteten på Magizinc stål är ca
0,006700 kg/cm3, vilket skulle innebära en slutlig vikt på ca 8,2 kg för brevlådan
och ytterligare 1 kg för tidningsstället. Utöver material tillkommer även
elektroniken i form av dioder, batterihållare och kablage, vilket innebär en
kostnad på ca 38 kr, samt ett cylinderlås på 25 kr (Biltema.se, 2016). Förutom
detta är det också viktigt att tänka på tillverkningskostnaden för produkten.
Efter en diskussion med uppdragsgivaren gjordes en grov uppskattning av denna
till ungefär 300 kr per brevlåda. Den totala kostnaden(se bilaga 3) för
tillverkaren skulle alltså uppgå till ca 432 kr, vilket skulle innebära ett
försäljningspris på åtminstone 1000 kr om det önskas att få en förtjänst på
dubbla kostnaden. Eventuella mellanhänder innebär dock en ökad kostnad och
därmed högre pris.
I denna analys ingår inte investeringar och kostnader för underhåll och drift. För
att kunna tillverka brevlådan behövs tre maskiner, en stansnings-maskin, en
bockningsmaskin och en punktsvetsningsmaskin. Förutom detta kommer man
också att behöva maskiner för att måla lådan.
4.7.1 Livscykelanalys (LCA) och miljöpåverkan

Figur 37. Figur över en livscykel (www.energihandbok.se)

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att analysera produktens potentiella
påverkan på människan och miljön (Figur 37). LCA går ut på att analysera varje
steg i en produkts livscykel, från utvinning av material vidare till slutet av
produktens livscykel (Mulder, 2006). Resultatet av denna analys kommer att
utmynna i en skattad miljöpåverkan och potentiella åtgärder gentemot den.
Utsläpp och kostnad för tillverkning kommer att räknas ut genom programmet
CES EduPack.
Postlådan kommer till största delen att bestå av zinklegerat stål, som är
återvinningsbart. Eftersom stål och dess legeringar är enkelt att återvinna så är
det stor chans att återvunnet material införskaffas. Därför blir det ur ett
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ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv hållbarare eftersom det nya
materialet inte behöver utvinnas. På så sätt påverkas dessa aspekter i en mindre
utsträckning.
Eftersom postlådan potentiellt kommer att hänga på en dörr av en typ av
magizink-stål så är det viktigt att skydda materialet från korrosion genom en
färgbarriär. Färg har en potentiell påverkan ur ett miljö- och
människoperspektiv. Vid ett felaktigt val av färgmaterial kan det ha en skadlig
inverkan på miljön alternativt vara skadligt för de som arbetar med
tillverkningen av brevlådan. Färgbarriären å sin sida kan dessutom ha en negativ
effekt på materialets förmåga att återvinnas till nästa generation av produkter.
Brevlådan kommer troligtvis att säljas tillsammans med en säkerhetsdörr, vilket
gör det möjligt att eliminera onödiga transportsträckor i olika led från tillverkare
till försäljare. Eftersom materialet är återvinningsbart är poängen att den ska
kunna återlämnas för nersmältning till nästa generations produkter.

4.8 Slutgiltig prototyp
En slutgiltig prototyp byggdes i PLA plast genom att 3D printa postlådan i skala
1:2. Prototypen byggdes för att säkerställa att formen som postlådan kommer att
ha representerar verkligheten.

Figur 38. Det printade tidningsstället och korgen.

Postlådan fick delas upp i två delar för att kunna skriva ut, därefter limmades
den ihop (Figur 38). När prototypen var färdigbyggd upptäcktes detaljer som
behövde förfinas. Ett exempel på en detalj som inte märktes i CAD modellen men
däremot i prototypen var att formen på korgen gjorde det svårt att öppna luckan
eftersom den gned mot postlådans insida. Detta åtgärdades genom att ändra i
korgens form och därmed ge mer spelrum åt de två sidoytorna.
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5 Diskussion
Subjektiva åsikter:
Syftet med detta uppdrag var att utveckla ett designförslag på en ny postlåda.
Kraven på postlådan inkluderade att den bl.a. skulle vara estetiskt tilltalande
med nya innovativa funktioner som tilltalar en bred målgrupp. Dessa krav är
svåra att mäta eftersom de framför allt är subjektiva. Detta var emellertid något
som reflekterades över och accepterades som ett ofrånkomligt problem. Arbetet
har utgått från tre teoretiska grundpelare; gamification, pleasure design och
inclusive design.
Användande av inclusive design:
Inclusive design användes med ambitionen att göra en så kallad ”användbar”
postlåda, framförallt när det gäller att förenkla för användare som har
svårigheter att hantera posten. Begreppet användbarhet handlar i denna design
om förutsättningarna för att kunna hantera brevlådan med endast en hand.
Grundtanken med inclusive design, eller ”design för alla” är att utforma
produkter som inkluderar en bredare befolkningsgrupp. För att åstadkomma
detta valdes att göra användarstudier, tester och fokusgrupper, med syftet att få
en uppfattning om huruvida kravspecifikationerna uppfylls eller inte.
Innebörden av användarvänlighet förändrades efter hand till att också inkludera
möjligheten att kunna hänga upp tunga kassar och dylikt som belastar
användaren när det behövs två händer. Enligt resultatet på användartesterna
ansågs detta fungera, men det är svårt att bedöma om det verkligen innebar en
förbättring, särskilt med tanke på att försöksgruppen inte kan anses utgöra ett
representativt urval. Det mest ideala hade varit att använda fler kvinnor samt
personer med en större variation vad gäller exempelvis ålder eller fysisk
rörelseförmåga. En av deltagarna hade dock haft ryggsmärtor under en tid och
hade därmed besvär med att sträcka sig.
Användande av gamification:
Gamification har varit ett hjälpmedel för att göra en design som vägleder
användarna och försöker få dem att förändra sitt beteendemönster. Under
projektets gång valdes det dock att göra en definition av gamification som var
begränsad till uppmanande av beteendeförändring genom subtila inbjudningar.
Gamification-begreppet har alltså använts på ett mer intuitivt sätt så att det
hjälper och vägleder vid användandet av produkten. Ett exempel på detta är
blinkande LED-ljus för att signalera när det finns post i lådan. Denna funktion är
inte bara av praktisk nytta utan skapar också en omedveten motivation att
använda brevlådan på ett visst sätt samtidigt som det ger en viss belöning i form
av tillfredsställelsen att kunna hämta posten. Gamification är traditionellt sett till
för att öka interaktionen och uppmana till ett visst beteende genom aktiva men
omedvetet styrda val. Om vi hade gjort om projektet hade vi utforskat mer om
möjligheterna till en utökad interaktion och på så sätt kunna rättfärdiga en lång
interaktionstid med produkten.
Användande av pleasure design:
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Pleasure har varit ett genomgående moment för att öka det upplevda
kundvärdet och framför allt visa varför kunden ska välja denna produkt framför
konkurrenternas. Ambitionen har varit att inkludera alla pleasure-aspekterna
(Socio-, Psycho-, Ideo- och Physio-pleasure) på ett eller annat sätt. För att
kontrollera att aspekterna lyser igenom på bästa sätt genomfördes en workshop
som gick ut på att testa kundens tillfredställelsenivå. Problemet var att denna typ
av undersökning inte gav tillräckligt med information om estetiken och som
komplettering baserade vi därför workshopen på Jordans teorier samt ett
överförbart röstsystem. I denna undersökning har mindre intervjuer gjorts där
frågor ställts till deltagarna som ett komplement till resultaten från workshopen.
De frågor som behövde besvaras gällde deltagarnas inställning till exempelvis
materialval och prisläge.
Enkäter skulle även kunna använts som ett alternativ till intervjuer, men
svårigheterna att förutsäga workshopens resultat och därmed att planera
frågorna i förväg talade emot en sådan metod.
Användartester och användarstudier:
En genomgående svårighet har varit att utföra användartester, intervjuer och
observationer med ett representativt urval. Det var svårt att rekrytera deltagare,
särskilt inom den äldre målgruppen och den med fysiska svårigheter då vissa
kunde inte kompromissa visa tider då några arbetade. För att uppnå någon form
av rättvisande resultat valdes att inkludera moment som försvårar en annars
vardaglig handling som att hämta posten. Detta gäller situationer där händerna
är upptagna med att exempelvis bära paket, barn eller något annat. Det visade en
viss förändring. Det hade säkerligen blivit fler uppenbara kritiska moment än de
som upptäcktes om fler deltagare med någon form av rörelsehinder hade ingått i
observationsgruppen eller i användartesterna. Ett annat problem var för få
deltagare i samtliga testgrupper, såväl i intervjuer som fokusgrupper. Detta är
dock något som kompenserats genom mer djupgående och öppnare diskussioner
som möjliggjordes tack vare det låga antalet gruppdeltagare. Man kan således
säga att undersökningen varit mer kvalitativt än kvantitativt inriktad.
Konceptgenerering
Konceptgenereringen skedde i moment med olika nivåer på detaljerna. Det
första momentet satsade mycket på att identifiera olika lösningar till de
funktioner som togs fram under användarstudierna och om fler deltagare med
fysiska svårigheter hade kunnat delta så skulle säkert de funktioner som
genererades samt vissa aspekter av resultatet sett annorlunda ut vad gäller
interaktionen och hanteringen av postlådan.
Genomförandet av workshopen gav inte bara svar utan också nya synvinklar från
deltagarnas feedback på designen. Det är en metod som vi i efterhand upplevde
som användbar för att involvera och engagera potentiella kunder i utvecklingen
av ett koncept.
En intressant fråga som framkommit i samband med workshopen är om det
egentligen finns en efterfrågan för revolutionerande och nyskapande funktioner?
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Denna fråga har funnits i bakgrunden av vårt arbete och därför har målet varit
att tillfredsställa användaren utan att överkomplicera interaktionen med
postlådan. Detta kan vi ha lyckats med genom att undvika onödiga och
komplicerade funktioner och istället använda redan kända funktioner för att
förenkla vardagens små moment.
Det svåraste att säkerställa var kanske vilket av koncepten som var det mest
estetiskt tilltalande. För att få en bra uppfattning gjordes två tester, ett som
mätte produktens pleasure-nivå och som var baserad på Jordans teorier och ett
överförbart röstsystem för att kunna rangordna koncepten. Trots dessa två
tester var det relativt jämnt mellan de tre slutliga koncepten med en liten fördel
för Aussie och Droppen. Även om det inte gav ett definitivt svar på vilken som
var bäst så innebar det ändå en bekräftelse på att resultatet var på rätt väg
eftersom samtliga koncepten tilltalade många personer. En intressant lärdom av
workshopen var också att de deltagare som tyckte bäst om Droppen-konceptet
inte hade bakgrund inom eller professionell erfarenhet av design jämfört med
någon som är intresserad av design eller har läst böcker/kurser om
designkunskap.
Utvärdering
När koncepten utvärderades hade vi två olika vägar att gå. Antingen kunde vi
använda en strategi där favoriterna sorterades ut eller så kunde en
elimineringsmetod användas där de konceptförslag som inte motsvarar
kravspecifikationen tas bort (set based design). Valet var att utgå från set based
design fram till det slutliga valet, i syfte att distansera oss från koncepten så att
påverkan från våra egna subjektiva preferenser elimineras. Ett subjektivt styrt
konceptval hade annars lett till ett resultat som kanske inte tilltalat många eller
där funktionen fåt ge vika för den estetiska designen.
Val av koncept
En förbättring som främst hade kunnat göras var att jobba vidare på alla tre
koncepten istället för att fastna vid ett av dem. Men eftersom tiden började ta
slut hanns inte detta med och det var därför viktigt att begränsa arbetet.
När vi skulle realisera och detaljera 3D modellerna var det viktigt att ge
postlådan mått som skulle kunna användas i verkligheten. Dessa nya mått
förändrade formspråket, inte nödvändigtvis till det som vi ansåg var bättre.
Denna förändring skedde framförallt på grund av att formerna var tvungna att
förenklas dels för att kunna vara produktionsdugliga och dels för att inte
använda specialmått och former som kostar för mycket att tillverka. Därför
förlorade Droppen sin konceptuella droppform som från början gjorde den unik,
kompakt och estetisk tilltalande.
Om vi istället hade valt Aussie, som var det koncept som deltagarna med
designbakgrund tyckte om, så hade det kanske varit enklare att tillverka en
egengjord modell som representerade konceptet. Det som avgjorde det
slutgiltiga valet Droppen var handledarens preferenser och råd. Droppen
konceptet blev lite av en kompromisslösning mellan de två parterna.
Att välja den lösning som var mest avancerad formmässigt visade sig dock bli
problematisk när det gällde prototypbyggandet. Från början fanns stora
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ambitioner att själva bygga en fullskalig modell i glasfiber med hjälp av lera, men
då tiden började att rinna iväg 3D printades en mindre modell i delar som sedan
limmades ihop. Eftersom modellen blev försenad och nerskalad fanns inte tid
över till att verifiera resultatet från användartesterna. Om vi hade vetat att det
skulle bli dessa svårigheter hade valet fallit på något av de andra två koncepten.
Montering
Monteringen av postlådan var något som kom väldigt sent i genomförandet av
examensarbetet. Fokus låg dels på att hitta funktioner som känns viktiga och kan
uppskattas av framtida användare och dels även på att hitta en form som känns
nytänkande och som attraherar potentiella köpare. Frågan om montering var
därför inget prioriterat. När slutkoncepten kom fram så togs monteringen upp
med uppdragsgivaren, så att monteringsalternativet inte skulle förändra dörrens
säkerhetskrav inom skydd, brand och ljudisolering. Slutligen togs en enklare
monteringslösning med dubbelhäftande tejp fram. Hade tid och möjlighet funnits
så hade mer fokus lagts på monteringen under konceptgenereringen, vilket hade
gjort det möjligt att utforska flera alternativ.
Elektronisk kommunikation
En stor del av utvecklingen av detaljer har kretsat kring hur man ska
kommunicera med användaren att det finns post. En elektronisk lösning med en
LED-lampa valdes framför en mekanisk lösning, då det senare inte gick att hitta
någon implementerbar lösning till.
Blinkande ljus ansågs vara något nytt och spännande bland postlådor och tillhör
inte vanligheterna. Lösningen gör det också lättare att kommunicera med
användaren och uppmärksamma denne på att lådan fyllts. En nackdel med denna
lösning är dock batteriernas långsiktiga miljöpåverkan, vilken kompenseras av
LED-lampans låga energiförbrukning.
Nyckeln och användbarhet
Ett problem har varit huruvida det är användarvänligt att använda nyckel eller
inte. Möjligheten att på något sätt kunna låsa var ett av de viktigaste kraven i
listan samtidigt som det också var centralt att lådan går att hantera även vid
motorisk nedsättning. Att föra över handtaget till nyckeln är för att minska
skaderisken, men förutsätter också bättre motoriska färdigheter. Problemet
skulle kunna ha lösts genom möjligheten att sätta på en extra plastmodul till
nyckeln alternativt att använda en nyckel av större modell som är mer
greppvänlig och hanterbar för funktionshindrade. Eftersom detta skulle medföra
en större designprocess samt mer arbete och kunskap så har vi valt att inte
inkludera nyckeln som en del av konstruktionsförslaget. Det bör dock
poängteras att problemet måste hanteras om brevlådan blir aktuell för
försäljning, om den funktionshindrade målgruppen fortfarande är aktuell.
Hållbarhet
Social hållbarhet har varit ett centralt krav att uppfylla. Detta har lösts genom en
fysiskt hållbar konstruktion. Postlådan håller för mycket av de fysiska och
”kemiska” påfrestningarna tack vare materialvalet. Zinklegerat stål är en
slitstark metall som har hög korrosionsresistens. Dessutom är den också färgad
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vilket ger ett extra skydd mot repor och korrosion. På så sätt har en design
gjorts som förlänger livstiden på själva brevlådan genom att användaren inte
kommer vilja byta ut den i framtiden. Indirekt så kommer lådans design därför
att ge minskad miljöpåverkan tack vare minskat behov av konsumtion. Att göra
postlådan anpassningsbar har varit ytterligare ett sätt att förlänga dess livstid.
En personligt utformad låda ökar chansen för att vilja behålla den länge
samtidigt som den breddar antalet potentiella kunder
FEM
FEM-simuleringen visade att konstruktionen var starkare än förutspått. Det var
svårt att hitta svaga punkter i konstruktionen och simuleringen visade att
formen inte skulle påverkas nämnvärt av yttre våld. Konstruktionen från korgen
och luckan samt den konvexa ytan bidrar till en jämnare fördelning av
spänningen. Men det är värt att påpeka att elektroniken fortfarande riskerar att
lossna från infästningen på grund av stöten.
Ett problem har varit att hitta var den svaga punkten finns vid försök att bryta
upp dörren. Först provade vi att simulera en uppbrytning från sidan av luckan
med samma resultat som ovan. Efter en del tester hittades dock en svag punkt
vid springan mellan luckan och inkastmodulen.
Materialkostnad och vikt
9.5 kg för brevlådan kan anses vara ganska tungt. En möjlighet att göra postlådan
lättare hade varit att använda en tunnare tjocklek. Problemet med denna lösning
är dock den ökade kostnaden det innebär att specialtillverka ett tunnare
material samtidigt som det också hade gett en svagare konstruktion.
Ett annat alternativ hade varit att byta ut materialet till aluminium. Om hela
postlådan hade varit i aluminium hade det inneburit en vikt på totalt 4,5 kg. Men
aluminium är dock ett sämre materialval ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.
Det innebär en större påfrestning på miljön att framställa aluminium än stål
samtidigt som det också är svagare och mindre korrosionsresistent.

5.1 Framtida arbete
För att helt säkerställa att kraven tillfredsställts i designen behövs en utförligare
undersökning. I detta ingår att med säkerhet kunna utvärdera de ergonomiska
kraven. Den rekommenderade höjden är i nuläget väldigt bred men det hade
varit bra att kunna inkludera en snävare rekommendation för användaren. De
krav som behöver vidare tester är framför allt risken för skador och om det går
att hantera postlådan med en hand. Under arbetets gång har det gjorts
användartester på prototyper och FMEA för att reducera skaderisken, men det
behövs mer djupgående tester på en produktionsfärdig prototyp med korrekt
material för att helt och hållet kunna säkerställa dessa krav.
Av de fyra sista koncepten blev uppdragsgivarna förtjusta i tre av modellerna
och hade som önskemål att gå vidare med alla tre, men eftersom tiden var knapp
valde vi att bara gå vidare med en. Om det hade funnits mer tid hade prioriteten
främst legat i att vidareutveckla de övriga två kandidaterna. På det sättet kan
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man utföra mer ingående användartester med alla tre, vilket är bra att göra för
att försäkra sig om att det bästa konceptet väljs ut och inte drar förhastade
slutsatser.
Trots att produkten är komplett så finns det en del element kvar att
vidareutveckla innan postlådan hamnar på rullbandet. Ett område som kan
behöva mer tester och effektiviseringar är det elektroniska området. Denna del
hade kunnat effektiviseras mer i t.ex. val av komponenter och kablage samt
användartester. En annan viktig detalj är att göra fler FEM simuleringar och
verkliga tester av produkten. Även om det fungerar i teorin så återspeglar tester
inte alltid det verkliga värdet.

61

Referenser
ASQ (2016) Feleffektsanalysmall Tillgänglig på http://asq.org/learn-aboutquality/tools-templates.html [Hämtad: 2016-04-11]
Avigad, G. & Moshaiov, A. (2009) Set-based concept selection in
Multi-objective problems: optimality versus variability approach, Journal of
Engineering Design, 20(3), s. 217-242.
Biltema.se. (2016). Cylinderlås - Biltema. [Online] Tillgänglig på:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Beslag/Las-och-Regel/Cylinderlas-2000017899/
[Hämtad: 2016-06-14].
Britsman, C., Lönnqvist, A., Ottosson, S. & Tobiasson, H. (1993). Handbok i FMEA.
Stockholm: Sveriges verkstadsindustrier. 1993. ISBN: 9175483173
British standard. (2005). BS 7000-6:2005 Design management systems – Part 6:
Managing inclusive design, by British Standards; 2005.
Corepublish.no, (2016). Household Products - OXO - Inclusive Design. [Online]
Inclusivedesign.no. Tillgänglig på: http://www.inclusivedesign.no/productgraphic/household-products-oxo-article29-265.html [Hämtad: 2016-03-08].
Cross, N. (2008). Engineering Design Methods: Strategies for Product Design (4:e
upplagan). Sussex: John Wiley & Sons; 2008. ISBN: 9780470519264
Dale Prince, J. (2013) Gamification, Journal of Electronic Resources in Medical
Libraries, 10(3), s. 162-169.
Fastighetsboxar.se, (2016). Forum för Fastighetsboxar | Frågor och Svar. [Online]
Tillgängligt: http://www.fastighetsboxar.se/fragor-och-svar/ [Hämtad 2016-0125].
French, M. (1999). Conceptual design for engineers (1:a upplagan). London:
Springer; 1999. ISBN: 1852330279
Gaindustri.se. (2016). GA Industri AB | Magizinc. [online] tillgängligt:
http://www.gaindustri.se/en/magizinc/ [Hämtad 2016-06-08].
Green, W. & Jordan, P. (2002). Pleasure with products. London: Taylor & Francis;
2002. ISBN: 0415237041
Höst, M., Regnell, B. & Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete. Lund:
Studentlitteratur; 2008. ISBN: 9879144005218
Jordan, P. (1998). Human factors for pleasure in product use. Applied Ergonomics,
29(1), s. 25-33.

62

Kim, B. (2015). Understanding gamification. Library technology report, 51(2), s.
10-16.
MEFA PEARL(2016). GRÅ STRUKTUR - Postlådor - Järnvaror - Verktyg &
Arbetskläder. [Online] Bauhaus.se. Tillgänglig: http://www.bauhaus.se/mefapearl-872-gra-struktur.html [Hämtad: 2016-03-08].
Mulder, K. Sustainable development for engineers: A handbook and resource guide.
Sheffield: Greenleaf Publishing Limited; 2006. ISBN: 9781874719199.
Ne.se, (2016). brevbäring - Uppslagsverk - NE. [Online] Tillgängligt:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brevbäring [[Hämtad: 201601-20]
Postgate.se, (2016). P O S T G A T E Säkerhetsbrevlåda, brevinkast, postinlägg,
lägenhetsdörrar, säkerhetsdörrar, insynsskydd genom brevinkast, inbrottsskydd,
värdepost, lägenhetsinbrott, inbrott, intrång, insynsskydd, innerlock. [Online]
Tillgängligt: http://www.postgate.se/index.htm [hämtad: 2016-02-01].
Postnord.se, (2016). Fastighetsbox. [online] Tillgängligt:
http://www.postnord.se/sv/privat/ta-emot/post-hem/utdelning-avpost/Sidor/fastighetsbox.aspx [Hämtad: 2016-01-22].
Siedle.se (2016). Siedle - Brevlådor. [Online] Siedle.se. Tillgängligt:
http://www.siedle.se/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/locale.svSE/pi
d.221.224.277/Brevl%C3%A5dor.html [Hämtad: 2016-02-01].
Svensk standard, (2011) SS-EN-1627 Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler
och jalusier - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning, Stockholm, Swedish
Standard Institute
Tideman, N. (1995). The single transferable vote. Journal of Economic
Perspectives, 9(1), s. 27-38.
Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D (2011). Product Design and Development (5:e
upplagan). New York: McGraw-Hill; 2011. ISBN: 9780071086950
Vavik, T. (2009). Inclusive buildings, products & services. Trondheim: Tapir
Academic Press; 2009. ISBN: 9788251923446
Wikberg-Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015). Design: process och metod.
Lund: Studentlitteratur AB. 2015. ISBN: 9789144108858
Zombies, Run!, (2016). [Online] Zombiesrungame.com. Available at:
https://zombiesrungame.com/ [Hämtad: 2016-03-08].

63

Bilagor

Bilaga 1 FMEA

Item:
Model:
Core Team:

Function

Responsibility:
Postlåda
Prepared by:
Droppen
Johan Linders (Engineering), Elan Arteaga (Engineering)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

1
FMEA number:
1 of 1
Page :
FMEA Date (Orig): 2016-04-11

Rev: 1

R
P
N

Undvika vassa
kanter

Nyckel används
som handtag vilket 3
bör minska klämrisk

Postlådan har inga
vassa kanter

0

0

3

2

0

8

5

S O D
e c e
v c t

45

0

72

40

R
P
N

Johan Linders & Elan Arteaga
Johan Linders & Elan Arteaga

D
e
t
e
c

105

Gummi vid luckans
kanter, friktion i
gångjärnet

Ingen åtgärd

3

Action Results

Current
Process
Controls

5

72

Robust nyckel

5

Recommended
Action(s)

O
c
c
u
r

inspektion

8

75

3

Förstärka
konstruktionen,
lägga till ribbor

Ingen åtgärd

0

ingen åtgärd, FEM
beräkningar visar att
tidningstället klarar 0
av åtminstonde 15
kg

Tidningstället har
omdesignat

0

5

0

0

0

4

0

0

3

0

0

60

Actions Taken

3

inspektion

3

Luckan har
omdesignats

Responsibility
and Target
Completion Date

användaren lägger
3
handen vid
stängning

hållfastberäkning

175 Omdesign av lucka

C
Potential
l
Cause(s)/
a
Mechanism(s) of
s
Failure
s

7

5

5

S
Potential Effect(s)
Potential
e
of Failure
Failure Mode
v

3

Ovarsamhet vid
hantering, dåligt
hållbarhet på
nyckeln

inspektion

3

tidningställsform är
mjuk och innåt
105
riktad, går att fällas
i postlådan

96

Lackering,
smörning

Elektroniken kan
bytas ut

4

skada för
användare och
gångjärn

5

5

utforming av
tidningstället

Användaren kan
skada sig,
tidningstället kan
böjas

2

18

Dioden kan bytas
ut

vassa kanter i
luckan,
ovarsamhet

användare kan
skada sig

7

ovarsamhet vid
öppning/stänging
av luckan utan
användning av
nyckel

5

hållfastberäkning

Ej möjligt att
stänga/öppna
postlådan, låset
och nyckeln får
bytas ut
Lucka skadas,
gångjärnet går
sönder, ej möjligt
att stänga
postlådan, låset
kan brista

7

ovarsamt vid
förflyttning i
närheten av
postlådan, trångt
utrymme

6

2

60

Förstärka
konstruktionen
(gångärnet, luckan)

Ingen åtgärd

Ingen åtgärd

0

0

Ingen åtgärd, finns
ett uttrymme i
0
luckan där batterier
kan bytas ut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

För mycket vikt
har lagts på
tidningstället

inspektion

5

10

90

Val av starka
skruvar

3
slitage på spåret

inspektion

1

3

24

0

kortslutning, trasig
6
Diod

inspektion

hållfastberäkning

3

Tidningstället böjer
sig/går sönder,
kan skada
8
användaren och
andra
iomgivningen
tidningstället går
3
inte att fällas
upp/ner
användaren kan ej
se om det ligger 2
post i postlådan

10

oaktsam
5
användning vid
öppning av dörren

hållfastberäkning

slut på batteri

6

2

1

Batterier som är
billiga att
köpa/långtidsbatter
ier
postlådan förlorar
sin form,
funktioner tar
skada

4

för mycket
belastning i
skruvarna som
håller postlådan
mot dörren

Dioden visar inte
Slut på batteri
information

postlådan slår
i väggen

postlådan förlorar
sin form,
funktioner tar
skada

Diod avger
ingen signal

spåret för
tidninsgtället
slutar fungera

Tidningstället
har
deformerats

användaren
går in i
tidningstället

användaren
släpper
luckan vid
öppning

nyckeln går
sönder

klämrisk

Öpnna/stänga användaren
lucka i postlåda går in i luckan

tidningställ

LED

Postlådan

postlådan
lossnar från
dörren

64

Bilaga 2 Sprängbild av postlådan

65

Bilaga 3 Komponentlista

Kategori
Elektronik

Namnskylt
Tidningsstället

Lucka inkl.
korg

Form

Komponenter
Material
kostnad
Tillverknings
kostnad
Totalt

Komponentlista

Mängd

Pris (SEK)

Batteri hölje

1

10

Mikrobrytare

2

6

Lysdiod

1

2

Kablage

-

20

Namnskylt

1

Material kostnad

Småskruvar

2

Tidningsstället – plåt

1

Tillverknings
kostnad
Material kostnad

Monterings skruvar

4

Lucka inkl. korg

1

Stålfläta

2

Tillverknings
kostnad
Material kostnad
och Tillverknings
kostnad
20

Cylinderlås

1

25

Gångjärn

-

form

-

Tillverknings
kostnad
Material Kostnad

Inkast (plast)

1

Material kostnad

Monteringsskruvar

3

Inkast

1

Tillverknings
kostnad
Material kostnad
83
54
300
432

66

