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Sammanfattning 
Detta examensarbete genomfört i Teknisk design på Kungliga Tekniska Högskolan har utförts 
i samarbete med ett företaget Mooni International. Uppdraget var att göra en högtalare 
kombinerad med lampa som passar in i produktsortimentet men utmanar deras design och är 
anpassad till en annan målgrupp. Nuvarande produkter är av större storlek och vår vision var 
att utveckla en mindre produkt innehållande samma tekniska komponenter. Alltså, en mindre 
produkt som riktar sig mot yngre personer som ska vistas i parken eller på utflykt och innehar 
samma ljud- och ljuskvalitet som Mooni´s större produkter.  

Projektet inleddes med marknadsanalys, intervjuer, diskussioner och samtal med flertal 
personer i olika kretsar. Under marknadsundersökningen fås intrycket att det finns en brist på 
liknande produkter på marknaden, vilket är ett hål denna produkt ska fylla. Det var stort fokus 
på produktutvecklingen med många tester för att se vad som är möjligt, sett till storlek och 
former, utan att begränsa intrycket och känslan av produkten. Genom många skisser, 
prototyper och CAD-modeller genererades tre koncept. Av de tre koncepten var det ett som 
stack ut lite extra, vilket även bekräftades vid utvärdering av koncepten. Det vinnande 
konceptet var “TriCircle”, som har inspiration från matematiken och dess geometriska former. 

För att utveckla konceptet vidare på detaljnivå har det ingått många delmoment. Det har 
tillkommit noggrannare undersökningar inom användarens handhavande och 
produktionsprocessen vid tillverkning. En fullständig kostnadskalkyl är framtagen och priset 
blir attraktivt sett till kund. En paketering är även framtagen som effektivt använder sin volym 
samtidigt som den är iögonfallande och informativ. 

Den slutgiltiga produkten är ett bra resultat sett till uppgiftsbeskrivningen och tummar på 
varken ljud- eller ljusupplevelsen. Tillverkningspriset på färdig produkt är 75.51 kronor. Det 
ger en attraktiv prisbild för kund. “TriCircle” sätter avtryck i minnet och kommer att finnas på 
flertalet picknickfiltar i framtiden 
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Abstract 
This bachelor thesis is conducted in Technical design at Royal Institute of Technology in cooperation 
with a company called Mooni International. The assignment was to make a speaker combined with 
lantern that fits their product range while challenges their design and is directed to an alternative target 
group. Their current product is rather big and our vision was to develop a smaller product with the 
same technical components and features. Our target group came to be younger than their current and 
have an active lifestyle where they often spend time in a park or on adventure. Our goal was to 
package what Mooni have already done in a small and portable format without compromising on their 
quality regarding light and sound. 

The project started out with market analysis, interviews and discussions with multiple different people. 
During the market analysis we got the impression that it was not many products that had light and 
sound combined. The focus in this project was to explore as many shapes and solutions as possible to 
find the best way to package their technology and experience as effectively as possible. Through 
sketches, prototypes and 3D models we generated three different concepts. Of them three there was 
one who stood out a little bit more, our concept “TriCircle”. It was the smallest of them all with the 
possibility to be very simple to handle and with an interesting design. The design was inspired by 
simple geometrical shapes that merged together in a compact and beautiful package. 

To develop the concept further we have looked at different aspects of the products. We have made 
meticulous research in the handling of the products and how it have to be designed to make it into 
production. A complete cost analysis has been made were it meets a satisfying level together with an 
informative and smart packaging. 

The final product is a good result seen to the assignment; It’s compact, versatile, easy to handle and 
have all of the core features that is now used in the bigger Mooni products. It’s an attractive calculated 
manufacturing price of 75.51 SEK that makes it possible to market it out to consumers in a very good 
price point. “TriCircle” have the possibility to make an impact and be seen on many picnic blankets 
ahead. 



Förord 

Först vill vi tacka våra handledare Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp för givande och 
hjälpsamma handledningar genom projektets gång. 

Vi vill tacka Patrik Bern, Emmy Trinh och Alexandr Levin på Mooni International som agerat 
bollplank och hjälpt oss med allt från material, konstruktionsfrågor och övrig information som 
behövts från företaget. 

Vi vill även tacka alla olika parter som har deltagit i diverse diskussioner och som har bidragit 
med tankar som påverkat oss under vägen. Speciellt de personer som tagit sig tid att delta i 
intervjuer och diskussioner. 
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1. Inledning

Under våren 2018 påbörjades detta kandidatexamensarbete inom Teknisk Design på Kungliga 
Tekniska Högskolan. Projektet tog fart i Januari 2018 då kontakt togs med företaget Mooni 
International AB. Mooni har för tillfället inte några mindre produkter i deras sortiment och 
önskade en utformning som ligger i linje med deras formspråk. Det hela utgick ifrån samtal 
med företag och skola för att båda parter skulle vara överens om att projektets innehåll är 
relevant för såväl kursen och företaget.  
De fokusområden som tas till hänsyn är: 

● Utveckla en liten kompakt produkt innehållande lampa och högtalare samt hushålla
alla de funktioner som finns i Mooni:s nuvarande produkter.

● Ett tydligt designspråk som är enhetligt och anpassat efter Moonis sortiment.
● En produkt färdig att tillverkas vid projektets slut med all dess information som krävs.

Resultatet av projektet blev en liten och kompakt portabel lampa/högtalare som innehåller 
de tekniska komponenterna för en fullvärdig produkt som ska lysa och spela musik. 
Produkten kan användas likväl liggandes och ståendes i, för användaren, önskad miljö.  

Rapporten behandlar hela projektets process och tillvägagångssätt som marknadsanalys, 
konceptgenerering och produktutveckling. Produktframtagning är en iterativ process och 
rapporten kan därför avvika något från den kronologiska struktur den är uppbyggd på.  

1.1 Bakgrund 
Människan var länge styrd av solens upp- och nedgång. Ljuset behövdes för majoriteten av 
alla aktiviteter som behövde göras under en dag. När solen hade gått ner bildades då en 
naturlig samlingsplats runt elden för det var den enda ljuskällan. Ljuset blev då inte enbart ett 
verktyg för att vi skulle kunna se vad vi gjorde utan även en stämningssättare som gav oss 
informationen att solen hade gått ner och dagen var slut. Musik har likväl som ljuset och elden 
funnits i människans omgivning under en väldigt lång tid, någonting som berör och står för 
gemenskap. 
Vi vill skapa en produkt som gör det enkelt för människor att få med sig ljus och ljud till så 
många olika platser som möjligt. 

1.2 Syfte 
Syftet med kandidatexamensarbetet är att jobba och lära mer om formgivning och 
produktprocessen inom ämnet Teknisk Design genom att tillämpa tidigare kunskap och 
kursinnehåll. 

Rapportens syfte är att beskriva hur gruppen har arbetat genom projekt- och tankeprocessen 
samt angripit problemområden längs projektets gång.   

1.3 Avgränsningar 
Eftersom projektet är i samarbete med Mooni International AB medföljer en del tekniska 
restriktioner eftersom produkten ska vara applicerbar i deras produktsortiment. De har idag en 
bottenplatta gemensamt för alla produkter. Den innehåller wirefree-laddning (Mooni:s egna 
trådlösa laddningslösning), LED-lampor, kretskort, batteri och allt som behövs för att driva 
lampor och högtalare. Den har en cirkulär bas på 117 millimeter i diameter och 54 millimeter 
i höjd vilket visas i figur (1). Denna är tvungen att få plats i produkten för att bibehålla 
kontinuiteten genom hela sortimentet.  
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Figur (1) Moonis:s bottenplatta. 

Produkten ska leverera en tydlig och stark ljusbild och behöver då en så stor 
ljusgenomsläppande yta som möjligt. Mooni har tillverkning i Kina där de i huvudsak 
tillverkar produkterna i formgjuten plast. För att formgjuta plast måste formen ha en 
släppvinkel på minst 2.5° vilket begränsar designprocessen och produktens formgivning. 
(Levin, 2018) 

Genom att projektet skrivs inom Teknisk Design och fokus kommer att vara på formgivning 
och konstruktion har det inte lagts några större resurser på att modifiera elektroniken för 
högtalar- och lampfunktion. Då exempelvis bluetooth är på djup forskningsnivå och 
ljudkomponenter ligger på ett annat område kommer inte det heller att fördjupas. 

1.4 Process 
Sett över hela detta projektet har processen följt “the double diamond approach”, vilket 
illustreras i figur 2. Under projektets marknadsanalys, kapitel 2, (motsvarande “Discover”) 
har utbudet av produkter analyserats, information av användare samlats in och olika tekniska 
lösningar undersökts, vilket kan ses som en divergent fas. Allt detta för att se vilka behov som 
användaren kan ha samt på vilka möjliga sätt detta skulle kunna bemötas. Nästa fas är en 
konvergerande fas där informationen som samlas in under fas ett begränsas till en eller flera 
idéer som lösning på problemet, läs mer om detta under kapitel 3, idégenerering. När den idé 
som valts att arbeta vidare med kommer processens tredje fas vilket är en divergent fas 
(“Develop”). Den fasen handlar om att utveckla olika koncept som testas och utvecklas i en 
iterativ process. Läs mer under kaptitel 4, koncept. Processens fjärde och sista fas handlar om 
att ett valt koncept vidareutvecklas, utvärderas och görs redo att levereras (“Deliver”). Läs 
mer om den fjärde fasen under kapitel 5, produktutveckling. (Designcouncil.org.uk, u.å.) 

Figur (2) Illustration av the double diamond approach (Designcouncil.org.uk, u.å.). 
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1.5 Användare 
För att få en bild av potentiella användarna som ska bruka den produkt som utvecklas, började 
arbetet tidigt med att kolla på Mooni:s nuvarande kundgrupper. Eftersom Mooni arbetar 
mycket med externa återförsäljare fanns det inte någon data på vem som köper deras 
nuvarande produkter. Ansvarig för kundrelationer kontaktades för att se vem det är som 
skriver till Mooni, antingen via mail eller sociala medier för teknisk support eller frågor om 
var deras produkter finns att köpa. Det fanns ingen korrelation över kundernas geografiska 
positioner, därav kunde ingen slutsats dras därifrån. Något som hade en korrelation var att en 
stor majoritet som hade kontaktat Mooni var kvinnor i åldern 35-55 år. Utan att ha tillgång till 
konversationerna berättade ansvarig för kundrelationer att de personer som söker kontakt ofta 
nämner att de använder eller ska använda deras produkter ute i trädgården (Trinh, 2018). Av 
den informationen kunde vi dra slutsatsen att den största kundgruppen bor i hus med tillgång 
till en trädgård. 

Att utveckla en produkt som breddar Mooni:s nuvarande kundgrupp är av stort intresse, därför 
definieras användaren för detta arbete med följande lista: 

● Boendeyta mindre än 30 m^2 per hushållsmedlem
● Lågt intresse för teknik
● Genomför dagsutflykter eller reser regelbundet
● Socialt aktiv

En moodboard, figur (3), tas fram för att visuellt beskriva vem den potentiella användaren är 
samt var och varför den skulle använda produkten. Även inspiration som beskriver form och 
design som tilltalar användaren. 

Figur (3) Moodboard för att beskriva de potentiella användarna. 
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2. Marknadsundersökning

Ute på marknaden finns otaligt många olika sorters lampor och högtalare. Vad som inte finns 
lika mycket av är när de är kombinerade till en produkt. Eftersom det inte finns något stort 
sortiment av kombinerade produkter behövdes det insyn på båda områdena. För att samla mer 
information om nuvarande samt kommande produkter har internetsök och butiksbesök varit 
stor del. Intervjuer har gjort det möjligt att fråga folk om saker de inte tänkt på tidigare, få 
andra personers syn på våra funderingar och djupare förståelse för marknadens behov. 

2.1 State of the art 
Undersökning av marknadens produkter har gett mycket information. Besök i affärer och på 
företag har gett större inblick i vad andra redan gjort och vad som kan göras annorlunda. 
Eftersom de kombinerade produkterna inte har någon stor utsträckning har undersökningar 
skett via både ljus- och ljudmarknaden. Besök har skett i lampaffärer likväl som i affärer som 
erbjuder ljudsystem och högtalare.  

Lampundersökningen har gett en slutsats i att ljuset helst ska spridas i 360° runt hela 
produkten. Att ytan för belysning ska vara så stor så som möjligt utan mörka ytor och 
skymningar.  

Merparten av nuvarande bärbara högtalare visade att produkterna innehöll små 
högtalarelement med en diameter på ca 15-40mm, men även en extra passiv radiator. En 
passiv radiator återger lägre frekvenser likt ett baselement. Med tanke på att produkten ska ha 
en liten volym ger det ingen plats för ett baselement. En passiva radiator tar basens plats för 
att återge frekvenserna under 100hz. 

Det finns några få produkter som levererar både ljud och ljus. Dessa är dock begränsade 
eftersom de enbart har ljus som ändrar i takt till musiken, alternativt små LED-lampor som 
inte levererar ljus tillräckligt för att lysa upp omgivningen. Vad som upptäcktes var hur 
ineffektiv platsanvändning de hade. Ingen produkt som är smidig att placera i väska eller 
medhava för hand. 

aGLOW som visas i figur (4) är en produkt som snabbt tog uppmärksamhet. En 
bluetoothhögtalare och lampa, dock skrymmande vid medhavande i väska som nämnt ovan. 

Figur (4) aGLOW lampa/högtalare (aGlow, white, u.å.). 
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För att medhava produkten är handgreppet om produkten ytterst viktig. Analysen för 
Moonisics handtagsplacering visas i kapitel 5.2.1 Portabilitet. Handtag saknas på några av de 
produkterna på marknaden. Till exempel STAR Tradings produkt i figur (5) som har helt 
avsaknad av handtag.  

Figur (5) STAR Trading speaker and light (Högtalare med belysning, u.å.). 

2.2 Intervjuer 
Intervjuer och diskussioner med potentiella användare har genomförts och analyserats. De 
generella frågor som ställdes under intervjuerna finns under Bilaga Intervjufrågor [1]. Många 
viktiga insikter och tankar lyftes fram som har haft stort inflytande i det fortskridande arbetet. 
Detta har tillfört krav och önskemål till en kravspecifikation, vilket hanteras under 2.4 
Kravspecifikation, där de mest centrala slutsatserna som har påverkat designprocessen som 
har kommit ifrån intervjuer är att produkten skall; 

● vara så liten som möjligt
● kunna hållas med en hand
● ha möjlighet att rikta ljudet i olika riktningar
● ta liten plats i väska
● sprida ljus  i maximalt antal riktningar
● kunna spela musik från smartphone, dator eller surfplatta trådlöst

Formen har stor betydelse när det gäller handhavandet av produkten. För att den inte ska ta 
onödigt mycket plats och får därför inte ha några skrymmande och utstickande detaljer. 
Moonisic ska därför vara kompakt, samtidigt som det ska finnas tillräckligt med yta som lyser 
upp omgivningen. Produkten ska för bästa handhavande, t.ex i och ut ur väskor, ha runda hörn 
och former. 

2.3 Högtalarteori 
Högtalarens funktion och ljudkvalitet är en av utvecklingspotentialerna hos Mooni. För att få 
bättre ljudkvalitet är det många bitar som behöver modifieras för att det ska falla på plats. En 
högtalare jobbar med att förflytta ljud och skapa ljudvågor med hjälp av en magnet som drar i 
högtalarens membran när ström går igenom magneten.  Ljudet är beroende av innesluten 
volym, förstärkare, batteri och högtalarelementet (Center point audio, u.å.). I en bärbar 
lampa/högtalare är produkten volymberoende. För stor volym gör den svårare att ta med sig 
och otympligare i många situationer. Detta är motsägande till vad de potentiella användarna 
uttrycker om en så liten produkt som möjligt, något som står listat under 2.2 intervjuer. Därav 
är valet av högtalarelement styrt av produktens form och den volym luft produkten insluter. 
Standardstorlek av högtalarmembran i Mooni:s nuvarande produkter är 75-100 millimeter i 
diameter. Vad som går att läsa i marknadsundersökningen har majoriteten av högtalarna som 
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är mindre och bärbara ett högtalarelement med en diameter på 25-50 millimeter. De mindre 
elementen har inte lika låg frekvensåtergivning vilket betyder att det saknar återgivning i lägre 
frekvenser. Basen försvinner medan de högre frekvenserna låter bra (Guttenberg, 2018). Det 
finns olika sätt att påverka detta. Det går att använda sig av designprinciper såsom en 
basreflex eller en passiv radiator design. 

En högtalarlåda som designas enligt basreflexens designprinciper bygger på att ha ett ihåligt 
rör i den inneslutna volymen vilket dimensioneras på ett sådant vis att de släpper ut 
vibrationer i önskvärda lägre frekvenser (Tanasescu, 2016). En passiv radiator är som ett 
vanligt högtalarelement utan magneten och är inte kopplad till förstärkaren. Den 
dimensioneras på sådant vis att att den vibrerar med tryckförändringarna som bildas inne i 
innervolymen bildad av det aktiva högtalarelementet (Aespeakers.com, n.d.). En jämförelse i 
frekvensåtergivning av en helt sluten, basreflex och passiv radiator högtalardesign kan ses i 
figur (6). 

Figur (6) Jämförelse av sluten volym, basreflex och passiv radiator med frekvensåtergivningsdiagram (Audio 
Judgement, 2016). 

I det här projektet kommer principen inom högtalardesign för en passiv radiator tillämpas, 
även om basreflexens design har möjlighet att nå lägre frekvenser. En design med passiv 
radiator passar sig bäst för en kompakt och portabel produkt samtidigt som det önskas att ha 
en bra återgivning i de lägre frekvenserna. En illustration av en högtalare designad med en 
aktiv högtalare och en passiv radiator finns nedan i figur (7). En anledning är till valet av en 
passiv radiator är att den generellt inte kräver en lika stor volym som en basreflexdesign 
(Tanasescu, 2016). Den andra anledning är att en passiv radiator, likt en sluten design, inte har 
några öppningar till innervolymen. Att ha en öppning i volymen skulle inte vara önskevärt på 
grund av risken att väta och smuts skulle hamna inne i produkten och skada de tekniska 
komponenterna. 

Figur (7) Passiv radiator nedanför ett högtalarelement (Wikipedia, 2018). 
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2.4 Kravspecifikation 
För att leverera en korrekt produkt behöver det finnas riktlinjer och väldefinierade krav, 
exempelvis på vad produkten ska klara av, har för specifikationer och storlek. Därför har 
kravspecifikationen alltid funnits till hands när utvärdering och kontroll av koncept har skett. 
Kravspecifikationen gjordes i början på projektet men har ändrats flertalet gånger under 
projektets då förutsättningarna förändrats alltefter ökad förståelse från undersökningar. Det 
finns vissa delar av kravspecifikationen som inte varit möjligt att påverka som batteritid, 
wirefree-laddningen och effekt på ljudkomponenter. De uppfyllda kraven är markerade i 
bifogad Bilaga Kravspecifikation [2].  

De kraven som fokuserats mest på under projektets gång är ljus och användarvänlighet. Där 
ljusomfång, användarens upplevelse och produktens enkelhet är av stor vikt.  
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3. Idégenerering

Med kunskap och information av användare och existerande produkter på marknaden börjar 
arbetet med att ta fram ideér på form och funktion. Detta börjar initialt med att göra skisser 
för att få ner så många ideér som möjligt på papper som illustreras i figur (8). 

Figur (8) Urval av skisser på koncept. 

Med skisser är det svårt att uppfatta om alla tekniska komponenter får plats och därmed om 
konceptet är genomförbart. 3D modeller av alla nödvändiga tekniska komponenter samt ett 
urval av de skissade koncepten bildas i Solid Edge (Solid Edge ST9, 2016) för att se om det 
sker några kollisioner inne i produkten och om ytorna var tillräckligt stora. Bild från arbetet i 
Solid Edge ses i figur (9). 

Figur (9) Bild av framställning av tidiga 3D-modeller i Solid Edge. 
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När CAD-modellerna är manipulerade på sådant vis att alla nödvändiga komponenter får plats 
bildas form- och volymmodeller. Detta för att kunna utvärdera formspråket samt genomföra 
tester såsom om modellen kan greppas enkelt med en hand utan att lägga på ett handtag och 
hur den skulle kunna packas i en väska. Allt detta för att kunna utvärdera koncepten mot 
kravspecifikationen. Bild från arbetet med form- och volymmodellerna ses i figur (10). 

Figur (10) Bild på framställning av form- och volymmodeller. 
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4. Konceptgenerering

Från idégenereringen påbörjades generering av de olika koncepten. Med sammanställda 
resultat från de tidigare momenten gjordes tre förfinade koncept som ställts mot kraven i 
kravspecifikationen. Tydligare beskrivningar och finare skisser på koncepten redovisas nedan. 
Koncepten ställs sedan i en urvalsmatris för att avgöra det slutgiltiga konceptet.  

4.1 Koncept 1 
Koncept ett fick namnet “TriCircle” med tanke på den runda cirkelformen påbyggd med en 
triangel. Högtalaren sitter i nedre hörnet av “triangeln” medan laddnings- och ljusenheten tar 
upp den cirkulära delens undersida vilket visas i figur(11). Den passiva radiatorn placeras på 
den platta ytan ovanför högtalarelementet nere till höger och tar därmed inte upp någon yta 
för ljusspridning ovanpå den cirkulära ytan. Ljuset sprids runt hela produkten förutom vid 
högtalare och radiator. “TriCircle” kan placeras liggande eller stående. Vid utomhusbruk i 
parken kan den ligga ned på filten och sprida ljud och ljus likt en lägereld samtidigt som den 
vid hemmabruk kan stå mot en vägg för att ta upp minimalt med yta samtidigt som man har 
möjlighet att rikta ljudet.  

Figur (11) Förtydligande av koncept “TriCircle” . 
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4.2 Koncept 2 
Koncept två benämns med “Racer”. Med platt botten och strömlinjeformad övre yta inspirerat 
av sportbilar ligger högtalare och radiator likt ett band över produkten. Produkten är 
symmetrisk vilket möjliggör att den kan stå på båda sidor men även ligga ner. Fördelen med 
detta koncept är en ökad spridning av ljudet då de två högtalarelementen har en 80° vinkel 
relativt varandra. “Racern” består av två högtalare med en passiv radiator i mitten enligt figur 
(12). Högtalarna placeras i kanterna för att få spridning på ljudet medan ljuset lyser igenom på 
över och undersida.  

Figur (12) Förtydligande av koncept “Racer”. 

4.3 Koncept 3 
Det tredje konceptet “Tullip” har inspiration från naturen och efterliknar en tulpan. Den kan 
både stå och ligga ned. Dess runda form framtill ger stor och jämn ljusspridning i sidled vid 
båda positioneringarna; samt uppåt vid liggande och framåt vid stående. En högtalare och en 
radiator placeras i toppen enligt figur (13) för ökad ljusspridning och möjliggör riktning av 
ljudet om så önskas. Den är kompakt och formen ger ett kraftfullt intryck med de spetsiga 
kanterna vid högtalarna.  

Figur (13) förtydligande av koncept “Tullip”. 
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4.4 Konceptutvärdering 
Val av koncept ges genom en utvärderingsmatris baserat på de kraven ur kravspecifikationen 
som var aktuella i det här projektet. Beroende på hur koncepten klarar av kraven bedöms dom 
med poäng från 1-5 där 1 är att konceptet inte uppfyller kravet och 5 att konceptet fyller 
kravet fullt ut. De olika kraven viktas för att få en bredare och noggrannare utvärdering. I 
tabell (1) utvärderas koncepten mot kraven för att se vilken som är bäst lämpad att 
vidareutveckla.  

Tabell (1) Utvärderingsmatris av de tre koncepten 

Som avläses ovan i tabellen var Koncept 1, “TriCircle”, den som hade mest poäng och därav 
konceptet som är bäst sett till de givna kraven. För att få en slutgiltig produkt måste konceptet 
vidareutvecklas för att alla detaljer ska vara väl undersökta och eftertänkta.  
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5.0 Produktutveckling 

Utifrån 4.4 konceptutvärdering drogs slutsatsen att arbeta vidare med koncept 1, “Tri-circle”. 
Konceptet är i tidigt stadie och för att utforma den på bästa sätt krävs vidare arbete. Konceptet 
delas upp i olika delar och var del undersöks samt förbättras.  

5.1 Form- och strukturvariation 
Anders Warell  beskriver ett systematisk tillvägagångssätt att undersöka olika versioner av ett 
koncept. Processen bygger på att variera den relativa placeringen samt dimension av sina 
ingående komponenter för att undersöka olika lösningar. (Warell, 1999) 

Detta används för att undersöka om det finns något bättre sätt att forma den stora geometriska 
formen samt om ändring av placering på de tekniska komponenterna kan ge en positiv effekt 
på formspråk och minskad risk för inre kollision. Figur (14) illustrerar en form- och 
strukturvariation där varje rad använder sig av samma dimension och varje kolumn har 
samma relativ placering på de ingående komponenter. Detta resulterar i trettio olika versioner 
av utformning på denna produkt, vilket kan bedömas med hjälp av kravspecifikationen. 

Figur (14) Form- och strukturvariation. 

5.2 Användarupplevelse 
En viktig aspekt i detta arbete är att säkerställa att produkten är lätt att använda. Under detta 
kapitel kommer olika aspekter runt användarupplevelse att behandlas. 

5.2.1 Portabilitet 
Utifrån användarönskemålen har designprocessen handlat mycket om portabilitet och att 
effektivisera volymanvändningen. En potentiell användare skall kunna förflytta produkten 
från en plats till en annan på maximalt antal sätt. 
Produkten är konstruerad med en tjocklek på 60 millimeter för att det skall vara möjligt att 
handen skall kunna greppa tag runt produkten. Detta illustreras i figur (15). Den smala 
dimensionen har även en positiv effekt på hur skrymmande den är när den packas i en väska. 
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Figur (15) Förtydligande tjocklek prototyp med handhållande. 

Produkten har en kort rem som bildar en ögla för att möjliggöra att användaren kan hänga 
produkten i fingret, väggen eller fästa på utsidan av en väska. Ramen är gjord i tyg med låg 
styvhet för att inte vara i vägen om produkten skulle placeras i en väska. En bild på hur öglan 
kan användas visas i figur (16). 

Figur (16) Hand håller i öglan på prototyp. 

5.2.2 Knappsats 
Vid kundundersökningen var en av frågorna formulerade huruvida en knappsats på produkten 
är nödvändig då bottenplattan från samarbetspartnern Mooni är förprogrammerad med IR-
sensor för handkontroll. Handkontrollen används idag på alla Mooni:s andra produkter men 
frågan är då: har användaren behov av en handkontroll vid en liten produkt?  

En viktig aspekt är om användaren kommer att se handkontrollen som en onödig attiralj som 
inte bidrar till enkel användning av produkten. Genom intervjuerna kom åsikter som: ifall 
personen som styr musiken/ljuset går iväg en bit finns ingen möjlighet att ändra utan eventuell 
handkontroll eller knappsats.  
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Med de givna insikterna har produkten blivit försedd med en knappsats på ovansidan av 
produkten. Ur struktur- och variationsmatrisen i kapitel 5.1 har flera olika placeringar testats. 
Det har även testats på volymmodellen med olika positionering av produkten, liggande eller 
stående. Knappsatsen ska vara väl synlig och knapptryckningarna ska fungera utan att 
påverkas av vilken position produkten är placerad i. Den lösningen som lämpas bäst är när 
knappsatsen placeras på ovansidan cirkeln som visas i figur (17). Den är placerad där på 
grund av både praktiska och estetiska skäl. Den sitter symmetriskt sett till högtalare samt 
högtalarskyddets placering och på motsatt sida från öglan, samtidigt är den som mest synlig 
från alla sidor och vinklar utan att begränsa ljusgenomsläppet. Knapparna är nedsänkt relativt 
den orangea ramen för att minimera risken för att knapparna skall tryckas in av misstag. 

Figur (17) Knappsats form och funktion. 

De funktioner som finns på den nuvarande kontrollen som används av Mooni är: 
● Ändra ljusstyrka
● Ändra ljudvolym
● Hoppa till nästa/tidigare låt
● Byta färg eller ljusinställning
● Aktivera/inaktivera ljudfunktion
● Aktivera/inaktivera högtalarfunktion
● På/av

Målet med utvecklandet av knappsatsen är att kunna ändra samma inställningar på produkten 
som med kontrollen samtidigt som antalet fysiska knappar minimeras och att det är lättförstått 
för användaren. 

Alla symboler lyser i vitt ljus när produkten är igång för att de ska vara lätta att hitta i mörka 
miljöer. 

● På/Av knappen är i mitten och det krävs att knappen trycks in i en sekund för att
produkten skall sättas på eller stängas av.

● För att ändra ljudvolym eller ljusstyrka trycker användaren på symbolen för högtalaren
respektive lampan. Den symbolen som trycktes in lyser nu i blått ljus. Ljudvolymen
eller ljusstyrkan ändras genom att trycka på plus- eller minussymbolen.
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● För att hoppa till tidigare/nästa låt eller ändra färg/ljusinställning håller användaren in
symbolen för högtalaren respektive lampan i en sekund. Den symbolen som trycktes in
lyser nu i rött ljus. Genom att trycka på plus- eller minustecknet byts låt respektive
färg/ljusinställning.

● När användaren önskar att enbart använda ljus- eller högtalarfunktionen stängs ljuset
respektive ljudet av/på om symbolen för lampan respektive högtalaren hålls in i mer
än två sekunder. Om funktionen är avstängd lyser inte symbolen.

5.2.3 Högtalarskydd 
För att skydda den aktiva högtalaren samt den passiva radiatorn från smuts, väta och föremål 
som skulle kunna skada membranet har produkten kompletterats med två stycken 
högtalarskydd. Båda skydden är uppbyggda av en ram, tyg samt fästpunkter för att möjliggöra 
att skydden kan tas bort för att rengöras. Ramen är utformad med avlånga hål för hindra ljudet 
så lite som möjligt samtidigt som det ska vara stöttåligt. Ramen formsprutas i plast vilket kan 
läsas mer om under kapitel 5.6 Tillverkning. Tyget skyddar väta och smuts från att nå 
högtalarmembranet tillsammans med en gummikant i kanterna på skyddet för att hålla tätt. 
Bild på högtalarskydden kan ses i figur (18). 

Figur(18) Bild på skyddet för aktiv högtalare samt passiv radiator. 

För att det skall vara möjligt att avlägsna eventuella smutspartiklar som har hamnat mellan 
skyddet och högtalarna samt att rengöra skyddet monteras de löstagbara med friktionsfästen. 
Högtalarskydden har fyra stycken 3 millimeter tjocka piggar som placeras i gummiringar som 
är fästa i produktens basform. 
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5.2.4 Trådlös dataöverföring 
Från intervjuer med potentiella användare framkom att dataöverföringen mellan 
smartphone/dator/surfplatta ska ske trådlöst. Existerande tekniker som används i högtalare 
idag är Bluetooth 4.2, vilket används i Mooni:s nuvarande produkter, samt överföring över 
wifi. Under marknadsanalysen (läs mer om tillvägagångssätt under kapitel 2.1 State of the art) 
upptäcktes att högtalare som kräver strömförsörjning från vägguttag använder sig av båda 
teknikerna medan portabla högtalare som har ett internt batteri nästan uteslutande använder 
sig av Bluetooth. Vid undersökning av de två olika teknikerna, dataöverföring i form av 
ljudinformation över Bluetooth 4.2 och Wifi sammanställdes en lista med olika fördelar för 
respektive teknik. Fördelar för Wifi; 

● Möjlighet att skicka data till flertalet högtalare samtidigt
● Räckvidden är i teorin obegränsad

Fördelar för Bluetooth 4.2; 
● Kräver ej lokalt nätverk
● Lägre strömförbrukning än wifi

Om dataöverföringen skall ske över wifi krävs det att det finns ett lokalt nätverk som 
högtalaren samt smartphone/dator/surfplatta kan ansluta sig till. Detta finns i de flesta hem 
och sträcker sig ofta några meter utanför hemmet men finns vanligtvis inte på offentliga 
platser eller parker. Detta är en begränsande faktor för denna produkt då den är tänkt att 
användas i hemmet och utanför hemmet. Bluetooth 4.2 kräver inget lokalt nätverk utan 
kommunicerar direkt mellan smartphone/dator/surfplatta och bluetooth modul i vald produkt. 
Möjligheten att kommunicera till flera högtalare samtidigt är en önskvärd egenskap och här 
skiljer sig teknikerna mycket åt. Bluetooth 4.2 är begränsad till att kommunicera till två 
högtalare samtidigt, där varje högtalare får höger- eller vänsterkanal, förutsatt att musikfilen 
är inspelad och är sparad i stereo. Wifi har möjligheten att kommunicera till flertalet 
högtalare, där tekniken i sig inte är den begränsande faktorn utan nätverkets maximala 
hastighet och uppkopplingspunkter, något som inte anses vara en begränsande faktor i detta 
arbete. Wifi har även möjligheten att spela upp olika låtar till olika högtalare alternativt 
samma. Bluetooth 4.2 kräver ungefär 2,5% av strömbehovet som en wifi uppkoppling under 
överföring, något som skulle tömma det interna batteriet snabbare. (Graves, u.å.; Vogler, u.å.) 
Vad som kan anses vara förklaringen varför Bluetooth nästan uteslutande används i produkter 
med internt batteri kan vara att produkter med internt batteri är utvecklade för att kunna 
användas utanför hemmet. Skillnaden i strömförbrukning sätter mindre krav på batteriets 
kapacitet utan att förändra den totala drifttiden samt att bluetooth tekniken ej kräver ett lokalt 
wifi för att fungera. I detta arbete kommer den trådlösa ljudöverföringen baseras på Bluetooth 
4.2. 

5.3 Materialval 
Produkten har ett flertal krav från kravspecifikationen som ska uppfyllas. Dessa kraven är att 
produkten ska: 

● vara medtagbar.
● lysa.
● vara stöttålig.
● väga under 2 kg.
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Vad som är mest begränsande med materialvalet är att det ska vara ljusgenomsläppligt för att 
kunna lysa, då produkten utgår från en bas i form av Mooni:s basplatta. Basplattan innehåller 
led-lampor som ger produkten ljus. Eftersom Mooni har en tillverkningslina med 
rotationsgjuten plast föll valet på det. Plast är det som klarar kravspecifikationens krav bäst 
och samtidigt fungerar med deras produktion. För just rotationsgjutning, transparens och 
hårdhet är PE-LD ett bra alternativ. För att använda minimalt med antalet olika material i 
produktionen används även PE-LD för att göra ramen för högtalarskydden. 

5.4 Design for manufacturing 
Under hela projektets gång har tankarna gått på hur produktionen gå till. Mooni har en fabrik 
som tillverkar delar i rotationsgjuten plast och för att produkten ska vara anpassad till deras 
produktion måste produkten vara formad på ett speciellt sätt. För att rotationsgjuta plast måste 
det finnas en släppvinkel på 2.5°. Det innebär att formen måste vara vinklad (som en kon) åt 
ett håll med en vinkel på 2.5° för att plasten ska lossna från metallformen den gjuts runt. Det 
är önskvärt att minimera antalet skarpa hörn för att detaljen ska kunna släppa från 
rotationsgjutningsformen. Därför krävs en radie på minst 3 millimeter. Att minimera antalet 
vinklar som är mindre än 90° är också önskvärt då en liten vinkel resulterar i en större 
väggtjocklek just där. Med en större väggtjocklek kommer produkten inte emittera ljuset jämt 
och onödigt mycket plast kommer att förbrukas. Om ljusfördelningen ska vara jämn krävs det 
att plasten har lika stor tjocklek genom hela skalet. (Levin, 2018) 

5.5 Design for assembly 
För att underlätta montering och sammansättning av produktens alla komponenter används 
David G.Ullmans process Design for assembly. Det innebär att produkten ska monteras smart 
med en bas som resten kan monteras på utan att behöva vrida och vända på delen under tiden 
monteringen pågår. (Ullman, 2016) 

Då “TriCircle” utgår från Mooni’s nuvarande basplatta räcker det med att vända på produkten 
en gång för att de resterande komponenterna kan monteras. Det ger en snabb process vilket 
medger en billig montering som i slutändan gynnar företagets och köparens ekonomi. 
Billigare tillverkningskostnad ger bättre pris, alternativt större vinst till bolaget.   

5.6 Tillverkning 
Produkten har många delar som kan köpas in från Moonis nuvarande leverantörer. Det finns 
dock delar som behöver tillverkas. De komponenterna är listade nedan i tabell (2) med 
tillverkningsmetod samt material. 

Tabell (2) Tillverkade komponenter. 
Detalj Tillverkningsmetod Material 

Chassi Rotationsgjutning PE-LD 

Reflektorkåpa Formsprutning ABS-plast 

Högtalarskydd Formsprutning ABS-plast 

Radiatorskydd Formsprutning ABS-plast 

Ram knappsats Formsprutning ABS-plast 

Knappsats Formsprutning ABS-plast 
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5.6.1 Rotationsgjutning 
Vid rotationsgjutning tillverkas en delbar form i metall, oftast aluminium, genom att fräsas ut 
i en CNC-fräs. Formen har ett hålrum motsvarande detaljens yttermått och är delbar för att 
möjliggöra uttagning av färdig detalj samt påfyllnad av material. Materialet som används är 
PE-LD, lågdensitets polyeten. Det hälls i formen i fast fas som sedan smälts av den varma 
formen samtidigt som formen roterar runt två axlar. Den smälta plasten fördelas jämnt i 
formen för att svalna och bli fast fas igen. Formen delas och den färdiga detaljen är färdig att 
tas ut och monteras ihop med resterande komponenter. (Plastportalen, u.å.) 

5.6.2 Formsprutning 
Formsprutning sker genom att plastmaterialet smälts i cylindern på en formsprutmaskin som 
sedan sprutas in i en form där smältan svalnar. Formen håller den temperatur som tillåter 
materialet att svalna och stelna i rätt takt för att undvika sprödhet och deformationer. Formen 
består vanligtvis av två formhalvor som delas för att avlägsna detaljen efter avkylning och 
tillverkas av aluminium som har bra värmeledningsförmåga. Den fräses ut i en CNC-fräs och 
formens kvalitet är avgörande för finishen på detaljen. Metoden är ofta helautomatisk vilket 
ger hög produktionstakt. (Wikipedia, 2018) 

5.7 Kostnadskalkyl 
En kostnadskalkyl gjordes för att få slutgiltiga priset på produkten. Moonisic ligger i en 
kategori utanför de klassiska högtalarna och det är därför svårt att uppskatta ett marknadspris. 
Som alla produkter på marknaden är en låg tillverkningskostnad till fördel för företaget. Vissa 
komponenter ska tillverkas medan andra går att köpa in från underleverantörer. Vilka 
komponenter som ska köpas in och tillverkas avläses från tabell (3) och tabell (4) nedan. 

För att beräkna material- och tillverkningskostnad för detaljerna har 1-3-9-metoden använts 
som tumregel. Det finns två villkor för att kunna använda regeln vilka är att det ska vara 
egentillverkade detaljer samt tillverkning i stora volymer.  För att få tillverkningskostnad(TK) 
multipliceras materialkostnaden(MK) med 3. TTK är totala tillverkningskostnaden antalet 
detaljer av samma sort. För att sedan beräkna försäljningspriset(FP) multipliceras 
tillverkningskostnaden med tre. (Ullman, 2016; Kaarst New Media Publisher GmbH, 2018) 

Tabell (3) Komponenter som ska tillverkas. 
Detalj Material Vikt 

(kg) 
Antal (st) MK 

(kr/kg) 
MK (kr/st) TK (kr) TTK (kr) FP (kr) 

Chassi PE-LD 0,207 1 6.54 1,35 4,1 4,1 12,2 

Reflektorkåpa PE-LD 0,042 1 6.54 0,274 0,82 0,82 2,5 

Högtalarskydd PE-LD 0,005 1 6.54 0,03 0,1 0,1 0,3 

Radiatorskydd PE-LD 0,003 1 6.54 0,02 0,06 0,06 0,18 

Ram knappsats PE-LD 0,007 1 6.54 0,046 0,14 0,14 0,41 

Knappsats Gummi 0,005 1 11.00 0,055 0,165 0,165 0,5 

Summa 0,269 14 1,8 5,42 5,6 16,1 
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Många av de komponenter som ska köpas in finns hos de flesta verkstadsgrossister runt om i 
världen. Mooni har dessutom egna leverantörer som levererar liknande komponenter till deras 
nuvarande produkter. Det är inte allt för enkelt att få lista på deras inköpspris, därför är pris på 
basplatta, tätningar och skruvar endast uppskattade från företag inom de områdena. 

Tabell (4) Inköpta komponenter. 
Detalj Antal (st) Pris (kr/st) Total kostnad Varumärke/kommentar 

Basplatta ink. batteri, 1 39,26 39,26 Mooni 

Skruvar basplatta 6 0,07 0,42 Mooni 

Högtalarelement 1 7.0 7,0 Mooni 

Tätning högtalare 1 0,27 0,27 Mooni 

Passiv radiator 1 7,0 7,0 Mooni 

Tätning radiator 1 0,27 0,27 Mooni 

Skruvar högtalare och 
radiator 

8 0,027 0,22 Mooni 

Tyg ögla 1 0,3 0,3 Jane Claton [ÖGLETYG] 

Skruv ögla 1 0,027 0,027 Mooni 

Tyg högtalar och 
radiatorskydd 

2 0,7 1,4 Jane Clayton 
[TYGJÄVEL] 

Kablar 2 0,05 0,05 Mooni 

Fästen skydd 8 0,4 3,2 Mooni 

Summa 25 84,6 59,41 

Den totala summan för produkten blir enligt tabell (5): 

Tabell (5) inköpta komponenter. 
Tillverkningskostnad 16,1 kr 

Inköpta detaljer 59,41 kr 

Summa 75,51  kr 

Högtalaren och radiatorn som använts i beräkningarna kommer från Mooni´s leverantörer. 
Det finns stora möjligheter att byta högtalare och radiator till andra exklusivare, dyrare och 
mer välkända på marknaden då priset blev så lågt. Det har inte tagits hänsyn till 
komponenternas parametrar i beräkningarna, vilket skulle behöva göras för att optimera 
högtalaren till form och volym på ytterchassie.  
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6. Volym & begränsningar för val av högtalare

Högtalarkomponenterna är dimensionerade på olika sätt och kräver olika stor volym för att 
leverera det ljud den är kapabel till. En liten högtalare har inte möjlighet att förflytta lika 
mycket volym luft som ett större element, vilket är mycket beroende av högtalarens 
membrans storlek och rörelseförmåga. Det är möjligt för mindre high-end element att kräva 
lika stor volym som större högtalare, men överlag är det storleks- och effektberoende. 

För att att högtalaren samt den passiva radiatorn skall få plats i produkten finns det 
geometriska begränsningar för dem, illustrerat i figur (19) där det aktiva högtalarelementet är 
till vänster och den passiva radiatorn är till höger. 

Figur (19) Maximal storlek på högtalar- och radiatorkomponenter som ska tillverkas. 

Den volym luft som får plats inne i produkten är en annan dimensionerande parameter för 
valet av högtalarelement. Genom att undersöka 3D modellen framgår att den volymen luft 
som får plats i produkten är 73,84 dm^3. Denna parameter kommer att variera beroende på 
val av högtalarelement eftersom högtalarelementet kommer att använda en del av volymen 
inne i chassit. Detta bör tas hänsyn till när dimensionering av högtalarelement görs. 
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7. Slutgiltig produkt

Den slutgiltiga produkten blev en kombinerad lampa och högtalare som talar genom sitt 
utseende. Produkten speglar sin funktion och är lätt att använda. Figur (20) visar produktens 
placering av högtalar- och radiatorskydd samt ögla. Under de gråa skydden är högtalare och 
radiator placerat. De har skydd på grund av dess känslighet mot smuts och skador. Projektet 
utmynnade i en tillverkningsklar produkt passande Mooni´s nuvarande sortiment utan att vara 
en produkt i mängden. 

Figur (20) Slutgiltig produkt med vy över högtalare och radiator. 

Produktens alla komponenter är genomtänkt placerade för maximalt ljusgenomsläpp och 
funktionellt användande. I figur (21) visas hur knappsatsen placerats på cirkelns överdel 
symmetrisk sett till högtalarskyddet och öglan samt innehar alla funktioner som förklarats 
ovan i kapitel 5.2.2.  
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Figur (21) knappsatsens placering och symboler. 

Genom att använda Keyshot har en rendering framtagits för att simulera hur ljuset sprids 
genom produkten, se figur (22) (Keyshot 6 64 Floating, 2015). En ljuskälla har placerats på 
samma plats LED-lamporna ska sitta i produkten och produktens rotationsgjutna basdel är satt 
till semi transparent (enl. keyshot “translucent”).  

Figur (22) Moonisic belyst liggande position. 
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7.1 Sprängskiss 
Nedan visas produktens alla innehållande komponenter. I figur (23) visas hur komponenterna 
är placerade i produkten. Efter att bottenplattan är monterad kan resterande komponenter 
monteras från samma håll.  

Figur (23) Sprängskiss på “TriCircle”. 

7.2 Slutgiltig paketering 
Förpackningen är en viktig del för att kunden ska känna att produkten är kvalitativ hela vägen 
från affär till användande. Förpackningen har bilder och förklarande texter på sidorna. Den 
ska vara rubust för att ge högtalaren säker frakt. Det är en låda utan lock inskjutet i ett 
skyddande skal. Genom att dra i tygöglan som sticker ut på ena kortsidan dras inre lådan ut 
och frigör produkten. Produkten ligger nedsänkt med högtalarsidan uppåt och kontrollen 
ligger längs den nedre långsidan enligt figur (24) medan laddkabeln ligger i innerlådan.  

Figur (24) Förpackning med tryck innehållande “TriCircle”. 
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8. Diskussion

8.1 Pris 
För att produkten ska sälja på marknaden måste den ligga i en attraktiv prisklass. Ett attraktivt 
pris tycker vi ligger mellan 600-800 kronor för att vara under nuvarande dyra, exklusiva 
märken samtidigt som den har bra kvalitet och mycket teknologi som uppfyller behovet på 
marknaden. Oavsett tillverkningskostnad beräknar Mooni att butikspriset är cirka fem-sex 
gånger tillverkningskostnaden. Vår tillverkningskostnad och inköpskostnad går att minska 
med hjälp av att köpa in detaljerna via företag, tex Mooni, och därmed minska kostnaden för 
produkten. Den totala kostnaden med inköp och tillverkning landar produkten på 75,51 kronor 
vilket är billigt och kan pressa priserna på marknaden. Nu är högtalaren och radiatorn från 
Moonis leverantörer. De är inte anpassade för produktens volym och komponenter vilket 
skulle kunna dra upp priset. Nu finns utrymme för frihet i val av komponenter utan att riskera 
för högt pris. I de 75.51 kronorna är dock inte monterings- och leveranskostnader inkluderade. 

8.2 Vidare arbete 
Eftersom det har funnits begränsningar i detta arbete finns det flertalet områden som ett vidare 
arbete kan behandla. Parametrar som begränsar högtalarens och den passiva radiatorns 
geometriska form samt hur mycket volym de ska dimensioneras efter är bestämt, men inte 
vilka högtalarelement som faktiskt ska användas. För att bestämma vilka högtalarelement som 
ska användas behövs en stor mängd olika element som man kan testa kompabiliteten med för 
systemet. Detta kan göras genom att simulera frekvensåtergivningen i ett mjukvaroprogram, 
exempelvis Basa!, som klarar av att hantera en aktiv högtalare samt en passiv radiator (Basta!, 
2008). Kraven är att högtalarelementens geometri ska få plats i produkten och valet mellan 
olika konfigurationer kommer att vara en avvägning mellan pris och prestation, där prestation 
kan ges av; 

● hur jämn frekvensåtergivningen är,
● möjlig ljudvolym,
● mängd distortion,
● hur låga frekvenser som kan återges.

För att en produkt ska vara redo att lanseras och gå in i produktion måste tillverkningen 
verifieras. Verktyg som krävs för produktionen, vilket har hanterats under kapitel 5.6 
Tillverkning, ska tas fram och tidiga prototyper skall framställas och utvärderas. Enligt teorin 
skall denna produkt vara redo för att gå in i produktion men det är viktigt att undersöka att 
inga oförutsedda komplikationer uppstår. När verktyg och tillverkningssätt har undersökts, 
och eventuellt förändrats, finns en möjlighet att verifiera tillverkningskostnaden. Många 
detaljer kommer med stor sannolikhet att köpas in från underleverantörer där priset kan 
variera från den kostnadskalkyl som har gjorts i kapitel 5.7 Kostnadskalkyl. Detta kan göras 
på ett tidigt stadie med att ta in offerter från många olika leverantörer. 

Detta arbete har ej hanteras produktens förstärkare och batteri utan har utgått från Mooni:s 
nuvarande komponenter. Dessa kan ses över för att se om det finns bättre komponenter som 
skulle förbättra batteritid, tillverkningskostnad, ljudnivå och ljudkvalité. 

I denna produkt kommer den trådlösa kopplingen mellan produkten och 
smartphone/dator/surfplatta ske via Bluetooth 4.2 vilket möjliggör att två produkter kan 
kopplas samman och spela höger- och vänsterkanal var för sig, läs mer om detta under kapitel 
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Bilaga Intervjufrågor [1] 

- Vad äger du för högtalare idag?
- I vilka tillfällen skulle du vilja ha med dig en portabel högtalare?

- Har du det idag?
- Om ja, vad skulle du vilja förbättra?
- Om nej, varför har du inte med den?

- Hur skulle du vilja förflytta och transportera din portabla högtalare?
- Hur skulle du vilja byta låt/volym?
- Hur vill du att ljudet sprids? Hemma och när du har med dig den?
- När du har den hemma, var skulle den stå?

- Hur stor skulle den få vara då för att inte vara skrymmande?
- Skulle det vara intressant om högtalaren även är en ljuskälla?

- Om ja, hur skulle du vilja att ljuset sprids?
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Bilaga Kravspecifikation [2] 


