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Sammanfattning 
Aqeri har sedan ett år tillbaka en ny profilering med namn och logotyp, vilket har 
medfört att deras visuella produktidentiteter måste uppdateras. Företaget är ledande 
inom utveckling, producering och distribuering av IT-hårdvaror anpassade för 
extrema miljöer inom industri, försvar och fordon. Den nya profileringen och de olika 
segmenten har tillsammans med produktidentiteter från två bolag gjort att de inte har 
någon klar designidentitet på deras produkter. Forskningen har därför utgått ifrån att 
försöka bestämma hur en designidentitet tas fram för att kunna implementeras till 
företaget Aqeri.  
 
Designidentitet på produkter definieras som en produkts identitet visualiserad genom 
dess form eller utseende som definierar vad produkten är. Identiteten handlar om 
identifiering av produktens syfte, produktgrupp och dess ursprung vilket t.ex. kan 
visualiseras genom företagslogotyp, symbol och funktionsdesign. Kommunikationen 
av identiteten sker genom syn, hörsel och känsel som färg, form och ljud. Genom 
semantiska uttryck på formen kan designen förmedla produktens egenskaper och/eller 
funktion. Andra faktorer som påverkar designen är olika lagar och direktiv så som CE. 
Respondenterna i intervjuerna hade korrelerande åsikter om vad designidentitet är och 
vad den ska kommunicera. Arbetet med designidentitet, enligt respondenterna, måste 
utgå ifrån företagets kärnvärden, designstrategier och designcyklar.  
 
Designarbetet med Aqeris nya produktidentitet började med en kartläggning av 
formelement på deras produkter. Vid inventeringen påträffades flera 
förbättringspunkter för att skapa en mer enhetlig design. Nya förslag togs fram utifrån 
inventeringen som behandlar hur identiteten på produkterna visualiserar företagets 
kärnvärden samt hur de åstadkommer ett mer enhetligt uttryck med 
igenkänningsfaktorer. Exempel på detta är färgen, positioneringen och 
dimensioneringen av logotyp samt bestämning av standard features så som 
placeringen av on/off-knapp.  
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Abstract 
Aqeri has since the past year a new profile with name and logotype, which has created 
a need for an updated visual product identity. The company is a leading developer, 
producer and distributer of IT products suitable for extreme environments in industry, 
defense and vehicles. This new profile with the different segments has together with a 
product identity from two companies resulted in that they have no clear design 
identity on their products. From this background the aim of this research is to 
determine how a development of a design identity is done to implement it to Aqeri. 
 
The design identity can be defined as a product’s identity visualized through its form 
or appearance which defines what the product is. Identity stands for identification of a 
product’s aim, product group, and its origin, which for example can be visualized 
through the company’s logotype, symbol and design by function. This communication 
of identity is made through vision, hearing, and feeling as colour, form and sound. 
Through semantics expression of form, design can communicate the products 
characteristics and/or its function. Other factors that affect the design are different 
laws and directives such as CE. The respondents in the interviews had similar 
opinions about the definition of design identity and what it should communicate. The 
process with the design identity, according to the respondents, needs to be based on 
the company’s ground values, design strategies, and design cycles.  
 
The implementation of a new design identity to Aqeri started with an inventory of 
form elements on their products. At the inventory several aspects of improvements 
were found. From the inventory new suggestions on design features to create a more 
uniform design were made. The suggestions describe how the company can visualize 
the ground values and how they can make the products more uniform by using 
reconnaissance factors. Examples are colour, position and dimension of logotype, and 
determining standard features such as placement of on/off-button.  
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Förord 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete om 30 högskolepoäng på 
Kungliga Tekniska Högskolan inom Design och Produktframtagning med inriktning 
mot Miljöanpassad Produktutveckling. Arbetet har bedrivits självständigt på ett 
ingenjörsmässigt/vetenskapligt arbets- och redovisningssätt. Projektet har utförts i 
samarbete med företaget Aqeri AB i Stockholm. För att kunna tillgodogöra sig 
rapporten på ett tillfredställande sätt bör läsaren ha vissa förkunskaper om 
produktutveckling och design.  
 
Jag vill tacka dem som hjälpt och uppmuntrat mig under projektets gång. Ett särskilt 
tack till mina handledare Stefan Öhrman och Stig Gauffin som har bistått mig under 
projektets gång samt medarbetare på Aqeri. Jag vill även tacka mina respondenter 
som ställt upp på intervjuer Tor Bonnier Reload, Kristofer Hansen Scania, Sara Ilstedt 
Hjelm KTH, Jeanna Kimbre Sony Ericsson, Ann-Helen Rönnberg Aqeri, Jens 
Strandberg Sony Ericsson, Lisbeth Svengren Holm och Bertil Timan Ehrenstråhle.  
 
 
 
 
 
 
Therese Nilsson 
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1 Inledning 
I detta första kapitel beskrivs examensarbetets bakgrund med problemformulering, 
forskningsfråga, forskningens syfte och dess avgränsningar. Uppsatsen är ett resultat 
av examensarbetet inom civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning 

vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet har utförts i samarbete med företaget 
Aqeri i Stockholm och motsvarar en omfattning av 20 veckors heltidsstudier. 
 

1.1 Bakgrund 
Aqeri AB är ett ledande svenskt företag inom utveckling, producering och 
distribuering av högteknologiska datorer och kommunikationsutrustningar anpassade 
för extrema miljöer. Företaget är sedan 2006 en sammanslagning av de två bolagen 
PCQT AB och Propac AB. Deras nya gemensamma namn lanserades i början av 
2008. Det nya namnet krävde en ny profilering utåt med en ny logotyp. Profileringen 
med kärnvärdena och logotypen har specificerats. Nu återstår bara att skapa en 
gemensam designprofil för deras produkter. En designprofil som skapar igenkännande 
hos kunder och en design som syns genom hela produktsortimentet. Profilen ska 
kommunicera företagets kärnvärden och värderingar. 
 
Idag är deras produktsortiment en blandning av två företags designprofiler samt olika 
kundönskemål. Exempel på detta är att det finns många varianter av färger, logotyper, 
produktnummer, texter och lufthål, vilket gör att igenkänningsfaktorn är svår att finna. 
Historiskt har det inte funnits något utrymme för design inom vissa kundsegment då 
de har haft låga designkrav. Nu finns ett annat synsätt och design har blivit en mer 
konkurrensmässig del av framtagningsprocessen även inom dessa områden. Detta gör 
att deras behov av en enhetlig design som framhålls genom hela produktsortimentet 
ökar.  
  

1.2 Aqeri 
Aqeri AB utvecklar, producerar och distribuerar IT-hårdvaror anpassade för extrema 
miljöer till industri, försvar och fordon. Industrisegmentet motsvara produkter som är 
anpassade för industrimiljöer vilket gör att de ska tåla hårda miljöer med smuts, 
värme och kyla. Produkter inom industrisegmentet är t.ex. datorer som styr en robot 
eller bommar vid en vägtull. Inom försvarssegmentet finns produkter som är 
anpassade både för marinen och för armen vilket gör att de ska tåla vibrationer, 
värme, kyla m.m.. I det mobila segmentet ingår produkter som är anpassade för att 
sitta i fordon t.ex. truckar och skogsmaskiner. Detta gör att produkterna är mobila och 
ska därför klarar spänningsfall, vibrationer, kyla etc.. 
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Inom deras industriella segment tillhandahålls ett brett sortiment av fläktlösa, 
rackmonterade datorer, monitorer och paneldatorer, se figur 1 och 2. I 
försvarssegmentet återfinns en stor bredd av produkter inom rackmonterade datorer, 
monitorer, tangentbord, DAT-stationer, switchar, routrar och IP-telefoner, se figur 3 
och 4. Till fordonssegmentet tillhandahåller de specialanpassade datorer, paneldatorer 
och skärmar med olika konfigurationslösningar så som backkamera och GPS, se figur 
5.  
 

 

Figur 1 Industridator för rackmontage Figur 2 Industridator som är fläktlös 

 

 

Figur 3 Militär IP-telefon  Figur 4 Militär Switch för rackmontage  

 

 
Figur 5 Skärm avsedd för mobilt användande 

 
Aqeri har en 30-årig lång erfarenhet av ruggade (anpassade för extrema miljöer) IT-
hårdvaror. De främsta styrkorna är att de kan utveckla skräddarsydda speciallösningar 
med en relativt kort utvecklingstid samt deras stora kunnande och erfarenheter inom 
vibration, smuts, elektromagnetiska störningar (EMI, EMC), luftfuktighet och 
extrema fluktuerande temperaturer. Företaget är internationellt och levererar bland 
annat till distributörer i Frankrike, Storbritannien, Singapore, Indien och Thailand.  
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1.3 Problemformulering 
Det finns ett behov hos både organisationer och människor att göra sig synliga genom 
bruset av alla varumärken, symboler och logotyper. Det har blivit viktigare med 
marknadsföring och profilering av produkter än var det var t.ex. innan Internet fanns. 
Ett företags marknadsföring av produkter handlar idag om att skapa synlighet och 
igenkännande i en värld bestående av hundratusentals andra varumärken1. 
Igenkänningsfaktorn kan med ett annat ord beskrivas som ett företagets 
designidentitet. Ett företags designidentitet är något som framträder i alla företagets 
produkter, det är den som skapar igenkänningsfaktorn som t.ex. en viss färg, typsnitt, 
material etc. men det är inte bara en genomgående design i produkterna som krävs. 
Det krävs även att företagets marknadsföring och profilering utåt knyts samman med 
designen på produkterna. För att skapa en bra igenkänningsfaktor räcker det inte med 
de gemensamma dragen av design utan det krävs även att produkterna synliggörs för 
marknaden, om de inte syns så finns de inte för kunderna. Några exempel på företag 
med framträdande designidentiteter är Macintoshs Mp3-spelare (Ipod), Mieles 
vitvaror och Volvos bilmodeller.  
 
För Aqeri gäller det att skapa en designprofil som sträcker sig genom deras tre 
produktsegment. Utifrån sett är segmenten långt ifrån varandra. Det ena segmentet 
kräver stapelbara, robusta och ofta fyrkantiga produkter, eftersom de ska kunna 
monteras i rack, medan det andra segmentet har ett större krav på design. Detta då 
produktens design ska tilltala enskilda personer eller familjeföretag då den integreras i 
t.ex. skogsmaskiner. Det tredje segmentet är ett segment som ligger mitt emellan 
dessa två, det kan vara produkter som inte syns utan som är undangömda men det kan 
också vara paneldatorer som är synliga. 
 
Svårigheterna med att skapa en enhetlig designprofil finns inte bara i det breda 
produktsortimentet utan även att i dagens design av produkter i huvudsak består av två 
företagskulturer. Dessa två kulturer ska nu bli en för att åstadkomma en stark och 
framträdande designidentitet i hela produktsortimentet. En annan aspekt av deras 
sortiment är de kundanpassade produkter. Problemet med kundanpassade produkter är 
att de just är kundanpassade. För att kundanpassa produkter måste en del av företagets 
profileringar väljas bort vilket gör att igenkänningsfaktorn delvis försvinner. 
 

1.4 Forskningsfråga 
Utifrån problemets bakgrund och formulering har en forskningsfråga tagits fram: 
Hur skapas en designidentitet, en design som genomsyrar ett företags samtliga olika 
produktsortiment? 
 
Utifrån forskningsfrågan operationaliserades den ned i delfrågorna: 
Hur utvecklas en produkts grafiska design? 
Hur utvecklas en produkts formspråk? 
Hur kan företaget visuellt beskriva dess miljöarbete genom produkterna? 
 

                                                 
1 Holger, Lena; Holmberg, Ingalill; 2002 
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1.5 Syfte 
Syftet med denna forskning är att undersöka hur en designidentitet skapas för att 
sedan ge förslag på hur detta kan implementeras till företaget Aqeri. Förslagen ska 
införas i utvecklingsprocessen vid nyutveckling av produkter.  
 

1.6 Avgränsningar 
Forskningen avgränsas till att endast analysera designidentiteter som förekommer på 
den västerländska marknaden för att sedan implementera resultatet på små och 
medelstora företag. Arbetet fokuseras till att analysera den yttre formgivningen av 
elektriska produkter och att inte behandla design och konstruktionslösningar som 
påverkar EMI och EMC. Forskningens fokus kommer att vara produktens visuella 
identitet och kommer endast kort att förklara begreppet Corporate Identity.  
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2 Metod 
I metodkapitlet beskrivs den forskningsstrategi och de metodval som använts i den här 
forskningen. Under varje enskild metod redogörs kort hur reliabiliteten och validiteten 
ska säkerställas. Kapitlet beskriven även hur metoderna praktiskt har tillämpats i 
forskningen.  
 

2.1 Forskningsansats 
Forskningen har bedrivits utifrån en kvalitativ forskningsstrategi och med en deduktiv 
ansats. Den kvalitativa metoden är den som bäst överrensstämmer med forskningens 
upplägg då den utgår från mer generella frågeställningar och är den som används då 
återkommande mönster och gemensamma drag eftersöks2. För att kunna besvara 
forskningsfrågan har kvalitativa intervjuer med företag som har starka designprofiler 
eller som skapar designprofiler åt andra företag samt experter inom området 
genomförts. Analysen av intervjuerna fokuserades på att jämföra företagens 
tillvägagångssätt och tankar kring designidentitet för att sedan försöka urskilja 
gemensamma drag och mönster.  
 
Innan forskningen påbörjades fanns redan en viss förkunskap inom området från 
relaterade högskolekurser och arbetserfarenhet inom produktutveckling samt 
kunskaper inhämtade från förstudien av artiklar, rapporter och böcker. Detta har 
resulterat i att datainsamlingen och metoderna har formats utifrån förförståelsen av 
ämnet, vilket gör att den deduktiva ansatsen överrensstämmer väl med det valda 
forskningsupplägget3.  
 

2.2 Litteraturstudie 
Vid litteraturstudien har olika typer av data samlats in. Sekundärdata har inhämtats 
ifrån skriven litteratur i bokform, vetenskapliga rapporter och studier. Den skrivna 
litteraturen i bokform har samlats in genom att använda databasen Libris som har alla 
registrerade universitets- och högskolebibliotek samlade. Artiklar, rapporter och 
studier har hämtats från sökwebbsidan Google. De nyckelorden som har använts vid 
sökningen är designidentitet, design identity, designprofil, design profil, design 
profile, WEEE, CE, LVD, Corporate Identity och SVID. Den inhämtade primärdata 
som samlats in kommer från direktiv och offentliga dokument som inhämtats från 
respektive hemsida. 
 

                                                 
2 Gunnarsson, Ronny; 2009 
3 Bryman, Allan; 2007 
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2.3 Kvalitativa intervjuer 
För att komplettera litteraturstudien har kvalitativa intervjuer genomförts, detta för att 
åstadkomma en mer djupare analys inom området. Nedan presenteras urvalet av 
respondenter, intervjuguiden samt hur intervjun genomfördes. 
 

2.3.1 Urval 

Urvalet av respondenter till forskningen är ett icke-sannolikhetsurval vilket betyder att 
urvalet har varit strategiskt. Det har efterstävats en stor spridning av respondenter från 
företag inom olika branscher för att kunna säkerställa validiteten4. Urvalet består av 
ett antal respondenter från tre olika kategorier av företag. Kategori ett är tjänsteföretag 
som tar fram designidentiteter åt andra företag, kategori två är företag som har en 
stark framtonad designidentitet och kategori tre består av personer som arbetar med 
forskning och utveckling inom området.  
 

2.3.2 Intervjuguide 

Intervjufrågorna är framtagna utifrån en intervjuguide. Frågorna är av 
semistrukturerad och öppen karaktär. Det semistrukturerade förhållningssättet har 
valts för att respondenten ska ges möjligheten att utforma svaren på sitt eget sätt. Den 
öppna karaktären har valts för att respondenter ska ges möjligheten till att ge mer 
utförliga svar.5 Detta gör att svaren får högre kvalité och därigenom stärks 
reliabiliteten av svaren. Till intervjuguiden har fokusområdena designidentitet, grafisk 
design, formspråk, användning av detaljer valts. 
 
Intervjuguiden innehåller även två kompletterande produktbilder som frågorna delvis 
utgår ifrån. Bilderna är på två produkter med skilda kundgrupper där respondenten 
inte ska ha någon relation eller väldigt liten relation till företagen som står bakom 
produkterna. Detta är för att svaren inte ska färgas av respondenternas personliga 
åsikter om företagen bakom. Bilderna används som ett komplement till frågorna för 
att respondenterna lättare ska kunna uttrycka sig och ger mer utförligare svar. 
Intervjuguiden med produktbilderna återfinns i appendix A1. 
 

                                                 
4 Gunnarsson, Ronny; 2009 
5 Bryman, Allan; 2007 
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2.3.3 Besöksintervju 

De kvalitativa intervjuerna har genomförts som besöksintervjuer. Detta då 
intervjuaren kan ställa fler och ”svårare” frågor samt att det anses vara lättare att 
vidmakthålla respondentens intresse till att besvara frågorna under hela intervjun än 
vid andra intervjumetoder6, genom detta stärks validiteten och reliabiliteten. Vid 
besöksintervjuer kan även intervjuaren lättare anpassa frågorna under intervjun i 
enlighet med det kvalitativa förhållningssättet7. Anpassningen gör att missförstånd 
kan minimeras genom att frågor lättare kan konkretiseras och exemplifieras. Detta 
leder till att respondenter kan ge mer utförliga svar med tillräcklig hög kvalité8 vilket 
resulterar till att validiteten kan säkerställas. 
 
Några dagar innan varje intervju skickades en sammanfattning av intervjuguidens 
fokusområden till respondenterna. Intervjun genomfördes därefter i anslutning till 
respondentens arbetsplats i ett avskilt rum där endast respondenten och intervjuaren 
deltog. Hela intervjun dokumenterades genom att samtalet spelades in på en 
bandspelare samt att intervjuaren dokumenterade observationer av icke lingvistiska 
drag så som ansiktsutryck, kroppsrörelse och gester9. För att säkerställa att 
informationen som inhämtades under intervjuerna uppfattats korrekt skickades en 
sammanställning av svaren till respondenterna några veckor efter att intervjuerna 
genomförts.  
 

2.4 Analys av intervjuerna 
I analysen kommer teorin om designidentitet och resultatet av intervjuerna att 
jämföras. Resultatet av analysen kommer att användas för att skapa en modell vid 
framtagning av den visuella identiteten på produkter för små och medelstora företag 
samt till framtagandet av Aqeris nya designidentitet på deras produkter.   
 

2.5 Analys av Aqeris designidentitet 
Utifrån den informationen som framkommit under analysen implementeras detta 
genom att börja med att definiera företagets kärnvärden och göra en inventering av 
företagets olika designelement. För att få en uppfattning om företagets konkurrenter 
görs även en mindre konkurrensanalys. 
 

                                                 
6 Dahmström, Karin; 2000 
7 Svensson, Per-Gunnar; Starrin, Bengt; 1996 
8 Dahmström, Karin; 2000 
9 Dahmström, Karin; 2000 
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2.6 Förslag till ny designidentitet för Aqeri 
Resultatet av analysen av Aqeris designidentitet har varit grunden vid framtagandet av 
företagets nya designidentitet på produkter. Förslagen har tagits fram genom 
brainstorming och gruppdiskussion. Brainstormingen genomfördes på företaget i ett 
enskilt rum av forskaren med stöd från handledaren. Därefter selekterades en del av 
idéerna bort då de inte ansågs vara genomförbara. De selekterade idéerna 
presenterades för en diskussionsgrupp med representanter från Aqeri. 
Representanterna bestod av två konstruktörer, en marknadsförare samt chefen för 
utvecklingsgruppen. Idéerna gicks igenom och de synpunkter som framkom 
antecknades. Resultatet återfinns i rapporten under kapitel 7.  
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3 Designidentitet på produkter 
Identitet står för individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet och 
sin förmåga till självbestämmande10. Det handlar om hur ”individer för sig själva och 
i relation till andra besvarar frågan ’vem är jag?’”11. Design definieras som 
formgivning, en produkts form eller utseende12. Sammanfogas dessa ord betyder 
designidentitet en produkts identitet visualiserad genom dess form eller utseende som 
definierar vad produkter är. 
 
I grunden handlar det om att placera in objekt, organisationer eller människor i olika 
fack, de identifieras eller de anses vara identiska. Identifieringen kan ske på olika sett 
genom produktens ursprung, dess syfte, tillhörighet av produktgrupp och genom 
kategori. Identifiering genom produktens ursprung sker genom logotyper av 
företagsnamnet och produktnamnet, emblem, ikoner, mönster, färg och förpackning. 
Exempel på detta är Mercedes logotyp, produktnamnet Ipren, Luis Vuittons 
tygmönster och Telenors blåa färg. Produktens syfte identifieras när designen 
beskriver den nuvarande allmänna kända formgivningen som t.ex. utformningen av en 
vattenkran. Det är väl känt hur en vattenkran ser ut och därför kan identifieringen ske. 
Om den nuvarande designen istället är svag, så är det viktigt att formgivningen är 
funktionsinriktad för att tydliggöra produktens funktion, hur den används. Exempel på 
detta är en fyrkantig låda. Lådan säger ingenting om vad dess funktion är, men om det 
införs en slits mitt på lådan så identifieras den som en brevlåda, se figur 6. 
Funktionsinriktad design betyder att designen är inriktad på ett sätt som gör att det 
framgår vad produkten är avsedd för.13 
 

 
Figur 6 Hur funktionsdesign kan förvandla en låda till en postlåda14 

                                                 
10 Nationalencyklopedin; 2009 
11 Holger, Lena; Holmberg, Ingalill; 2002 sidan 77 
12 Nationalencyklopedin; 2009 
13 Monö, Rune; 1997 
14 et al sidan 84 
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Tillhörigheten kan identifieras om produkten kan placeras in som en grupp av 
produkter med en eller fler liknande funktioner och/eller egenskaper. Exempel på 
detta är en tång med svart skaft. Om tången är placerad tillsammans med andra 
verktyg med svart skaft som t.ex. en stekspade kan tången identifieras som ett 
köksredskap. Identifiering genom kategori är t.ex. vid en kommandopanel där man 
genom typsnitt och versaler samt ramar kan identifiera funktionen och ursprung av 
olika knappar.15 
 
Produktens identitet förmedlar vad produkter är. Detta gör den genom att 
kommunicera med vår syn, hörsel och känsel. Kommunikationen sker genom tecken 
associerade med estetik t.ex. färg, form och ljud. Det är inte bara produkten som bör 
förmedla identiteten utan även broschyrer, reklam med mera. Om en dammsugare är 
tyst och effektiv så måste även resterande kommunikation till konsumenten 
kommunicera detta. Det kan också vara att den ska kommunicera att de som köper 
den här dammsugaren tillhör gruppen av smarta konsumenter.16 
 
En studie av SVID visar att en medveten genomgående design inom ett företag gör 
dem mer framgångsrika än andra företag. De som investerar i design är mer 
innovativa, har högre omsättning och vinst, de anställer fler och exporterar mer.17 Ett 
steg i den inriktningen är uppbyggnaden av varumärken som en symbolisk koppling 
mellan konsumenter och producenter, detta för att skapa en långvarig lojalitet. Det har 
sedan den industriella revolutionen varit lösningen på att nå ut till kunderna då antalet 
likvärdiga produktalternativ ökat som medfört att konsumenternas val försvårats. 
Likaså har informationsåldern och globaliseringen med ökande antal kanaler och 
annonstillfällen gjort det svårare för företag att nå ut genom mediebruset till 
konsumenten.18 
 
Identitet inom organisationer och företag kan relateras till verksamheten och 
produkter och/eller produktgrupper. De flesta organisationer och företag har en 
kombination av dessa, en verksamhetsidentitet och en eller flera produktidentiteter. 
Verksamhetsidentiteten benämns vanligtvis som Corporate Identity (förklaras nedan). 
Produktidentiteten kan även benämnas som branding.19 Små bolag har oftast större 
frihet vad gäller designen och identiteten på produkterna. I dessa företag är oftast 
produkterna hjärtat i bolaget. Om identiteten ändras på företagets hjärteprodukt så 
kommer hela företagets identitet att förändras. Företagets identitet bör då anpassas till 
produktens identitet. För stora företag gäller istället det motsatta att produkten 
anpassas till företagets identitet.20  
 

                                                 
15 et al 
16 et al 
17 SVID; 2009 
18 Holger, Lena; Holmberg, Ingalill; 2002 
19 Molleryp, Per; 1998 
20 Reload; 2009 
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Branding kan definieras som ett namn, term, symbol, märke, design, eller en 
kombination av dessa som identifierar varor eller tjänster av en eller flera grupper. 
Grupperna differentierar dem från deras konkurrenter. Kommunikationen till 
konsumenten genom branding kan ske genom sex kategorier; attribut, fördelar, 
värderingar, kultur, personlighet och användare. Exempel på attribut som Mercedes 
vill förmedla är exklusivitet, god ingenjörskonst och hög prestanda. Fördelarna med 
Mercedes presenteras för konsumenterna som ett koncept med välbyggda bilar som 
kommer att ha en lång livslängd. Värderingarna som företaget vill förmedla är att de 
har hög prestanda, god säkerhet och hög kvalité. Produkter tilltalar ofta en viss kultur, 
Mercedes representerar tysk kultur som står för en effektiv organiserad struktur med 
hög kvalité. Mercedes riktar sig till köpare som har en personlighet som ställer höga 
krav. Mercedes vill tilltala användare inom kategorin 55-åringa chefer.21 
 
Corporate Identity, CI, står för hur företag och organisationer differentierar sig mot 
sina konkurrenter genom visuella medel. Verksamhetsidentiteten är oftast starkt 
knuten till logotypen men den behandlar även andra aspekter så som företagsuttryck, 
arkitektur, interiörer, uniformer, publicitet och hur företagets anställda ska bemöta 
andra. Ett exempel är McDonald’s som har en sin speciella arkitektur, interiör, 
uniform och koder för bemötande av kunder. McDonald’s har en väl uttalad Corporate 
Identity vilket gör att konsumenter kan urskilja företaget från andra konkurrenter.22  
 
De finns flera olika faktorer som påverkar konsumentens uppfattning om produkter. 
Faktorer som kan påverka konsuments val är utbildning, erfarenhet, sociala 
preferenser och individuella skillnader så som höger eller vänsterhänta. Det är dessa 
faktorer som producenten ska försöka tillfredsställa och skapa en estetisk tilltalande 
produkt för. Utöver den tilltalande designen så bör val av symboler och ord i text 
beaktas då även dessa kan uppfattas på olika sätt.23 
 

                                                 
21 Kotler, Philip; 2003 
22 Wikipedia; 2009 
23 Monö, Rune; 2003 
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3.1 Semantiska uttryck genom form 
Genom olika former på objekt kan olika semantiska uttryck upplevas. Detta betyder 
att formen på ett objekt ger uttryck för dess egenskaper och/eller funktioner, 
funktionsdesign. Exempel på detta kan ses i figur 7.  
 

 
Figur 7 Former som ger olika semantiska uttryck24  

 
I figuren beskriver Rod 1 grundobjektet som är en vanlig fyrkantsprofil. Rod 2 
uttrycker stabilitet då basen upptas av en större yta jämfört med toppytan. 
Erfarenhetsmässigt så är den svårare att vända upp och ner. Rod 3 har fasade hörn 
vilket ger upphov till att den upplevs som mer kompakt. Förklaringen till detta är att 
den är ett steg närmare till att vara en cirkel. En cirkel uppfattas som det mest 
kompakta elementet p.g.a. att den har en central punkt som relaterar alla punkter runt 
likvärdigt. Att Rod 3 uppfattas som mer kompakt kan också bero på att ögat 
fortfarande ser de avfasade hörnen och därmed uppfattar objektet som mer kompakt. 
Rod 4 ger uppfattningen om att produkten skulle vara lättare då basen är mindre och 
det skapas en skugga längs med hela objektet. Rod 5 upplevs som flexibel då den är 
olika bred i dess genomskärnings area vilket gör att den är anpassningsbar till olika 
utrymmen.25 
 

                                                 
24 et al sidan 91 
25 et al 
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Ytterligare ett exempel är ett minipiano, figur 8, som visar på hur stor betydelse 
formen har för att skapa en viss känsla om produkten.  
 

 
Figur 8 Former som ger olika semantiska uttryck26 

 
Fig. 1 uttrycker stabilitet då den svarta basen ger intrycket av tyngd. Fig. 2 är 
motsatsen till fig. 1 då den anses som mindre stabil. Fig. 3 uttrycker stabilitet då den 
framhäver en klar distinktion mellan den över och den undre delen. Den framhäver 
även att den nedre delen är större än den övre vilket ger ett intryck av stabilitet. Nästa 
bild, fig. 4, är mer oklar då bara en sida är svart målad vilket gör att den är svår att 
tolka och förstå. Vid jämförelse mellan fig. 5 och fig. 6 så framstår fig. 6 som att vara 
starkare och massivare. Detta har att göra med fasningarna upp och nertill. Dessa 
argument gäller även för fig.7 fast fasningarna är åt ett annat håll. Fig. 8 framstår som 
mer stabil än massiv, detta beror på att fasningarna går vertikalt istället för 
horisontellt. Fig. 11 är identisk med Fig. 5. Sidorna i Fig. 9 är markerade vilket gör att 
det ser ut som om objektet är uppbyggt av två parallella vertikala plattor som hålls 
samman. Detta gör att den upplevs som tyngre i jämförelse med Fig. 11. Fig. 10 och 
Fig. 6 upplevs på liknande sätt då ”öppningarna” är åt sidan. I Fig. 12 fås 
uppfattningen om att det existerar två ”lock”, ett nedre och ett övre. Detta gör att den 
upplevs som tyngre men inte lika tung som i Fig. 10.27 
 

                                                 
26 et al sidan 96 
27 et al 



14 

3.2 Direktiv och krav 
Det finns fler faktorer än företagets profilering som påverkar designen på produkter 
som direktiv. Direktiv som påverkar designen av elektriska och elektroniska produkter 
är bl.a. CE, WEEE och RoHS. Dessa är harmoniserade direktiv från EU som på olika 
sett påverkar designen genom materialval, ytbehandling, håls storlek och märkning på 
produkten. 
 
CE-direktivet ser olika ut beroende på vart och hur produkten ska användas men dess 
främsta syfte är att se till att produkterna är säkra för användarna. För datorer och 
kommunikationsutrustning i industrimiljöer innefattas CE-direktivet av bland annat 
lågspännings- (LVD) och EMC direktivet. LVD ställer krav på att produkten ska 
elsäkerhet. EMC direktivet innefattar restriktioner på hur mycket elektromagnetisk 
strålning som produkten får stråla ut och hur mycket påstråling den ska klara från 
andra apparater i dess omgivning. Alla elektriska och elektroniska produkter måste 
CE-märkas. Märkningen ska vara synlig och innehålla en viss information om 
produkten och producenten.28 
 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) reglerar avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. För att säkerställa att dessa 
produkter kan tas om hand och på rätt sätt har ett finansieringssystem upprättats. 
Genom systemet säkerställs en finansiering av insamling, behandling, återvinning och 
eliminering av produkterna. Finansieringen sker genom att tillverkaren garanterar att 
täcka kostnaderna som uppstår när produkten är uttjänt.29  
 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronical equipment) 
begränsar användningen av material som bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, 
PBB och PBDE i elektriska och elektroniska produkter. I den mån det är möjligt ska 
dessa material ersättas av miljövänligare alternativ för att underlätta återvinningen och 
förebygga problem vid avfallshantering.30 

                                                 
28 Elsäkerhetsverket; 2009 
29 Europeiska institutionernas portal; 2009 
30 et al 
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4 Intervjuer 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av vad som framkom under intervjuerna 
utifrån fokusområdena som återfinns i intervjuguiden, se appendix A1. Först kommer 
en kort presentation av samtliga respondenter och därefter kommer en 
sammanfattning om hur respondenterna uppfattar begreppet designidentitet. Till 
fokusområdena grafisk design, formspråk och detaljer har bilder av två produkter 
använts, se figur 9 och 10. Syftet med bilderna var att undersöka hur stor roll olika 
grafiska element har för de båda produkterna på bilderna.   

 
 

Figur 9 Bild på produkt A Figur 10 Bild på Produkt B 

 

4.1 Presentation av respondenter 
Nedan presenteras de respondenter som har intervjuas. 
 
Tor Bonnier, Reload, 
Tor arbetar idag som Creatice Director på Reload och har arbetat med design sedan 
1989. 
 
Kristofer Hansen, Scania 
Kristofer arbetar idag som Head of Stiling med ansvar för det visuella på Scania och 
har arbetat med design sedan 1990. 
 
Sara Ilstedt Hjelm, institutionen för maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska 
Högskolan 
Sara arbetar idag som professor i produkt och tjänstdesign med forskning och 
utbildning i design och produktframtagning på KTH. Hon har arbetat med design 
sedan 1991. 
 
Jeanna Kimbre, Sony Ericsson 
Jeanna arbetar idag som Colour & Design Manager på Sony Ericsson och har arbetat 
med design sedan 1994. 
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Ann-Helen Rönnberg, Aqeri 
Ann-Helen arbetar idag som marknadsförare på Aqeri och har arbetat med design 
sedan 1997. 
 
Jens Strandberg, Sony Ericsson 
Jens arbetar som Designproducer på Sony Ericsson och har arbetat med design sedan 
1999. 
 
Lisbeth Svengren Holm, SVID 
Lisbeth arbetar idag som forsknings- och utbildningsansvarig på SVID och har arbetat 
med design sedan 1990. 
 
Bertil Timan, Ehrenstråhle 
Bertil arbetar idag som Art Director på Ehrenstråhle och har arbetat med design sedan 
1994. 
 

4.2 Designidentitet 
Designidentitet definieras som den design som skapar en produkts identitet genom att 
förmedla företagets verksamhetsidéer, visioner, kärnvärden, produktens egenskaper 
och visualiserar den tänkta användaren. Det är viktigt att produkten designas på ett 
sådant sätt att användaren kan identifiera sig med produkten. Designidentitet bör 
beskriva produktens egenskaper till exempel att den visualiserar vikt, kvalité, tålighet, 
användarvänlighet och inte minst dess funktion. Den andelen av designen som bör 
vara funktionsbaserad beror på hur väl den kända designen är för produkten, om 
produkten har en hög eller låg innovationsgrad. Produkter vars funktion är väl känt 
hos konsumenterna har en låg innovationsgrad vilket gör att ”designen ges en större 
friheter i att ta in andra värden än produktens funktionalitet”31. Respondenterna var 
relativt eniga angående definitionen av designidentitet. Förklaringen gavs av olika 
svar som kan härledas till varandra.  
 
Designidentitet är ett sammantaget begrepp för hur färg, form, ljud och funktion 
kombineras. Produkten ska symbolisera en förlängning av kommunikationen mellan 
företaget och användaren då det första mötet med företaget sker genom produkten. 
Därav är det av stor betydelse att kommunikationen till konsumenten är klar och 
tydlig. Detta gör att produkter i en produktfamilj även bör förmedla en ”röd tråd” 
mellan produkterna och segmenten för att skapa en klarare och rakare kommunikation 
över företagets profilering. Den ”röda tråden” kan bestå av igenkänningsfaktorer så 
som logotyp eller färgskala som binder ihop produkterna. Produkterna tillhör en 
familj och precis som familjemedlemmar kan de skilja sig åt utseendemässigt, så finns 
det även delar som knyter dem samman. Samtliga respondenter ansåg att 
kommunikationen av att produkten tillhör en familj var viktig.  
 

                                                 
31 Bonnier, Tor; 2009 
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Det finns en oenighet bland respondenterna om att det finns en divergens och hur stor 
den är mellan B2B och B2C. En del av de intervjuade anser att den beror på vilken 
bransch produkterna är avsedda för och att det inom vissa branscher inte finns någon 
klar distinktion mellan kundgrupperna. De respondenter som framhåller att det finns 
en skillnad menar att den består av att B2B produkter oftare framhåller funktionen 
som den viktigaste egenskapen. Anledningen till att funktionen framhålls så starkt är 
att företagen som köper produkten väljer den produkt som har de ”bästa” funktionerna 
för företaget. Ett annat argument var att ”den största skillnaden är långsiktighet”32, 
B2B produkter är oftast ute hos kunden under en lång tid exempelvis tio år vilket 
kräver en tydlig och långsiktig design. En annan skillnad är att kunder som köper B2B 
produkter inte gör detta impulsivt och därför spelar designen inte en lika stor roll som 
för B2C. Skillnaden i designhöjd kan också bero på att ”den som köper in är en 
mellanhand och att användarna inte får vara med vid inköpsbetslutet”33 därav blir 
designen mindre viktig. En annan förklaring till varför B2B ofta kan skilja sig från 
B2C är att det finns ett gap mellan teknik och marknadsföring, kommunikationen 
mellan avdelningarna fungerar mindre optimalt. Ett bra samarbete som resulterar i en 
mer framträdande design kommer att ge konkurrensfördelar34.  
 
Företag vars produkter marknadsförs och säljs över flera länder bör i vissa fall 
differentiera sitt produktsortiment. Detta gäller exempelvis för produkter som används 
på människor inom sjukvården, då det förekommer stora fysiska skillnader vad gäller 
kroppsstorleken mellan asiatiska länder och länder i väst. Differentieringen behöver 
inte alltid betyda mekaniska skillnader på produkterna, det kan istället vara vad man 
väljer att lyfta fram vid marknadsföringen, att produkten anses vara ”one for all”. Det 
kan vara att konsumenter i ett land värdesätter en viss funktion mer än ett annat land. 
Detta gör att samma produkt kan innehålla flera funktioner men att den kontinentala 
differentieringen ligger i marknadsföringen, vad som framhålls och inte framhålls. 
Det viktiga är att känna av de olika marknaderna med eventuella sociala krav för att 
skapa ett hållbart kontinentalt produktsortiment. För att differentiera sina produkter i 
segment måste företaget analysera sin position. ”Hur starkt anser man att sitt 
varumärke är, kan man göra en differentiering”35 vilket kommer att resultera i ”tre 
gånger mer kostnaderna”36. Respondenterna uttryckte sig likvärdigt angående 
differentieringen av produktsortiment.  
 

                                                 
32 Timan, Bertil; 2009 
33 Ilstedt Hjelm, Sara; 2009 
34 Svengren Holm, Lisbeth; 2009 
35 Bonnier, Tor; 2009 
36 et al 
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Arbetet med designidentitet utgår ifrån företagets designstrategi och designcyklar där 
”mindboards” används för att symbolisera känslor och egenskaper. Brainstorming och 
konceptframtagning utifrån mindboarden arbetas med i mindre grupper. Företagets 
designstrategi definierar visioner och designcyklar. Där definieras hur företaget vill 
profilera sig utåt om x antal år och vad de vill förmedla. Inventering av närliggande 
branscher och marknadscykler för att sedan skapa en strategi över produkterna med 
designcyklar. En annan viktigt faktor är framtida restriktioner och lagar samt tekniska 
förväntningar hos konsumenten. Det kan vara en teknisk ”extra” funktion som nu eller 
om några år kommer att ses som standard. Tekniska designcyklar varar oftast i två till 
tre år. Det viktiga är dock att överlappningen sker i små steg för att inte förlora 
kundernas invanda igenkänningsfaktorer. Arbetsgången som beskrivs var den samlade 
åsikten från respondenterna. 
 
Vid skapande av en ny designidentitet så måste den vara väl genomarbetad innan den 
genomförs. ”Du måste kunna svara på alla grundfrågor för att det ska bli lyckat … 
våga göra drastiska förändringar men du måste ha en plan fem år framåt”37. Detta 
bevisar hur viktigt det är med designstrategier och designcyklar. Det är ”en pågående 
process och den måste vara flexibel och det kräver tid…”38. Vid ett identitetsbyte på 
produkterna är det viktigt att företaget motiverar de anställda med exempelvis ett 
internt utbildningsprogram där kärnvärdena är i fokus. Detta kan i förlängningen även 
ses som en kvalitets aspekt då de anställda ska ha en uppfattning när produkten inte 
motsvarar kärnvärdena. Samtliga respondenter ansåg att kommunikationen och 
designstrategin var väsentliga vid en ny designidentitet.  
 
De egenskaper som produkt A förmedlar var att den uppfattas som billig, miljöriktig 
(den gröna färgen), lättsam, personlig, ikonerna är lekfulla, ger en känsla av 
spelkonsol, har barn som målgrupp samt att den inte ser ut att vara högteknologisk. 
De egenskaper som flest respondenter betonade var de egenskaper som var knuta till 
produktens färg. 
 
De egenskaper som produkt B förmedlar var att den uppfattas som komplex, har en 
professionell/hobbyprofessionell målgrupp, har en återhållsam design, är enkel, 
traditionellt retro, bra kvalité, är funktionsdesignad, seriös samt att den kan uppfattas 
som om den inte har någon direkt designidentitet. De egenskaper som flest 
respondenter betonade för produkt B var de egenskaper som var knutna till formen av 
produkten. 
 

                                                 
37 Kimbre, Jeanna; 2009 
38 Hansen, Kristofer; 2009 
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4.3 Grafisk design 
Grafisk design har definierats som färg, typsnitt, placering och storlek av logotyp, 
produktnummer m.m.. Utifrån den bakgrundsinformationen har respondenterna fått 
tycka till om vilka de viktigaste grafiska designuttrycken är för de båda produkterna. 
 
Produkt A: symbolen 
 den gråa färgen 
 färgkombinationen 
 man ser inget varumärke 
 symbolen otydlig, kan uppfattas på flera olika sätt 
 färgglad 
 tydlig 
 
Produkt B: texten är i samma silverfärg som linjerna 
 färgsättningen 
 typsnitt 
 liten tydlig text 
 
De uttryck som flest respondenter svarade på produkt A var produktens färg och 
färgkombinationer. Uttrycket för produkt B var även den färgsättningen.  
 

4.4 Formspråk 
Formspråk har definierats som produktens storlek, former, material, rundningar etc.. 
Utifrån den bakgrundsinformationen har respondenterna fått tycka till om vilka de 
viktigaste formspråksuttrycken är för de båda produkterna. 
 
Produkt A: greppvänlig 
 bärbar 
 robust 
 rundade hörn 
 stöttålig 
 skärmen ser för tung ut i förhållande till tangentbordsdelen 
 stabil 
 
Produkt B: materialval 
 liten 
 formen på nätet 
 
De uttryck som flest respondenter svarade på produkt A var produktens rundade hörn 
och att den såg robust ut. Uttrycket för produkt B var formen på mikrofonnätet.  
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4.5 Detaljer 
Detaljer har definierats som knappar, handtag, lock, tillbehör, hålformationer etc. 
Utifrån den bakgrundsinformationen har respondenterna fått tycka till om vilka de 
viktigaste detaljuttrycken är för de båda produkterna. 
 
Produkt A: knapparna 
 tangentbordet 
 täcklocken 
 handtaget 
 täcklocken ser ut att kunna gå av 
  
Produkt B: fötterna på stativet talar ej samma designspråk  
 stativet är avskalat 
 nätet 
 
Det uttrycket som flest respondenter svarade på produkt A var produktens täcklock. 
Uttrycket för produkt B var även den färgsättningen.  
 

4.6 CE-direktivets designpåverkan 
Vid intervjuerna framkom att ingen av respondenterna arbetade aktivt med direktiv 
och deras inverkan på design. De produktproducerande företagen som intervjuades 
menade att dessa arbetsuppgifter tillhörde en annan avdelning, både i att kontrollera 
och att märka upp produkterna. Respondenterna framhöll dock att en integrering av 
märkningen på produkten var att föredra. De ansåg att etiketten bör synas så lite som 
möjligt och därför placeras på produktens baksida om den inte går att integrera i 
produkten.  
 

4.7 Avslutande kommentarer 
Bland de avslutande kommentarerna tillades att det är viktigt att den grafiska och 
fysiska designen harmoniserar. Det är viktigt att kommunicera och förmedla budskap 
både till användare och till den interna personalen. Designstrategier spelar en 
väsentlig roll i arbetet med designidentiteter. Designstrategin ska behandla hur 
företaget vill framställa sina produkter i framtiden, hur de ska nå dit, och att ändringen 
av designprofilen sker stegvis för att inte mista igenkänningsfaktorerna. Små 
förändringar, ”toining”, av designen vårdar varumärket. Exempel på små förändringar 
som ändrar den grafiska profilen och därmed produktens designidentitet är att arbeta 
mer med symboler istället för text, delningslinjer och färgkombinationer. Detta 
medför inte bara ett nytt designuttryck utan skapar även en mer universell produkt.  
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5 Analys av teorin och intervjuerna 
Definitionen av designidentitet på produkter som en produkts identitet visualiserad 
genom dess form styrks av respondenterna. Designidentiteten ska bl.a. förmedla 
företagets kärnvärden och visioner enligt respondenterna. Kotler beskriver detta i de 
sex kategorier av kommunikation till konsumenten genom branding. Enligt 
respondenterna så bör produktens design utformas på ett sådant sätt att konsumenten 
kan identifiera sig med produkten, detta finns även beskrivet som en av delarna som 
identifiering kan ske på. Identifiering kan också göras genom produktens 
produktgrupp och tillhörighet, som Monö beskriver. De intervjuade beskriver 
identifieringen genom produktgrupp och tillhörighet som en ”röd tråd” där det ska 
framgå att en produkt i en produktfamilj tillhör en familj av produkter.  
 
Designidentiteten bör enligt respondenterna förmedla produktens egenskaper och dess 
funktion. Detta beskriver Monö som funktionsdesign med exemplet om brevlådan. 
För produkter där funktionen är väl känd och därmed inte behöver visualiseras genom 
dess design ges en större designfrihet enligt Bonnier. Produktens egenskaper kan 
enligt Monö förmedlas genom semantiska uttryck. Detta förklaras genom hur olika 
formändringar på ett objekt resulterar i semantiska uttryck så som tyngd och stabilitet. 
Exempel på detta är en av produkt A:s mest framträdande semantiska uttryck, de 
rundade hörnen, som enligt Monö ska uttrycka att produkten är stabil och kompakt. 
Respondenterna uppfattade produkten som stabil. 
 
Produktens identitet är kommunikationen mellan upphovsföretaget och konsumenten, 
detta beskriver både Monö och respondenterna. Kommunikationer sker, enligt Monö, 
genom vår syn, hörsel och känsel. Detta är en del av definitionen av designidentitet 
enligt respondenterna där de menar att färg, form, ljud och funktion kombineras för att 
skapa en designidentitet. En väl genomarbetad designidentitet ger konkurrensfördelar 
enligt SVID studie vilket Svengren Holm även betonade.  
 
Faktorer som påverkar differentiering av produkter och därmed konsumentens val är 
vilken utbildning, erfarenhet, sociala preferenser och individuella skillnader som 
konsumenten har, beskriver Monö. Detta diskuterar även respondenterna där de 
beskriver differentiering av produkter när det finns fysikaliska, sociala och 
kontinentala skillnader. 
 
Bland de avslutande kommentarerna framhåller respondenterna att kommunikationen 
av företagets kärnvärden är minst lika viktigt att kommunicera internt som genom 
designidentiteten på produkterna. Detta beskriver även Mollerup i sin beskrivning av 
att de flesta organisationerna och företagen har en kombination av 
verksamhetsidentitet och produktidentitet. Kotler vidareutvecklar detta genom sin 
beskrivning av branding bland de sex kategorierna där en av kategorierna är företagets 
värderingar.  
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6 Analys av Aqeris designidentitet 
Analysen av Aqeris designidentitet är det första steget i att skapa en ny identitet. 
Därför har företagets kärnvärden tagits fram och olika designelement på produkter har 
inventerats. En mindre konkurrensanalys har genomförts, dels för att se vilka element 
som anses vara ”standard” inom branschen och dels för att senare kunna differentiera 
identiteten gentemot deras konkurrenter. Resultatet av detta presenteras nedan. 
 

6.1 Aqeris kärnvärden 
I samband med att logotypen togs fram definierades också värden som företaget och 
logotypen ska förmedla. Värdena togs fram i samband med en workshop. Värdena 
var: Tech company, Hardware specialized, Competence, Safety, Traceability, Trust, 
Commitment, History, Custom made Solutions, Flexible, Fulfil various 
standards/regulations, Long term products, Long term relationships, Networking, 
International (UN, Int forces, Nordic battle group), Protect, Swedish, Know-how, 
Experience, Reputation, References, Cost effective (small series, affordable 
solutions), Quality, Small company och Person to person. Utifrån dessa valdes tre 
stycken kärnvärden; högteknologiska, kvalité och miljötåliga produkter. Det är dessa 
tre värden som designidentiteten ska förmedla.  
 

6.2 Inventering av designelement på produkter 
Inventeringen av designelement på produkter har främst gjorts inom segmenten 
industri och fordon då segmentet försvar är mycket kundspecifikt. 
 

6.2.1 Färg 

Idag förekommer färgerna svart, militärgrönt, datorgrå, blågrå med blått och 
metallicgrå på Aqeris produkter, se figur 11 till 14. Försvarsprodukterna kan ha 
färgerna grönt, grått, svart och eventuellt blått. 
 

 
 

Figur 11 Bild på en svart produkt Figur 12 Bild på en militärgrön produkt 
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Figur 13 Bild på en datorgrå produkt Figur 14 Bild på en blågrå produkt 

 
Nedan presenteras färgernas fördelar och nackdelar. 
 
Svart:  + skruvar och tillbehör så som täcklock finns i samma färg 
 + industrismuts syns inte så väl 
 + lätt att jobba med accentfärger så som det röda i logotyp 
 + smälter in i industrimiljöer och rackmontage 
 - oergonomisk färg till tangentbord och bildskärmar, då den skapar 
     stora kontraster 
 
Kommentar: 
Svart kan förekomma inom segmenten industri och försvar. Den svarta färgen med 
den vitröda logotypen passar väl in i det formspråk som tagits fram till 
marknadsföringen av den nya logotypen. De skissade reklambilderna har mycket 
svart, vitt och rött vilket skapar bra kontraster som gör att bilderna och texterna 
framträdande mer, se figur 11. 
 
Datorgrå: + ergonomisk färg till tangentbord 
 + smälter in i industrimiljöer och rackmontage 
 - ”omanlig” färg  
 
Kommentar: 
Den datorgråa färgen känns ålderdomlig och tråkig.  
 
 
Blå: + färger gör att produkten skiljer sig färgmässigt mer från 
     konkurrenterna 
 + lättare att framhäva accessoarer så som vred utan att det blir stora 
     kontraster 
 - den metalikgråa färgen som använts ihop med den blå och blågrå 
     passar inte ihop 
 - finns risk för att den sticker ut för mycket i industrimiljöer där 
     kunden oftast vill att den ska smälta in 
 - det finns risk för att det vitröda i logotypen skär sig med färgen 
 
Kommentar: 
Blå passar mindre bra med logotypen. Det blir inte den positiva kontrastskillnaden 
som framkommer vid exempelvis den svarta färgen som gör att logotypen framhävs 
bättre. 
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I samband med inventeringen och utvärderingen av färger utvärderades även en ny 
färg, mörkgrå. Ett provexemplar på den nya färgen lackerades upp som kan ses i figur 
15. 
 

 
Figur 15 Mörkgrått datorchassi 

 
Mörkgrå: + färgen är mer unik då inte så många konkurrenter har en sådan färg 
 + lättare att framhäva detaljer så som vred utan att det blir förstora 
     kontraster 
 + färgen smälter in i industrimiljöer 
 + smuts syns inte så väl 
 - oergonomisk färg till tangentbord och bildskärmar, dock bättre än 
     svart 
 
Kommentarer: 
Den mörkgrå färgen är mer unik än den datorgråa. Däremot kan det vara svårt att hitta 
detaljer med samma färgskala då man vill integrera dem i produkten. Färgen kan vara 
svår när Aqeris egenutvecklade datorer monteras ihop med OEM skärmar som oftast 
har färgerna datorgrå eller silvergrå. 
 

6.2.2 Struktur 

Historisk sett har de flesta produkterna haft en yta med struktur. Några enstaka 
produkter där ibland försvarsprodukter har varit utan struktur. Fördelarna med struktur 
på en yta är att repor inte syns lika väl. Nackdelen med struktur är att det är svårare att 
ta bort smuts som samlats i strukturen. 
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6.2.3 Logotypens placering och storlek 

Tidigare har det funnits många variationer av företagsnamnets eller logotypens 
placering och ibland har endast produktnumret förekommit. Storleken, stil och 
typsnitt har också varierat. I figur 16 till 19 finns några olika varianter demonstrerade. 
I figur 16 är företagsnamnet högst upp till vänster, i figur 17 är endast QT skrivet och 
är då placerad längst ner till vänster. I figur 18 är produktnumret utan företagsnamnet 
tryckt i dess nedre högra del. Produktnumret i figur 19 är placerad på luckan och 
nästan mitt på produkten.  
 

 
 

Figur 16 Bild på tidigare logotypen Figur 17 Bild på tidigare logotypen 

 

 
 

Figur 18 Bild på tidigare logotypen  Figur 19 Bild på tidigare logotypen 

 

6.2.4 Produktnumrets placering och storlek 

Precis som med logotypen har det förekommit många varianter av produktnamnets 
och produktnumrets placering. På vissa produkter tillämpas en kombination av 
bokstäver och siffror och på andra finns inget produktnamn. Storleken, stil och 
typsnitt har också varierats. I figur 16 till 19 finns några olika varianter 
demonstrerade.  
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6.2.5 Funktionstexts placering och storlek 

Funktionstext har definierats som den text som finns i anslutning till ett kontaktdon, 
diod, utgång, knappar etc. som förklarar dess funktion. Placeringen av texten varierar 
från att vara placerad över, under eller vid sidan om. En del funktionstexter är vågräta 
andra lodräta. Storlek, stil och typsnitt varierar mellan produkterna. Funktionstexten 
för vissa kontaktdonen, utgångarna och knapparna har olika benämningar. I figur 
17.18 och 20  demonstreras några varianter.  
 

 

Figur 20 Bild på funktionstext där funktionstexten är placerad vågrätt till höger om 
komponenterna, under  samt över  komponenterna 

 

6.2.6 Märkning/Etikett 

Definitionen av märkning eller etikett är den ytterligare informationen som måste 
finns på produkten förutom funktionstexten så som CE-märkning eller varningstext. 
Idag placeras etiketten på baksidan av produkten. Positioneringen av etiketten har 
idag olika placeringar, se figur 21 och 23.  
 

 
 

 

Figur 21 Här är etiketten placerad till vänster  Figur 22 Här är etiketten placerad till höger 

 

  
Figur 23 Här är etiketten placerad mitt på produkten 
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6.2.7 Dimension och mönster för luftgenomströmningshål 

I direktiven för CE, EMC och MIL-standarder finns krav på hur stora hål som 
produkten få ha. Ett cirkulärt hål som är genomgående in till elektroniken på insidan 
får enligt direktiven inte vara större än 5,0 mm, och en slits får inte vara bredare än 
1,0 mm däremot så får den vara längre. Längden på sliten definieras av EMC-kraven 
för hur stora våglängderna får vara så att de inte kan tränga in eller ut.  
 
Aqeri använder idag en avskild kylkanal för luftgenomströmningen därav får större 
hål förekomma. I figurerna 24 till 31 visas ett antal olika mönster som tillämpas. 
 

 

Figur 24 Hål på baksidan av en produkt Figur 25 Hål på vänstersidan av en produkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 Hål på baksidan av en produkt Figur 27 Hål på högersidan av en produkt 

 

 

 

Figur 28 Hål på baksidan av en produkt Figur 29 Hål på baksidan av en produkt 
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Figur 30 Hål på baksidan av en produkt Figur 31 Hål på baksidan av en produkt 

 

6.2.8 Standard features 

Standard features har valts att definieras som ”ström in” kontaktdon, on/off-knapp och 
övriga tryckknappar. I figurerna 32 till 35 visas de olika placeringarna av ”ström in” 
kontaktdon och on/off-knapp. Det finns också bilder på olika typer av tryckknappar. 
Vid inventeringen så upptäcktes det även att storleken på hålen för de olika 
kontaktdonen skiljde sig åt mellan olika produkter och detta kostar både tid och 
pengar att inte ha standardiserade hålstorlekar.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32 Tryckknappar, bl.a. on/off-knapp Figur 33 Tyckknappar, bl.a. on/off-knapp 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Figur 34 Tyckknappar Figur 35 Tyckknappar, bl.a. on/off-knapp 
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6.2.9 Igenkänningsfaktorer mellan segment 

Dagens segment är relativt splittrade av förklarliga skäl. Därför finns inte så många 
igenkänningsfaktorer som är genomgående genom alla segmenten. Den enda likheten 
är företagsnamnet med logotypen. 
 

6.2.10 Miljöanpassning 

Dagens produkter innehåller ibland olika material vilket är negativt ur en 
återvinningsaspekt. Färgen som används innehåller endast tillåtna kemikalier. 
Ytbehandlingen som används är gulkromat som tidigare har innehållit den numera 
förbjudna sexvärdiga kromet, men som nu är utbytt till trevärdigt. Alla produkter är 
ytbehandlade och lackerade på utsidan vilket gör att produktens livslängd förlängs. 
Aqeri erbjuder service och uppgraderingar på deras produkter. Alla komponenter som 
är integrerade i produkterna (även tryckknappar och kontaktdon) är valda för att ha en 
lång livslängd. Många av produkterna har en användningstid som motsvara dess 
livslängd vilket gör att produktens livslängd är optimerad mot användningstiden. 
Företaget är med i finansieringssystemet WEEE för återvinning av uttjänta produkter.  
 

6.3 Konkurrensanalys 
Vid en konkurrensanalys av företagets största konkurrenter inom industri och fordon 
är de vanligaste färgerna svart och/eller grå, därefter guldfärgad och till sist blå. 
Hälften av de analyserade företagen visar inte företagsnamnet eller logotypen på 
framsidan av produkten. Den andra hälften visar logotypen på framsidan och då till 
vänster eller mitten på produkten. Det finns också de som har placerat logotypen på en 
av sidorna där det inte förekommer några kontaktdon.  
 
De flesta av de undersökta företagen har inget synligt produktnummer placerat på 
produkten men de företagen som har produktnummer har placerat det på framsidan till 
höger. Funktionstexten är i de flesta fall placerad ovanför eller under kontaktdonen 
men det förekommer också kombination av dessa. Några av företagen har inte något 
screentryckt funktionstext. Funktionstexten består övervägande av versaler med 
förkortningar, få symboler används. Texten för on/off-knappen är beskrivet som 
”POWER” eller ”ON/OFF”.  
 
Etikettens placering förekommer både på framsidan, baksida och på ena sidan där det 
inte finns några kontaktdon. Symbolerna som visas på etiketten är CE, WEEE men 
inte RoHS eller IP-märkning.  
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7 Förslag till ny designidentitet för Aqeri 
I detta kapitel kommer de nya förslagen som ha tagits fram att presenteras. Kapitlet 
delas upp i två delar. Ett med företagets kärnvärden där formelement angående 
kommunikationen av företagets kärnvärden presenteras. Den andra delen presenterar 
element som göra att igenkänningsfaktorerna ökar. Elementen är utformade så att de 
tre produktsegmenten ska framstå som segment i en produktfamilj. 
 

7.1 Aqeris kärnvärden 
Produkterna uttrycker kvalité, tyngd och robusthet genom de väl tilltagna 
dimensionerna tillsammans med det omslutande metallchassit. Genom att använda IP-
klassade komponenter och knapparna med gummilisten skapar det en känsla av 
miljötålighet. Den integrerade separata kylkanalen, vilken är vanliga på 
rackprodukter, som gör att genomströmningsluft inte kommer i kontakt med den inre 
elektroniken. Den ger ett uttryck för miljötålighet då produkten är kan anses vara 
anpassad för att klara förhöjda omgivningstemperaturer. Produkterna förmedlar 
högteknologi genom att produkterna kontinuerligt anpassas till nya teknologier vilket 
visualiseras genom nya kontaktdon i fronten eller kompaktare datorer.  
 

7.2 Förslag till nya designelement 
Nedan presenteras de designelement för att åstadkomma en mer homogen 
produktfamilj innehållande de tre segmenten. De segmenten som fokuserats mest på 
är industri och fordon.  
 

7.2.1 Färg 

Idag förekommer färgerna svar, militärgrön, datorgrå, blågrå med blått och 
metallicgrå. För att skapa en enhetlighet föreslås en övergång till svart. Svart gör att 
industrismuts som olja syns mindre väl, det är lätt att jobba med accentfärger så som 
den röda skölden i logotypen och det är lätt att hitta detaljer i samma färg så som 
skruvar och täcklock. Den svarta färgen kommer även att göra att logotypen framhävs 
bättre, se figur 36 och 37.  
 

 

Figur 36 En grå industridator 
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Figur 37 Den grå industridatorn gast svart 

 

7.2.2 Struktur 

Strukturerade ytor ger en större känsla av robusthet och tålighet. Därför föreslås att en 
strukturerad yta används.  
 

7.2.3 Logotypens placering och storlek 

För att skapa ett mer enhetligt intryck föreslås att logotypen i första hand ska placeras 
i det övre vänstra hörnet, texten ska vara vågrätt och texten i logotypen ska vara vit 
med en röd sköld mot den svarta bakgrunden. I fallet med produkter som har färgen 
militärgrön föreslås att logotypen ska vara inverterad och därmed vit med vit sköld. 
För små produkter där fronten är två höjdenheter (ca: 88 mm) eller mindre föreslås att 
logotypen ska vara 8 mm stor. För större produkter föreslås en storlek på 14 mm. 
Exempel på den mindre logotypen syns i figur 38. 
 

7.2.4 Produktnumrets placering och storlek 

Produktnumret föreslås i första hand placeras i det övre högra hörnet. Produktnumret 
ska vara femsiffrigt där siffrorna i numret har olika betydelser. En mall har tagits fram 
över hur nya produkter ska benämnas. Den första bokstaven står för vilket segment 
produkten tillhör siffran 9 för försvar, 2 för industri och 3 för fordon. Numret ska vara 
tryckt i typsnittet Trebuchet och i vit färg. Storleken på numret föreslås för små 
produkter att vara 5,5 mm, för större produkter 9,5 mm. Exempel på den mindre 
storleken syns i figur 38. 
 

7.2.5 Funktionstexts placering och storlek  

Funktionstexten ska vara text i den utsträckningen det går. Texten ska vara i typsnittet 
Trebuchet med fet stil och i vit färg. Höjden på texten ska vara 2,5 mm och ska 
placeras 1 mm från utgången, kontaktdonet eller knappar. Bokstäverna ska vara 
vågräta och skrivna med versaler. För att åstadkomma en enhetlighet bland 
benämningarna har en separat mall tagits fram som behandlar de vanligaste 
kontaktdonen, knapparna etc.. Exempel på detta syns i figur 38. 
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7.2.6 Märkning/Etikett 

Alla elektriska och elektroniska produkter måste CE-märkas och i märkningen så ska 
det framgå en viss information om produkten. I enlighet med dessa riktlinjer har en ny 
etikett tagits fram. Typsnittet på etiketten är Trebuchet. Texten är i normal stil 
förutom sista raden som är fet. Etiketten föreslås vara genomskinlig med vit text på. 
Den genomskinliga etiketten gör att det blir lättare att applicera den, det syns mindre 
om den sitter något snett. Dessutom så integreras etiketten mer med produkten om den 
är genomskinlig än om den är vit. Om etiketten är vit så förordas att texten är svart. 
Storleken på texten ska vara 12pt för namnet Aqeri och 10 pt för resterande, se figur 
39. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 38 Förslag på ny etikett 

 

7.2.7 Dimension och mönster för luftgenomströmningshål 

Idag förekommer olika hålmönster och storlekar för cirkulationshålen, som förslag 
föreslås runda cirkulationshål vid fläktar med ett definierat mönster. Detta skulle även 
medföra kostnadsbesparingar då leverantören av plåten kan lägga in mönstret som 
standard och slipper på så sätt att återskapa mönstret för varje ny produkt.  
 

7.2.8 Standard features 

Detaljer som i stort sett alltid ingår på en produkt är on/off-knappen och ”ström in” 
kontaktdon. För att få en mer homogen struktur föreslås att knappen i standard 
utförande ska placeras ovanför ”ström in” kontaktdonet, om det inte finns utrymme så 
ska den placeras till höger om kontaktdonet. I de flesta utförande så är ”ström in” 
kontaktdonet placerat längst ner till höger på produkt och detta föreslås ska fortsätta 
att gälla.  
 
Det föreslås att en mall tas fram över de vanligaste kontaktdonen och dess 
dimensioner. Detta gör att både tid och pengar sparas in i flera steg, det går fortare för 
konstruktören att rita in samtidigt som det blir lättare för tillverkaren att producera 
detaljerna. 
 
För att skapa en större koppling mellan produkterna föreslås att de svarta knapparna 
ska användas men att de då inte ska placeras i jämnhöjd med apparaten och inte skjuta 
ut. För att det ska vara enklare att trycka på dem ska en fasad kant runt om införas så 
som i figur 36. Om det finns krav på IP-täthet så bör den underlimmade knappsatsen 
användas som i figur 33. I standardutförandet ska knappar på skärmar placeras i det 
nedre vänstra hörnet.  
 

 
 
 
aqeri.com 
M/N: 21000 
P/N: 8639 
S/N: 0313483548 
PWR IN: AC 100-240V – 50-60Hz 1.2A 
PWR OUT: XXXXXXXXXX 
Delivered/Manufactured by Aqeri AB in Sweden 
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7.2.9 Igenkänningsfaktorer mellan segment 

För att skapa en större koppling mellan rackmonterade produkter och skärmar samt att 
differentiera sig mot andra konkurrenter föreslås att rundningen som finns i de 
rackmonterade produkterna byts ut mot en fasning. Samma fasning återkommer på 
skärmarna. Dessutom föreslås en liten rundning runt ramen av de rackmonterade 
produkterna på samma sätt som displayerna har, se figur 11. 
 

7.2.10 Miljöanpassning 

För att göra produkterna mer miljövänliga föreslås att man använder Ten Golden 

Rules
39 (utdrag av dokumentet återfinns i appendix A2) som utgångspunkt vid 

nyutveckling av produkter. Dokumentet beskriver tio steg som kan användas för att 
minska miljöpåverkan. Exempel på förbättringar som kan implementeras är att man i 
största möjliga mån använder samma metalliska material.  
 
 

                                                 
39 Luttropp, Conrad; 2008 
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8 Slutsats 
Syftet med forskningen var att undersöka hur en designidentitet tas fram för små och 
medelstora företag där resultatet implementerades till företaget Aqeri. Utifrån detta 
har litteraturstudier och kvalitativa intervjuer genomförts. Totalt har åtta stycken 
respondenter blivit intervjuade inom tre kategorier av företag och organisationer. 
Implementeringen av resultatet från litteraturstudien och intervjuerna till Aqeri har 
gjorts genom att först inventera dagens visuella formelement på deras produkter. 
Utifrån inventeringen har nya förslag på en förbättrad designidentitet tagits fram.  
 
Framtagandet av en produkts visuella produktidentitet kan härledas utifrån det som 
framkommit under litteraturstudierna och intervjuerna. En produkts designidentitet 
definieras av vad produkten kommunicerar genom dess visuella formelement. 
Kommunikationen är en kombination av färg, form, ljud och funktion som 
kommunicerar företagets verksamhetsidéer, visioner, kärnvärden, produktens 
egenskaper och den tänkta användaren. Kombinationen av element beror på hur stor 
andelen av funktionsdesign som produkten behöver. Produkter vars funktioner är väl 
kända har en större frihet i att ta in andra designpåverkande faktorer. 
 
Kommunikationen av företaget kan ske genom logotypen som även kan ses som en 
igenkänningsfaktor. Igenkänningsfaktorer används för att identifiera produkter som 
tillhör en viss produktgrupp, segment eller företag. Produktens egenskaper 
kommuniceras istället genom semantiska uttryck, exempel på detta är rundade eller 
fasade hörn som ger uttryck för att produkten är stabil och kompakt. 
 
Förslagen som framkommit angående Aqeris nya designidentitet är: 

• En bättre visualisering av företagets kärnvärden t.ex. genom användning av 
IP-klassade knappar. 

• En mer enhetlig färgsättning med tillhörande struktur. 
• Bestämning av den grafiska designen vad gäller typsnitt, stil, positionering och 

dimensionering av logotypens, produktnumrets och funktionstextens storlek. 
• Positionering och framtagning av ny etikett. 
• Bestämning av mönster och dimensionering av luftgenomströmningshål 
• Bestämning av ett antal standard features som placering av on/off-knapp. 
• Komplettering av designelement som skapar igenkänningsfaktor 
• En bättre visualisering av företagets miljöarbete.  
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9 Avslutande Diskussion 
I detta kapitel kommer en kritisk diskussion kring forskningens upplägg, slutsats och 
forskningsfrågorna i metodkapitlet att genomföras. Avslutningsvis kommer förslag till 
ett eventuellt fortsatt arbete att ges. 
 

9.1 Kritisk granskning 
De referenserna som används under teorikapitlet kommer huvudsakligen från tryckt 
litteratur och hemsidor. Teorin kunde ha förstärks genom vetenskapliga artiklar. I 
förstudien så söktes det efter vetenskapliga artiklar från KTH:s databas utan resultat, 
men om andra sökord och/eller databaser hade använts så hade kanske fler artiklar 
funnits inom området. För att tydliggöra korrelationen mellan formändringar och hur 
en produkt upplevs genom semantiska uttryck så hade en mer djupgående analys av 
formelementens betydelse kunnat genomföras.  
 
För små och medelstora företag är utvecklingsavdelningar relativt små jämfört med 
stora företag. Detta gör att fokusområdet angående CE-direktivet inte gav något bra 
utslag på de stora företagen som intervjuades. Dessa företag skiljer mellan design och 
den/de avdelningar som ansvarar för att direktiven upprätthålls. Frågorna angående 
hur de intervjuade företagen arbetade med olika fokusområden fick mindre bra utslag, 
då de flesta arbetar på samma sätt genom alla fokusområden. Det hade räckt med att 
ställa frågan en gång.  
 

9.2 Förslag till fortsatt arbete 
För fortsatt arbete inom området föreslås en djupare analys av begreppet 
funktionsdesign och hur den skiljer sig mellan olika branscher. Det vore även 
intressant att analysera hur små och medelstora företag ska kunna göra bedömningen 
av hur viktig funktionsdesignen är för deras produkt och hur stor frihet de har till 
andra designfaktorer. För att ytterligare förstärka de korrelationerna som framkommit 
under forskningen skulle det vara intressant att göra fler intervjuer där man även 
intervjuar små och medelstora företag. Det skulle även vara intressant att använda 
något eller några fler diskussionsobjekt vid intervjuerna för att få fler exempel på hur 
kombinationen av designelement ser ut samt att se hur dessa element viktas mot 
varandra.  
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A1 Intervjuguiden 
 
Nedan presenteras den intervjuguiden som tagits fram till de kvalitativa intervjuerna. 
Fokusområdena ska ses som diskussionsområden som innehåller öppna, 
semistrukturerade frågor. Dessa fokusområden med frågor kommer att utgå ifrån 
fotografier på olika produkter. Tanken med fotografierna är att de lättare ska kunna 
skapa en diskussion kring produktens formuttryck, identitet etc.. Intervjun kommer att 
fokusera på igenkänningsfaktorerna både generellt och på produkterna som syns på 
bilderna. 
 
Fokusområdena: 
 

i. Presentation av respondenten 

ii. Designidentitet 

iii. Grafisk design 

iv. Formspråk 

v. Accessoarer 

vi. CE-direktivets designpåverkan 

vii. Avslutande kommentarer 

 
i Presentation av respondenten 

i.1 Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter ingår i din befattning? 

i.2 Hur länge har du arbetat i din nuvarande yrkesroll? 

i.3 Vilka andra befattningar har du haft i ditt yrkesverksamma arbetsliv? 

i.4 På vilket sätt har du arbetat med designidentitet på produkter? 
 

ii Designidentitet 

ii.1 Hur skulle du definiera designidentitet för en produkt? 

ii.2 Anser du att produktens egenskaper kan påverkar designidentiteten? 

ii.3 Anser du att designidentiteten för konsumentprodukter och B2B produkter 
skiljer sig åt? 



II 

ii.4 Hur differentierar sig designidentiteten mellan olika kundgrupper? 

ii.4.a Hur kan designidentitet sammankopplas med ett visst kundsegment? 

ii.5 Anser du att det förekommer produktsortiment som skiljer mellan 
kontinenter/länder? 

ii.5.a Om ja, hur differentierar de sig? 

ii.5.b Om ja, anser du att det är viktigare att differentiera sitt 
produktsortiment utifrån kontinenter/länder än kundsegment? 

ii.6 Anser du att det finns designcykler över produktsortiment? 

ii.7 Vilka är de tre viktigaste faktorerna vid utveckling av designidentitet för era 
produkter? 

ii.8 Vilka är de tre viktigaste faktorerna vid utveckling av designidentitet för 
produkterna på bilderna? 

ii.9 Hur utvecklas designidentiteter? 

ii.10 När ett företag byter logga och därmed profilering, vad är det viktigaste man 
bör tänka på? 
 
 

iii Grafisk design 
Kort beskrivning om hur examensarbetet definierat grafisk design. 

iii.1 Vilka är de viktigaste faktorerna vid utveckling av ett grafiskt designuttryck 
för en produkt?  

iii.2 Vilka är de viktigaste faktorerna vid utveckling av ett grafiskt designuttryck 
för produkterna på bilderna? 

iii.3 Hur utvecklas en produkts grafiska design? 
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iv Formspråk 
Kort beskrivning om hur examensarbetet definierat formspråk. 

iv.1 Vilka är de viktigaste faktorerna vid utveckling av ett formspråk för en 
produkt? 

iv.2 Vilka är de viktigaste faktorerna vid utveckling av ett formspråk för 
produkterna på bilderna? 

iv.3 Hur utvecklas ett formspråk för en produkt? 
 

v Accessoarer 
Kort beskrivning om hur examensarbetet definierat accessoarer som används för 
att förstärka produktens design. 

v.1 Vilka är de viktigaste faktorerna vid utveckling av accessoarer till en 
produkt? 

v.2 Vilka är de viktigaste faktorerna vid användning av accessoarer till 
produkterna på bilderna? 

v.3 Hur utvecklas accessoarerna till en produkt? 
 

vi CE-direktivets designpåverkan 

vi.1 Hur mycket anser du att CE-direktivet påverkar designen på en produkt? 

vi.2 Hur kan direktivet synliggöras och integreras? 
 

vii Avslutande kommentarer 

vii.1 Har du några andra aspekter eller faktorer som man bör tänka på som du vill 
lyfta fram när det gäller designidentitet? 
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A2 Ten Golden Rules in EcoDesign av Luttropp 
Nedan visas ett utdrag ur Luttropps dokument om Ten Golden Rules in EcoDesign.  
 

 


