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Sammanfattning  
 

I denna rapport presenteras ett examensarbete i Integrerad Produktutveckling utfört på Kungliga 
Tekniska Högskolan och i samarbete med EssNet Interactive AB, båda belägna i Stockholm. I 
rapporten beskrivs slutresultatet och vägen dit, själva designprocessen och hur den använts för 
att uppnå examensarbetets mål. 

Författaren har i examensarbetet vidareutvecklat design och funktion på en Interaktiv Video 
Terminal (IVT), och genom användning av semantik skapat ett speluppmanande formspråk. 
Projektets syfte var att var att bryta IVT:ns anonyma och tillbakadragna utformning och  
framkalla en upplevelse av spelapparat hos maskinen som inte tidigare återfunnits. Arbetet 
inriktades på att försöka besvara frågeställningen: Hur går man tillväga för att vidareutveckla 
IVT:n och med hjälp av semantik och formspråk skapa en uppfattning av spelmaskin hos skåpet? 

I stort vill författaren visa på hur små förändringar, med hjälp av formspråk och dess signaler, 
kan ändra helhetsupplevelse hos en produkt avsevärt. Olika delar som knappval, 
ljus/ljudsättning, sittmöbel, färg och struktur har genomarbetats men huvudfrågan har legat på att 
skapa en helhetskänsla hos IVT:n. Vid anblick skall betraktaren direkt uppfatta att det är en 
spelmaskin. 

Projektet har resulterat i en kaxig, tilltalande och speluppmanande produkt, som smälter in i den 
redan existerande spelmiljön, men som ”tar plats”. En produkt där balansen mellan design och 
funktion är i fokus. I rapporten återfinns även tankar kring formspråk och dess betydelse, den 
ursprungliga maskinen med dess för- respektive nackdelar, hur arbetet gått till väga och riktlinjer 
för framtida utvecklingar. 

Förhoppningen är att arbetet kan stå som grund och vara en inspirationskälla till en fortsatt 
utveckling. Kanske kan detta arbete vara ett avstamp mot en framtida storsatsning på 
formspråkets betydelse hos spelmaskiner och resultera i en ökad spelupplevelse för användaren. 
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Abstract 
 

This Master of Science thesis is conducted at the faculty Integrated Product Development at the 
Royal Institute of Technology and in cooperation with EssNet Interactive AB, both situated in 
Stockholm. In the report the final results and the road to get there is described as well as the 
design process and how the process is used to obtain the goal of this thesis. 

The author of this thesis has developed the design and the function of an interactive video 
terminal (IVT) and by using semantics created an encouraging gaming design. The projects 
purpose was to change the anonymous withheld shape and produce an experience of gaming 
machine that has been absent. The work was aimed to answer the question: How does one 
proceed to develop the IVT and by using semantics creating an understanding of gaming 
machine? 

In general the author wants to show that small changes, with the help of design and its signals, 
can completely change the overall picture of a product. Different parts like buttons, light/sound 
settings, furniture, colour and structure has been worked out thoroughly but the main task has 
been to create an overall impression of the IVT. At a first sight an observer should directly 
understand that this is a gaming machine. 

The project has resulted in a cocky, appealing and gaming requesting product which melts in into 
the existing gaming environment but “makes room”. A product where design and function is the 
focus. There are also thoughts around design and its meaning, the original machine with its pros 
and cons, how the work progressed and the outlining for future developments in the thesis. 

The future expectation is that this work can be the ground and an inspirational source for further 
development. Maybe this work can be the starting-point towards future ventures on the meaning 
of design at gaming machines and result in an improved gaming experience to the user. 
 
 
 
 
 



SPELA MERA 
-vidareutveckling av design och funktion på Interaktiva VideoTerminaler.

 Cecilia Sondell 2006Examensarbete MMK 2006:07 MCE108 KTH Maskinkonstruktion  

Ett examensarbete i Integrerad Produktutveckling



Förord

Det har varit lärorikt och utvecklande att jobba 
med detta examensarbete. Jag har fått stor 
inblick i ett för mig nytt och mycket spännande 
område. Jag har fått varit med och lärt mig hur 
ett verkligt projekt går till och fått många nya 
kunskaper och intryck samt fått bra träning inför 
mitt fortsatta arbetsliv.  Sammanfattningsvis har 
det varit ett väldigt givande arbete och resultatet 
hade inte blivit detsamma utan all den hjälp och 
inspiration jag fått under arbetets gång. Därför 
vill jag tacka en rad personer.

Först vill jag tacka EssNet Interactive för det 
stora förtroende jag har fått och alla de resurser 
som stått till mitt förfogande. Dessutom vill 
jag tacka de personer som har ställt upp på 
intervjuer och svarat på alla mina frågor 
angående spelmaskinernas formspråksbetydelse 
vid spelandet:

Tomas Bertils, AB Stockholm Industrilack, ska ha 
ett stort tack för det trevliga bemötandet och stora 
engagemang trots tidspressen vid lackeringen. 
Dan och Jan Holmqvist på Holmqvist metall och 
gravyr, vill jag tacka för den stora hjälpen vid 
framtagandet av knapparna och för det visade 
tålamodet och engagemanget att återskapa 
mina idéer. Ett varmt tack vill jag rikta till de 
intervjupersoner som har gett mig feedback på 
mina idéer och som hjälpt mig med olika fakta 
inom de väldigt varierande områdena: Christian 
Andersson Kontrast Ljusdesign, Kalle Grönwall 
Spectra Plus, John Wennerström Ljuskontroll, 
Jonas Werning Phosforos, Lillan Bengtsson 
Bogesunds väveri, Yvonne Nilsson väveriet i 
Uddebo, Bitte Björnsson och Alf Börjesson IFP, 
Mikael Calestam och Per Thuresson Sveriges 
forskning och provningsinstitut, Joakim Eriksson 
på Lunds Tekniska Högskola och Jenny Linder 
Färginstitutet. 

Jag vill tacka mina handledare; Hannes 
Medelius på EssNet Interactive AB och Carl 
Michael Johannesson på KTH, för vägledning, 
nya uppslag, konstruktiva synpunkter och stort 
stöd.

Johan Steene, vill jag ge ett stort tack för att 
han är största orsaken till att jag från början fick 
chansen till detta examensarbete.

Ett särskilt tack vill jag rikta till Peter Öberg, 
EssNet Interactive AB, som bistått med alla 
sina resurser, sitt kunnande och ett enormt 
engagemang. 

Sist men inte minst vill jag tacka Hans för hans 
stora tålamod, stöd och förståelse.

TACK.



Cecilia Sondell 2006

1    Introduktion    1
1.1  Bakgrund    1 
1.2  Mål med examensarbetet  1
1.3  Målgrupper och intressenter  2
1.4  Avgränsningar    2 
1.5  Frågeställningar    2

2     Metod och genomförande  3
2.1   Rapportens upplägg   3
2.2   Om designprocessen   3
2.3   Designprocessen presenteras  3
2.3.1 Litteratur    4
2.3.2 Intervjuer     4
2.3.3 Studiebesök för att skapa 
        spelmiljökänsla    4
2.3.4 Brief      5
2.3.5 Funktionsanalys    5
2.3.6 Skisser och modeller    5
2.3.7 Brukarstudie    5
2.4   Reflektion kring metodfasen  5

3    Problemformulering  6
3.1  Definition av projektet   6
3.2  Brief      6
3.3  Principer för Universal Design  7
3.4  Semantik, semiotik och 
      formspråk    7
3.5  Funktionsanalys   9
3.6  Reflektion kring 
      problemformuleringen  9 

4      Studie och analys          10
4.1    Förundersökning    10
4.1.1  Intervju med ”spelkännare” och 
         ”prova-på-are”    11
4.1.2  Intervju med designers, 
         konstruktörer, tillverkare och         
         återförsäljare    11
4.1.3  Studiebesök och spelmiljökänsla 13
4.1.4  Analys av ursprunglig IVT  14
4.2    Projektdelarna presenteras 15
4.2.1  Helhetsintrycket   15
4.2.2  Överbyggnad    15
4.2.3  Design och funktion på knapparna 16
4.2.4  Ljuset     16
4.2.5  Ljudet     17
4.2.6  Färg-, struktur och materialval 17
4.2.7  Sittmöbel och avställningsyta  18
4.3    Hypotes    18

5      Syntes    19
5.1    Idégenerering med första 
        tankar och första skisser  19
5.2    Projektdelarna vidareutvecklas  21
5.2.1  Överbyggnad    21
5.2.2  Design och funktion på knapparna 24
5.2.3  Ljussättning     26
5.2.4  Ljudsättning    29
5.2.5  Färg-, struktur och materialval  30
5.2.6  Sittmöbel och avställningsyta  32
5.3    Användarvänlighet    34
5.3.1  Ergonomi     34
5.3.2  Människans mått   35
5.3.3  Brukarstudie     36
5.4    Reflektion kring syntesfasen 37

6    Realisering   38 
6.1  Begränsningar   38
6.2  Visionen    38
6.3  Prototypen realiseras  39

7    Resultat   40
7.1  Resultat av projektdelarna 40
7.2  Resultat av projektet i 
      helhet    41

8    Slutsats och 
      utvärdering    43
8.1  Uppfylls examensarbetets 
      mål?     43
8.2  Utvärdering av design-
      processen    44
8.3  Framtiden för spel-
      maskinen   44

9    Referenser   45

10   Bilagor

Innehållsförteckning
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Under början av Maj månad 2005 fick författaren 
förfrågan om att utföra skisser och förslag på 
en glamorösare och  lyxigare spelmaskin med 
casinokänsla,  för  en  eventuell  utveckling. Efter 
att ha redovisat dessa idéer för ansvarig på företaget, 
bearbetades och utvecklades dessa vidare till ett 
examensarbete. Frågeställningarna var många och 
problemet svårformulerat. men valet föll på att 
begränsa arbetet till att med hjälp av formspråk 
och semantik förmedla känslan av upplevelse för 
användaren och betraktaren. (Semantik - läran om 
teckens budskap / innebörd, förklaras djupare i 
kapitel 3.4)

SVID - Stiftelsen svensk industridesign har, enligt 
författaren, skrivit en bra sammanfattning av hur stort 
och brett arbetet med industridesign kan vara. Det 
är inte bara utseende som är av stor vikt för en bra 
design, här ingår även arbete med formspråket och 
semantiken hos produkten. Man får dock inte glömma 
bort bakomliggande arbete som man inte ser i första 
anblicken, så som ergonomi, materialanpassning efter 
miljökrav, kundkrav, men även klara de ekonomiska 
och produktionsmässiga kraven. Arbetet blir ofta 
betydligt mycket större än man kan ana. 
Författaren anser att detta är en bra reflektion över det 
arbete som genomförts i detta projekt där startpunkten 
när uppgiften tilldelades var: att vidareutveckla 
spelmaskinens formspråk både design och funktions 
mässigt.

”En produkt skall vara lätt att använda och 
det skall vara lätt att förstå hur den fungerar. 
Den skall dessutom vara hållbar, anpassad till 
människokroppen, skonsam mot naturen, ekonomisk 
att tillverka och sist men inte minst, den skall vara 
vacker.”[SVID - Stiftelsen svensk industridesign]  

1.1 Bakgrund 

EssNet Interactive har utvecklat ett system baserat 
på en Interaktiv Video Terminal (IVT) för Norsk 
Tipping (Norges motsvarighet till svenska spel). 
Terminalsystemet har en integrerad funktion för 
så kallad responsible gaming som innebär att 
spelmissbruk kan minimeras. Hårdvarukonceptet 
ska nu vidareutvecklas för att möta nya kundkrav 
inom olika miljöer. Exempel är casinomiljöer, 
båtmiljöer och önskas även kunna användas för 
helt andra tillämpningar, som så kallad self service 
terminal till exempel vid incheckning på flygplatser, 
biljettbokningar med mera. Den senare nämnda 
funktionen kommer endast beröras som en framtida 
användning. Problemet hos dagens produkt är att 
denne är allt för diskret och tillbakadragen och 
saknar antydan till spelmaskin för att klara den nya 
marknaden med nya krav som ställs på maskinen.

I rapporten används olika benämningar på 
hårdvarukonceptet för att underlätta läsandet av 
arbetet. För att förklara hårdvaran det vill säga själva 
ytterhöljet, utan innehållets påverkan, används skåp 
och maskin. Vid helhetsaspekten används interaktiv 
videoterminal (IVT), spelmaskin och produkten. 

1.2 Mål med examensarbetet

Examensarbetets mål är att förändra skåpets 
formspråk från en kraftigt tillbakadragen attityd till 
en stilfull men kaxig spelmaskin. Arbetet innebär 
en vidareutveckling av design och funktion för 
den interaktiva videoterminalen och att med hjälp 
av semantiken skapa en spelantydan som tidigare 
saknats.   

Målet med projektet var att:      
1. Analysera nuvarande produkt med fördelar 

och brister.

2. Förbättra design och funktion, speciellt 
beaktande:

a. Sittmöbel och avställningsyta
b. Design och funktion hos knappar
c. Ljud och ljus 
d. Färg-, struktur och materialval

3. Ge förslag på framtida förbättringar

Projektet skall utgå från den existerande spelmaskin 
som EssNet Interactive utvecklat och tagit fram 
sedan tidigare. De projektdelar som tas fram under 
detta examensarbete skall kunna anslutas till den 
befintliga IVT:n, utan att denne behöver genomgå 
större förändringar. Projektdelarna önskas även 
kunna användas som delar i sig, för att kunna säljas 
som extrautrustning och monteras på befintliga 
spelmaskiner.
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1.3 Målgrupper och intressenter

Målet med projektet är att öka maskinens spelantydan 
och attraktionskraft och att med hjälp av semantik 
ändra formspråket från en tillbakadragen terminal till 
en kaxig spelmaskin med uttryck. För att åstadkomma 
rätt sorts uttryck som tilltalar rätt målgrupp måste 
dessa definieras.Det största problemet som författaren 
ställs inför är trots allt att produkten i detta projekt 
först måste tillfredsställa uppdragsgivaren för att 
överhuvudtaget utvecklas till någonting utöver 
ett examensarbete. Därefter måste produkten 
tillfredställa köparen det vill säga, casinoägaren, 
spelhalls innehavaren, spelägaren på färjetrafiken 
och så vidare, utan deras intresse kommer produkten 
aldrig att få en marknad. Som om det inte skulle vara 
nog måste produkten även väcka ett om möjligt ännu 
större intresse hos den slutlige användaren. 

”För att produktutvecklingen skall kunna vara 
effektiv och målriktad behöver arbetet fokuseras på 
en målgrupp. Ibland är målgruppen för försäljningen 
inte den samma som den som slutligen använder 
produkten. Det kan vara inköpschefen som köper in 
kontorsmöbler till personalen eller föräldern som 
köper en leksak till sitt barn.”[14]

En enhetlig målgrupp går i det läget oftast inte att 
välja utan kraven måste differentieras och produkten 
riktas mot ett flertal intressenter. Kort sagt måste 
produkten anpassas till en betydligt större målgrupp 
eller snarare till flera målgrupper än vad som kanske 
antas i ett tidigt stadie. Här har författaren valt att 
vända sig mot uppdragsgivaren som en första grupp, 
därefter tänka i användarens/brukarens banor och 
skapa ett semantiskt harmoniskt och spelvänligt skåp. 
Men här får inte heller köparens åsikter åsidoses, här 
måste en kaxig och attitydsäker maskin åstadkommas 
som starkt kan konkurrera mot andra spelmaskiner. 

”Men ibland är inte köpare/kund och brukare/
konsument samma person. För att produkten skall 
bli framgångsrik behöver man då ta hänsyn till både 
brukarens och köparens intressen” [14] 

1.4 Avgränsningar 

Att arbetet skulle handla om formspråket och 
dess påverkan på betraktaren stod tidigt klart för 
författaren och uppdragsgivaren. Men utbudet på 
uppgifter var stort och för att inte projektet skulle 
bli alldeles för omfattande och med ouppnåbart mål, 
sattes tidigt avgränsningar för projektet. Med detta 
som utgångsläge begränsades arbetet så att det inte 
skulle kunna spåra ur och få orimliga proportioner. 
Spelets totala vikt var inget primärt mål, men vikten 
borde inte få öka markant för den nya spelmaskinen. 

Projektet avsåg inte heller att behandla spelens 
funktioner eller andra programmeringsproblem, 
om dessa inte direkt berör de aspekter som avses 
i projektets mål eller säkerhetsaspekter som 
inbrottsskydd och kassaskåp. Tanken var att med 
hjälp av semantiken och formspråket ändra skåpets 
attityd och skapa en kaxig spelantydan.
     

1.5 Frågeställningar 

I början av projektet fanns inget klart och 
färdigformulerat problem, utan det var något som fick 
växa fram under arbetets gång. Under de första samtalen 
och mötena angående examensarbetsuppgiften 
växte ett stort antal frågor fram som sedan fått 
prioritetssättas, då det fanns en större mängd problem 
än vad  projektets tidsram tillåtit. Så småningom 
formulerades problemen med huvudfrågan: Hur går 
man tillväga för att vidareutveckla IVT:n och med 
hjälp av semantiken bryta terminalkänslan och skapa 
ett formspråk med spelmaskinskänsla hos skåpet?

   2
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I detta avsnitt presenteras hur arbetet har utförts och 
motiven för det valda arbetssättet. Här redovisas kort 
den designprocess som använts vid examensarbetet 
och som hämtats av mer designinriktade skolor, och 
hur den sedan har använts och stått som grund vid 
genomförandet av detta projekt. 

2.1 Rapportens upplägg

Rapporten har valts till följande upplägg: i kapitel 
1 återfinns målet med examensarbetet med  
avgränsningar och frågeställningar och i kapitel 2 
redovisas metod och strategier för genomförandet. 
I kapitel 3 där olika designverktyg som använts 
i examensarbetet presenteras och där uttrycken 
semantik, semiotik och formspråk förklaras. I 
kapitel 4 presenteras de olika projektdelarna och 
dess problemformuleringar, i kapitel 5 bearbetas och 
utvecklas dessa vidare, i kapitel 6 visas hur projektet 
realiseras för att i kapitel 7 redovisa det slutgiltiga 
resultatet av projektet både för varje del för sig och 
projektet i helhet. I kapitel 8 återfinns slutsats och 
utvärdering av examensarbetet.

2.2 Om designprocessen

Designprocessen som valts för genomförandet av 
detta examensarbete är en väl beprövad process som 
används  i många av de etablerade designbyråerna och 
inom designskolor runt om i Sverige. Tillexempel på 
Lunds Tekniska Högskola.

Processen kan schematiskt beskrivas på följande 
sätt:
1. Introduktion
Innefattar inventering av befintlig produkt och 
problem.
2. Val av produkt/problemområde
3. Brief
Kortfattad beskrivning av det man vill ta fram.
4. Funktionsanalys
Igenkänningstecken på en bra produkt, utifrån kund- 
och användarkrav.
5. Idéförslag
Skisser och modeller samt frågor kring idé, 
kommunikation och identitet.
6. Val av lösning
Matcha idéer mot kravformulering
7. Slutförslag
8. Redovisning
Presentation av skisser, modeller och en skriftlig 
rapport.
9. Bedömning
Utvärdering av hur slutresultatet blev. Under arbetets 
gång har de delar som behövts, reviderats, när nya 
insikter kommit upp.

Denna process har stått till grund för utförandet 
av projektet och varit en återkommande hjälp vid 
strukturering och upplägg.

2.3 Designprocessen presenteras

Den beskrivna designprocessen tillämpades för 
examensarbetet enligt följande: En inledande 
analysfas med skisser och utvärdering utmynnade 
i ett koncept för en slutprodukt. Analysfasen blev 
som oftast en stor del av projektet och en av de 
viktigaste delarna, här genomfördes undersökningar, 
studiebesök, intervjuer, här skrevs brief och 
funktionsanalys, allt för att få en uppfattning om 
vad som egentligen behövdes göras och för att tidigt 
kunna sätta upp ramar för arbetet.

Slutprodukten har blivit ett resultat av åtskilliga 
iterationer från fråga och idé till prototyp via 
kundkrav, tillverkningskrav, estetikkrav, jämförelse 
med de ursprungliga kraven etc., för att sedan 
utvecklas till nya idéer efter utvärdering.  Stor vikt 
har lagts på formspråket och dess betydelse genom 
hela arbetet. 

En annan aspekt som karakteriserar detta projekt är 
att det inte funnits en styrande uppdragsgivare, då 
det inte funnits färdiga mål utan arbetets gång har 
fått avgöra vart målet skulle riktas och avslutas.

2 Metod och genomförande    3
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Uppstart
• Introduktion till projektet.
• Sammanställning av planeringsrapport, 

projektplan och preliminär tidsplan.
• En första brief skrivs.

Studie och analys
• Inhämtning av information kring design, 

formspråk och olika spelmiljöer. Information 
söktes på Internet, samt med hjälp av 
litteratur, studiebesök och intervjuer. 
Kommentarer från de olika intervjuerna och 
de slutsatser som dragits efter studiebesöken 
finns med i rapportens olika avsnitt. I kapitel 
9 Referenser finns en fullständig förteckning 
över litteratur, genomförda studiebesök och 
informationskällor på Internet.

• Analys av befintliga videoterminaler med 
dess för- resp. nackdelar.

• Studier av konkurrenter och miljöer. 
• Sammanställning av funktionsanalys.

Syntes
• Sammanställning av idéer och tankar som 

kom fram under analysfasen.
• Generering av fler idéer med hjälp av bl.a. 

brainstorming.
• Visualisering av idéer i form av skisser för 

hand och i dator. 
• Omfattande strukturering och värdering av 

idéerna. 
• Redovisning över vägen fram till resultatet.

Realisering
• Vidareutveckling av idéer.
• Modeller och prototypbygge av konceptet. 

Presentation
• Sammanställning av rapport.
• Sammanställning av PowerPoint presentation 

samt presentationsposters.

2.3.1 Litteratur

För att få en större kunskap inom design, 
produktframtagning och ”formspråkslära” och 
en bredare diskussionsmöjlighet genomfördes en 
teoristudieperiod i inledningsfas. Här ingick även 
inläsning om Casinon, spelhallar, spelmaskiner och 
konkurrenter och en mängd fakta om relaterade 
frågor.  Referenslista över all litteratur finns i 
kapitel 9.

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer med ”spelkännare” och ”prova-på-are” 
(där ”spelkännaren” har en större kontakt med 
spelmaskiner dagligen) genomfördes om deras 
uppfattning om formspråk, varför de tilltalas av vissa 
färger och former, ljud och ljus uppfattning och vidare 
även med designers, konstruktörer, tillverkare och 
mycket ”branschvana” personer. Intervjuresultaten 
är dock bara till för inspiration och vägledning för 
författarens fortsatta arbete, för att ge en känsla om 
användare med olika mycket spelande har olika 
uppfattning vad som tilltalar dem. Funderingen är om 
det skiljer sig i val av spelmaskin, om det är spelen 
som styr och om färg, form, ljud och ljus har någon 
betydelse. I kapitlet med intervjuresultatet redovisas 
alltså bara resultatet av det som författaren inspirerats 
av och använt sig av i arbetet. Här intervjuades även 
personer med miljökännedom, med specialkunskaper 
och många andra som med sina kunskaper kunde 
bidra med fakta och kunskaper inom något av alla de 
ämnen som skåpet lyckas beröra. Referenslista över 
de personer som intervjuats finns att läsa i kapitel 9.

   4



SPELA MERA - vidareutveckling av design och funktion på Interaktiva VideoTerminaler 

2.3.3 Studiebesök för att skapa 
miljökänsla

Ett flertal studiebesök har gjorts på casinon, i 
spelhallar och i båtmiljö för att skapa en känsla för hur 
de olika spelmiljöerna upplevs, för att kunna anpassa 
spelen olika för de väldigt varierande miljöerna. Den 
viktigaste funktionen vid dessa besök har dock varit 
observation. Genom att observera  människorna i 
dessa miljöer kan man på bästa sätt få reda på hur 
de verkligen använder och tar till sig designen, det 
vill säga vilka spel som används mestadels, vilka 
färger, ljud, blinkningar och placeringar som tilltalar. 
Dessa uppfattningar kommer inte tydligt fram vid 
en intervju på grund av att många av dessa val är 
omedvetna av spelarna. Här gjordes även besök på 
offentliga platser där hårdvaran (skåpet) kan användas 
i ett ”Self service” sammanhang.  

2.3.4 Brief 

Med en brief menas att man beskriver vad produkten 
vill vara. Den är bl.a. en beskrivning av produktens 
grundfunktion och hur den uppfattas ur brukarens 
perspektiv. I briefen ingår också en beskrivning 
av brukarens och produktens personlighet. Det 
handlar om att berätta en bra historia och att skapa 
en produktidé som kan kommuniceras. En brief 
är alltså en kort beskrivande del av det kommande 
designarbetet.

2.3.5 Funktionsanalys 

Funktionsanalys är ett användbart redskap för 
att definiera och strukturera de funktioner som 
produkten ska ha. Den är till stor nytta då man 
behöver strukturera upp sina tankar och beskriva 
vad man vill nå. Funktionerna kan värderas som 
”nödvändiga”, ”önskvärda” och ”onödiga” samt 
en som ”huvudfunktion”. Funktionsanalysen kan 
användas som ett mätinstrument på de förslag som 
man har, för att se om förslagen uppfyller kraven som 
ställdes från början.

2.3.6 Skisser och modeller 

Skisser och modeller blev det mest användbara 
arbetsredskapet. Att tillverka skissmodeller och skisser 
att diskutera kring, kunna visa för projektgruppen och 
pröva på brukare, visade sig ofta vara ett fungerande 
och givande sätt att komma fram till gemensamma 
mål och bra resultat. 
”Enkla skisser är ett sätt att skapa en dialog mellan 
dig och dina idéer. Skisser skall förmedla information 
till andra personer som kanske inte kan tyda eller 
förstå en ritning eller skapa sig en uppfattning om 
hur en idé kommer att se ut i verkligheten.”  [5]

2.3.7 Brukarstudie

Här valdes en representativ grupp ut för test och analys 
av produkten utifrån den ergonomiska aspekten. För 
att få en så rättvis bild som möjligt, utan att förlora 
målgruppen, valdes denna ut från 5:te percentilen 
kvinna till 95:te percentilen man. 

Genom att kunna studera deras användning  av skåpet 
i olika tänkbara scenarier kan dessa analyseras ur 
en ergonomisk aspekt och problemområdena hos 
produkten kan återfinnas. Detta går att läsa mer om 
i kapitel 5.3.2 

2.4 Reflektion kring metodfasen 

Författaren anser att den valda designprocessen 
fungerar mycket bra när det gäller att ta fram 
koncept och problemlösningar vid design och 
produktutveckling. Denna metod har författaren, som 
tidigare nämnts, inte använt sig av tidigare under sin 
studietid, men den har fungerat väl och kommer att 
användas i fortsättningen. Metoden är lätthanterlig 
och överskådlig. Det är enkelt att sortera och hålla 
reda på all information som projektet genererar. 

I förhållande till mer traditionella examensarbeten har 
detta arbete skilt sig markant då detta arbete är ett mer 
designmässigt arbete än de vanligast förekommande 
mer tekniska examensarbetena vid KTH. Ett större 
arbete har lagts på designen, formspråket och 
semantiken, det vill säga hur en produkt uppfattas 
och tolkas. Självklart har alla förändringar och 
omformningar även gjorts utifrån tekniska aspekter. 
Vidareutvecklingen har gjorts med utgångspunkt i 
både design och funktion. Rapporteringen har fått en 
större inriktning mot hur författaren tänker och anser, 
jämfört med mer tekniskt inriktade examensarbeten.    
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I detta kapitel redovisas bakgrunden till valet av 
målformuleringarna. Målet med arbetet har varit att 
utveckla det befintliga formspråket, så att skåpet får 
en kaxig och spelantydande attityd. Att få spelet att 
utstråla ”spela på mig”.
Kapitlet har också en översikt av vad semantik och 
formspråk är och hur det fungerar och påverkar. Här 
återfinns även briefen och funktionsanalysen, som 
båda är välbeprövade design hjälpmedel. Briefen 
fungerar som en berättelse över vad författaren vill 
att produkten skall uttrycka och funktionsanalysen 
blir en checklista för att inte glömma bort något av 
alla de krav som är väsentliga att uppfylla, men även 
för att kunna sortera bort de som inte är nödvändiga. 

3.1 Definition av projektet

Det första stora problemet som författaren ställdes inför 
var, vad det var som gjorde att de skåp som idag finns 
på marknaden inte uppfattas som en spelmaskin och 
därefter vad som behövdes ändras på hos maskinens 
formspråk för att lyckas åstadkomma detta. Genom en 
vidareutveckling av design och funktion hos utvalda 
delar, och genom användning av semantiken, skapa en 
spelantydan och åstadkomma en attityd och kaxighet 
hos den relativt obemärkta ”terminalen”. Projektet 
skall dels i ett helhetsperspektiv fylla ovan önskade 
behov och dels skall projektets olika delar klara av 
de varierande kraven som finns på dessa. De olika 
delprojekten och projektet i helhet styrs av briefen 
och funktionsanalysen tillsammans med de krav och 
regler som finns för casinon och båtmiljöer.  

3 Problemformulering

3.2 Brief

Grundfunktionen för det ”nya” vidareutvecklade 
hårdvaruskåpet är att öka dess spelvänlighet. 
Skåpet skall uppmana och inbjuda till spel, dock 
under kontrollerade former. Med hjälp av utvecklat 
ljus, ljud, färg och struktur, en ändring av skåpets 
formspråk i helhet, skall det nya skåpet locka till sig 
uppmärksamhet och väcka nyfikenhet. Vid anblick 
skall en känsla av stilfull glamour inbringas. Ett 
nyskapande utan att kliva för långt ifrån traditionellt 
spelmaskinsutseende, för att kunna undvika oklarhet 
för betraktaren. Maskinen skall utan problem kunna 
ställas in i casino eller spelmiljö utan att försvinna 
på grund av sin nedtonade image, bland existerande 
”blinkande julgranar”. Den nya dynamiska färgen, 
skall uppkäftigt men med stolthet representera spelets 
nya kaxighet och vilja att synas. 

Skåpet skall utvecklas utifrån universaldesign 
principen vilket innebär att det därmed skall anpassas 
och ge tillgänglighet för så många olika individer 
som möjligt. Däremot är stora delar av konceptet 
redan färdigt, då detta är en vidareutveckling av en 
redan befintlig produkt och därför inte kan anpassas 
fullt ut.

Bild 3.1 Mitten:
Cadbild över original IVT:n, där den färdiga 
produkten är utan handtag och ljussättning
i underdel.
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Genom att bygga på människans nyfikenhet vill 
författaren genom små semantiska förändringar öka 
skåpets attraktionskraft. En kraft som skall vara större 
än den som kan uppmana till försiktighet. Alltså skall 
man inte kunna motstå frestelsen att testa, att ”bara 
prova en gång”, ”bara en gång till”, ”jag ska bara”, 
”jag kommer snart”. 

Till denna sobra underhållningsmaskin är tanken att 
en sittmöbel med stark egenart skall kännas som ett 
extra dragplåster, en stol som inte kan få tillräckligt 
många blickar på sig. En känsla av mjuk lyx i svart 
skinn och kromade stänger skall inbjuda till sköna 
upplevelser under spelets gång. Här behövs en 
modern sittmöbel som nosar på choppervärlden med 
enkla former och exklusiva material, för att associera 
till lyx, fart och nyskapande.

3.3 Principer för Universal 
Design 
“Universal design is the design of products and 
environments to be usable by all people, to the greatest 
extent possible, without the need for adaptation 
or specialized design”. [–Ron Mace, Center för 
Universal Design]

För att i största möjliga mån kunna följa 
designprocessen så som den ser ut i denna specifika 
tillämpning finns en uppdelning i 7 olika principer, 
för att underlätta arbetet. Dessa är:

1. Lika möjligheter till användning
Det är funktionen för användaren som skall vara 
likvärdig utan krav på individuell anpassning, och i 
bästa fall skall användningen också ske på samma 
sätt, oberoende av person.
2. Flexibel användning
Design som gör det möjligt att använda produkter, 
tjänster och miljöer på alternativa sätt.
3. Liten fysisk ansträngning
Produkter, tjänster och miljöer som är utformade så 
att de är lättmanövrerade och lättåtkomliga och inte 
kräver så mycket styrka. Något som är till nytta för 
många.
4. Användandet av utrustning
Storlek och utrymme för åtkomst och hantering av 
utrustning ska vara anpassat så att det underlättar 
användandet av den.
5. Enkelt, logiskt och intuitivt
Design som är lätt att förstå att använda oavsett 
erfarenheter, kunskap och språk.
6. Tolerans för fel och misstag
Design som minskar eller eliminerar risker för 
oväntade resultat.
7. Storlek och rum för användbarhet och 
framkomlighet
Kommer man inte in genom en dörr eller uppför en 
trappa är det ett effektivt sätt att stänga ute – även om 
detta inte är en medveten handling.

Författaren har tagit sig friheten att förkorta 
informationen hämtat från [Center för Universal 
Design].

      

”Att utforma produkter och miljöer så att de så långt 
som möjligt, utan speciell anpassning, kan användas 
av alla oberoende av ålder, kroppsliga eller själsliga 
förmågor i innebörden i ”Design för alla” eller 
”Universal Design”. Detta kommer att bli en viktig 
design uppgift i framtiden.”[14]

3.4 Semantik, semiotik och 
formspråk

Här används begrepp lånade från språkforskning för 
att karakterisera designelement och tecken i vidare 
bemärkelse.

”semantik – läran om teckens budskap / innebörd” 
[14]
”semiotik – läran om tecken deras struktur och 
användning” [14]
“formspråk – BRUK: estet. om det (för en viss tid 
l. stilriktning o. d. kännetecknande) konstnärliga 
uttryckssättet inom (ngn av) de sköna konsterna. Det 
gifna arkitektoniska formspråket. SvLitTidskr. 1866 
[ Svenska Akademiens ordbok ]

Bild 3. 2 
Ett exempel på hur användingen av semantik 
kan få en kvadrat att uppfattas som en 
bestämd produkt. Ovan TV, spis och micro, 
med hjälp av olika placering av tecken. 
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“Semiotics - the study of signs”

“Semantics          “Syntax                      “Pragmatics
   - the study of sign’s message          - the study of the sign’s             - the study of the sign’s
    ( the meaning of the sign )”.          relations ( to other signs )          use ( in different cultures  
                                       and the way it interacts             and contexts )”.       [6]
                                                           in compilations of signs”. 

När man ser en produkt för första gången är det mycket 
som påverkar helhetsbedömningen av produkten. Det 
första och viktigaste är att betraktaren faktiskt inser 
vad produkten är för något och därefter förstå hur den 
är tänkt att användas. Detta låter som en självklarhet 
men problemet är större än man kan tro, speciellt 
då en formgivare med allt för stora ambitioner inte 
tänker sig för. Precis vad som  hänt i detta projekt, där 
spelantydan tappats bort.

”En produkt som har en bra design ger uttryck för 
produktens egenart. När man ser en produkt skall 
man inte behöva ställa frågan vad det är eller hur 
den skall användas, det skall klart framgå.” [5]

”Designen bör behandla produktformen som ett 
tecken, som skall utformas så att vi kan läsa och tolka 
det på ett alldeles bestämt sätt.” [8]

Det slutar dock inte där utan produkten skall 
förmedla så mycket mer. För att kunna läsa av 
produktens meddelande måste betraktaren / brukaren 
få information om produktens regler - dess kod. 
Helheten är alltså av största betydelse. 

”Produkten kommunicerar med användaren. 
Detta är en del av funktionen. Det viktigaste och 
vanligaste är med formen, ytan och utseendet. Men 
även ljudet av en bildörr, doften av en väska, smaken 
av tandläkarens salivsug eller stolsitsens värme är 
viktiga budskap. Produkten kan uttrycka karaktär, 
identitet och funktion.”[14]

Den ursprungliga versionen av videoterminalen 
har en fin och slank design som skiljer sig starkt 
från övriga konkurrenters grova och robusta form. 
Här har tidigare designer gjort ett väldigt fint och 
välgenomtänkt jobb, men tagit en stor risk i sitt val av 
att ta ett så stort steg från liknande produkter. Detta 
kan lätt förvirra konsumenterna. Om de inte känner 
igen produkten kan de lätt välja att använda sig av 
en annan produkt som de känner till sen tidigare 
och som de vet hur de skall använda. Detta gäller 
speciellt då den nya formen inte beror på att man 
tänkt att byta målgrupp eller tillverkningsprocess till 
någon annan. Dessa videoterminaler var/är tänkta att 
passa in i befintliga spelmiljöer, där redan existerande 
spelmaskiner står sen tidigare, som då har försprånget 
att de redan är välkända hos flitiga användare.  
 

“A new form is something justified by new technology, 
complementary functions or changes in the target 
group. The manufacturer sometimes sees a new design 
solely as a means of keeping the market’s attention. 
When a designer seeks novelty, there is always a risk 
that the new form will be so different that the market 
will not recognize the product. (what we call the 
current productsign has disappeard.)” [6]

Även Österlin poängterar problemet med att frångå 
en redan känd form:

”När det är en ny version av en redan existerande 
produkt kan det vara lämpligt att folk känner igen 
sig.” [14] 
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Problemet uppstår då man många gånger 
eftersträvar att skilja sig så mycket som möjligt 
från konkurrenterna för att kunna skaffa sig en egen 
produktprofil, men trots allt kvarstår problemet, då 
många inte klarar av avvägningen och resulterar till 
att det inte bara är företaget som förlorar på det utan 
även konsumenten som väljer bort en kanske i övrigt 
mycket bra produkt.

”Iband kan det vara viktigt att inte avvika allt för 
mycket från denna ”produktstil”, om konsumenten 
skall veta vad det är för något.” [ 14]

Har man dock kommit så långt att man har en 
välkänd produkt är det viktigt att vidbehålla dess 
unika formspråk, så att kunden och användaren lätt 
känner igen produkten och registrerar dess närvaro.  
Här finns en hel del litteratur och problemområdet är 
av betydligt större vikt än vad många anser.

”Bra design beror alltså på vad produkten skall 
användas till, dvs vilka uppgifter den skall lösa.” ... 
”Vad som är bra design är alltså även beroende av 
vem som skall använda produkten.”[9]

Även förpackningar är ett designelement att arbeta 
med:
”En unik förpackningsdesign kan vara mycket viktig 
för att skapa en tydlig visuell identitet.” [3]

Skåpet och dess formspråk har en del att utveckla. 
Största bristen är helheten och att dess huvudfunktion, 
spelmaskin, inte går att avläsa vid beskådan och därmed 
inte heller hur den skall användas. Knapparna som har 
en otroligt viktig roll vid skapandet av spelkänslan, 
bör inte vara billiga plastbitar med helt fel färg och 
placering sett rent semantiskt. Dessa bryter markant 
helhetskänslan som författaren vill åstadkomma. 
Ljuset och ljudet som båda är undermåliga i originalet 
behövs utvecklas för upplevelsen. Och sist men inte 
minst behövs färgvalet utvecklas och förbättras mot 
ett mer kraftfull och kaxig variant. Tillsammans 
skall bland annat dessa relativt små semantiska 
förändringar skapa ett formspråk hos skåpet som 
gestaltar en spelmaskin med attityd och energisk 
dragningskraft.

3.5 Funktionsanalys

I funktionsanalysen förtydligas de enskilda 
funktionerna och placeras i kategorierna 
nödvändiga, önskvärda och onödiga, utöver själva 
huvudfunktionen. Funktionsanalysen blir en 
checklista att återkomma till i designprocessen och 
fungerar som ett hjälpmedel för att komma ihåg vilka 
krav som är viktigast att uppfylla. I bilaga A återfinns 
funktionsanalystabellerna. 

”Rätt utförd utgör därmed funktionsanalysen 
vårt dokument som skall förvissa oss själva och 
våra uppdragsgivare om att vi inte har glömt eller 
försummat att ta reda på något som kan påverka det 
fortsatta utvecklingsarbetet.” [4]

3.6 Reflektion kring 
problemformuleringen

I detta kapitel har författaren velat visa på 
problemformuleringen och dess grundpelare. Det har 
handlat om semantiken och formspråket och hur dessa 
påverkar och uppmanar oss.  Här har universaldesign 
principen presenterats, som författaren har strävar 
efter att följa, och vad detta innebär. I kapitlet har 
även briefen och funktionsanalysen presenterats, 
vilket är mycket användbara verktyg i designarbetet. 
Briefen vill visa på vad författarens projektarbete 
skall innehålla och hur det skall utvecklas.   
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Sammanfattning av funktionsanalysen:
Huvudfunktionen som funktionsanalysen visar på, att 
erbjuda spelmöjlighet är ett grundkrav helt i ordning 
med examensarbetets mål. Andra viktiga krav, som 
har en stor roll i helheten, är de utseendemässiga 
kraven och att sedan leva upp till dessa. Att erbjuda 
en upplevelse, som kräver en uppmärksamhet och 
ett engagemang från flera sinnen. Även stolens 
huvudfunktion var helt enligt målen med att erbjuda 
sittande, önskvärt ergonomiskt och med användning 
som dragplåster till skåpet. Kraven var alltså höga 
för maskinens fortsatta utveckling.
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Examensarbetet påbörjades utan att egentligen 
klarlagt vad projektet skulle resultera i. En stor del av 
arbetet i början och i slutet gick ut på att försöka utläsa 
vad som skulle göras och sedan lyckas begränsa sig 
till det viktigaste. Detta kapitel är ett försök till att 
åskådliggör det arbete som har utförts under projektets 
förlopp, vilka frågor som uppstått och vilka problem 
som måst lösas på vägen. Här finns också svaren på 
vilka problem som valdes och varför och hur idéer 
och lösningar uppstod.

Här nedan följer berättelsen om hur arbetet framskridit, 
från förundersökning till idégenerering.

4.1 Förundersökning 

Inledningsvis lästes en stor mängd litteratur och 
artiklar inom och runt omkring området för att ge 
en starkare grund att bygga teorierna på. Inläsningen 
omfattade både litteratur med direkt relaterad 
kunskap, däribland de titlar som har citerats i 
examensarbetet, men även litteratur med inspirerade 
kunskap, som används för att stimulera och vidga 
vyerna. Valet att läsa en så pass stor mängd litteratur 
inom ett ganska brett område är något som även 
Mårtensson reflekterar över: 

”Vilken kunskap är nödvändig för att bli en bra 
designer? Om sanningen skall fram finns det 
ingen kunskap som sitter fel hos en designer. 
Designprocessen i sig innebär alltid lärande... All 
kunskap kan komma en designer tillgodo.” [2]  

 4 Studie och analys

Bild 4.1 Nedan; 
Reklamblad över 90- talets ”nya” maskiner, som 
starkt visar på spelmarknadens snabba utveckling. 

Bildserie 4.2 
Studie av olika konkurrenters spelmaskiner. Dessa 
är dock hämtade från internet, då det är förbjudet att 
fotografera inne på casinon och de flesta spelhallar. 

I detta fall undersöktes olika spelmarknader för att 
få en uppfattning om vad de olika miljöerna innebär. 
Konkurrenter och dess spelmaskiner iakttogs och 
analyserades för att skapa en uppfattning om vad 
som existerar och används på marknaden. Detta även 
för att inhämta tillräckligt underlag för att ta fram 
en egen unik spelmaskin. Här gällde det att komma 
till insikt vad som var de viktigaste problemen och 
hur detta skulle formuleras, hur arbetet skulle gå 
till väga och inom vilka ramar som arbetet skulle 
utföras. Att uppdragsgivaren inte satt helt styrda 
problemformuleringar och ramar kändes privilegierat 
och som en fördel vid ett examensarbete.
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4.1.1 Intervju med ”spelkännare” och 
”prova-på-are”

Utifrån de intervjuer som utfördes med ”spelkännare”, 
de som dagligen kommer i kontakt med spelmaskiner 
och dess marknad, och ”prova-på-are”, som endast 
vid fåtal tillfällen stött på maskinerna, kunde vissa 
slutsatser dras. Nedan följer en sammanfattning av de 
uppgifter som framkom vid dessa intervjuer.
Alla intervjuade ansåg att det viktigaste hos 
spelmaskiner är att dessa är självförklarande det vill 
säga att de enkelt talar om vad som skall göras med 
ett logiskt upplägg. Att dessa inbjuder till spel och 
underhållning och att dessa ser nya och läckra ut, då 
ett snyggt utseende tilltalar.
Höga skåp är mer intressanta, var en enig uppfattning 
vid intervjuerna, men ”prova-på-arna” ansåg att 
sittande spel var att föredra medan ”kännarna” 
föredrog stående. Ergonomin hos maskinerna ansågs 
viktigt hos alla parter, dock uppfattades detta som 
viktigare hos ”prova-på-aren” än hos ”spelkännaren” 
då exemplen strömmande fram hos de förstnämnda.   
”Kännarna” ansåg vinstchansen och vinstpotten 
som betydligt viktigare än ”prova-på-arna” som 
förespråkade spelupplevelsen, mjukvaran och 
spelmaskinens egenart. 
De flesta var även eniga om att mycket blinkande 
och skränigt ljud blir ett irritationsmoment istället 
för ett lockande beteende, trots att ljudet och ljuset är 
en av de viktiga aspekterna vid framkallning av rätt 
spelkänsla utifrån intervjusvaren. Även terminalens 
formen har stor betydelse vid valet, medan färgens 
betydelse bara ansågs viktig av det kvinnliga 
intervjuade personerna, oavsett ”kännare” eller inte. 

Avställningsytan ansågs som ett stort krav av båda 
parter och bör erbjuda plats anpassat efter vad 
som serveras på stället. Även plats för handväska, 
plånbok och ytterplagg efterfrågades, dock bara av 
”prova-på-arna”. Uppfattningen av ”bra formspråk” 
på spelmaskinen blev otroligt varierande och väldigt 
vitt spritt mellan i stort sett alla intervjuade, vilket 
visar på  individens egna tolkningsförmåga. Däremot 
finns inget rätt och fel i någon av dessa frågor.  
 
Svaren förvånade då författaren trott på större skillnad 
mellan ”spelkännare” och ”prova-på-are”, men glatt 
överraskat, då svaren visar på att författaren ramat in 
många av viktigaste problemen och uppfattningarna 
i projektet. Utvärderingen och funderingarna kring 
detta ligger som grund vid det fortsatta arbetet med 
projektet.

4.1.2 Intervju med designers, 
konstruktörer, tillverkare och 
återförsäljare 

Ett flertal intervjuer genomfördes med designers 
av olika slag, med konstruktörer och tillverkare av 
de olika delar som behandlas i examensarbetet och 
återförsäljare av vitt skilda produkter. Nedan återfinns 
kortare sammanfattningar av det som framkom under 
samtalen och där vissa av dessa intervjuer går att läsa 
i fullständig mening i bilaga B.

I samtal med Jenny Linder på Färginstitutet i frågor 
kring färgval och dess karaktär. Dessa är ansvariga 
för den internationella färgskalan NCS och kunde 
svara på bland annat frågan kring den röda Ferrari 
färgen och dess kod 1977 I 95 R som dock inte 
är en standard färg i skalan men ligger i ton i ett 
mellan läge på S1580Y90R och S1580Y, men där 
glansen och strukturen skiljer sig markant mot den 
billackeringsfärg som efterfrågas. (Jenny Linder, 
Färginstitutet, personlig kommunikation, oktober 
2005)

I frågan om överbyggnaden och dess framtagning 
diskuterades med konstruktörer och industridesigners 
på Creator om olika tillverkningsprocesser och 
dess olika kostnadsalternativ. Överbyggnaden till 
prototypen valdes efter ett flertal vändor till MDF- 
board, mycket på grund av dess lägre pris på 3.000- 
6.000 kronor och dess mer lättbearbetade hantering. 
Plåt blev problem vid de olika rundningarna i designen 
på överbyggnaden, då flera olika rundningar och 
vinklar låser bockningsmöjligheten och skulle därmed 
leda till merarbete och ökade omkostnader, plåten 
medför också en större tyngd till maskinen. Till den 
slutgiltiga versionen bör däremot vakuumdragning 
av ett plastmaterial väljas som är betydligt billigare 
vid ett större antal. Här kan olika alternativ väljas 
då den stora kostnaden ligger i tillverkningen av 
modellen av det som skall vakuumdras. Alltså inte i 
själva plasten vid dragningen, som bara ligger på runt 
1.500-2.000 kronor medan mallen kan kosta mellan 
8.000-15.000 kronor styck beroende på material. 
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Aluminium är den dyrare och rekommenderas vid en 
större tillverkning, över tio stycken. Olika material 
behöver även olika tjocklek för att klara att bära 
upp tyngden, så ritningarna fick anpassas efter det 
material som tillslut valdes till prototypen. (Marcus 
Kullman, Loa, Allan , Mats Svensson, Creator, 
personlig kommunikation, oktober 2005.) 

Det fanns en hel del frågor kring knapparna och dessa 
kunde besvaras i samråd med personer på EssNet och 
under arbete med de knappar som valts att ta fram. 
Första kravet är att de är vandalsäkra, det vill säga, 
klara yttre påverkan och inte heller kunna pillas loss. 
Knapparna måsta uppfylla rätt IP-klassning, som 
visar på hur de klarar sig med vatten/vätska, damm 
och liknande knappen skall inte heller klibba fast vid 
händelse av vätskespillning. Knappen skall ha en 
jämn och tillräckligt lång slaglängd med krav på att 
hela knappen skall aktiveras även om det bara ges 
ett tryck på ena sidan. Knapparna måste även ha en 
tillräckligt snabb responstime det vill säga den tid det 
tar från trycket till att detta registreras, klara MTBF 
kraven, det vill säga, knappen måste klara ett visst 
antal knapptryckningar innan den går sönder, även 
nötning på knappens ovansida så som repor måste ses 
över. (Bland annat Peter Öberg, EssNet Interactive 
och Dan Holmqvist, Holmqvist metall och gravyr AB 
hösten 2005) 

I samtal med olika ljusdesigners om hur skåpet 
kunde lysas upp och ”ta plats” utan att på något sätt 
efterlikna en blinkande julgran kom många tankar 
och förslag fram. Problemet var att åstadkomma en 
belysning som höjer upp och förstärker skåpets redan 
befintliga form, utan att ta överhand och bli ”bara 
ljus”. För att belysa och förstärka skåpets runda och 
väldesignade kurvor diskuterades en lösning fram 
med en ljustråd utan lampor. Denna slinga kan på så 
sätt böjas och vinklas i alla dess former som skåpet 
kurvor kräver. En smal tråd som kan placeras i de 
redan existerande tillverkningsspringor mellan skåp 
och den s- formade kantprofilen samt i över och 
underkant av den övre luckan. Till den undre skylten 
som i den gamla versionen inte är upplyst och till 
den övre skylten som blivit betydligt mycket större 
i och med överbyggnaden föreslogs en användning 
av en electroluminescent (EL) panel eller ljusfilm, 
som även den inte har några lampor utan fungerar på 
samma sätt som ljustråden. Problemet med den undre 
skylten har varit att en stålplatta av säkerhetsskäl 
måste sitta precis framför datorns placering så att 
denna inte kan ta skada, det vill säga precis där en 
lampa, för att lysa upp undre skylten, skulle placerats. 
Här behövdes något lika smalt som ett pappersark 
som kunde böjas efter skåpets rundhet, som kunde 
klara av sparkar och yttre påverkan och samtidigt 
kunde ge det ljus som behövdes för att lysa upp den 
bortglömda reklamskylten. 

För att kunna lysa upp knappsatsen och overlayen 
som tidigare försvann i mörkret behövdes ett starkare 
och riktbart ljus för maximal effekt, som jämt belyser 
hela knappsatsen utan att irritera användarens syn av 
skärmarna. För att åstadkomma det önskade resultatet 
förslogs en kedja av high power led eller så kallade 
konstantströmsdioder. Placerade i överkant av den 
tilltänkta överbyggnaden skärmade och riktade 
rakt ner på knapparna, monterade på metall för 
värmeutvecklingens skull, där värme trots allt inte 
är ett problem. (Jonas Werning, Phosforos, Christian 
Andersson, Kontrast Ljusdesign, John Wennerström, 
Ljuskontroll, Kalle Grönwall, Spectra Plus, personlig 
kommunikation, september 2005)

Författarens kunskaper om ljuddesign var 
knapphändig och en intervju med ljudfantaster gav 
den information som behövdes. För att klara av den 
ljudupplevelse som författaren efterfrågar behövdes 
en motsvarighet till en bättre TV, där högtalaren bör 
ha lite bas, klart och tydligt mellanregister med ren 
och inte för påträngande diskant. Här föreslogs även 
högtalare utan magnetisk skärmning och med en 
semi ”open air” montering. Tekniska krav för att få 
önskat resultat skulle även ligga på 4 - 8 ohm, 60 
Hz-15 kHz inom ± 6dB. (Bland annat Peter Öberg, 
EssNet Interactive, personlig kommunikation, hösten 
2005)
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För att få kunskap i ämnet sittmöbeln och offentlig 
miljö och allt tillhörande detta togs kontakt med 
kännare inom varierande områden. Personal på IFP, 
kunde hjälpa till med de grundläggande kraven som 
ställs på sittmöbler och de tester som görs för möbler 
i offentlig miljö. Tester med gaslåga, tändstickslåga 
och cigarett görs för att klara brandkraven. Gamla 
statens provningsanstalt, nu mer Sveriges provnings- 
och forskningsinstitut, kunde erbjuda information 
rörande kraven på sittmöbeln i kravspecifikationen 
som Försvarets Materialverk gett ut, som kan 
jämföras med Möbelfakta, som tyvärr inte får lämnas 
ut eller kopieras. Personal från olika väverier kunde 
berätta om tyger som rekommenderas för offentliga 
miljöer, så som Trevira cs och behandlad ull, vilka 
tyger som klarar de test som de utsätts för och hur 
dessa tester går till. De fullständiga intervjuerna 
rörande sittmöbeln finns att läsa i bilaga B. I bilaga C 
återfinns de generella krav för sittmöbler i offentlig 
miljö hämtat från Möbelfakta. (Lillan Bengtsson, 
Bogesunds väveri, Yvonne Nilsson, väveriet i 
Uddebo, Bitte Björnsson, Alf Börjesson, IFP, Mikael 
Calestam, Per Thuresson, Sveriges provnings- och 
forskningsinstitut, personlig kommunikation, hösten 
2005)

4.1.3 Studiebesök och spelmiljökänsla

Ett flertal studiebesöken genomfördes på casinon och 
spelhallar runt om i Sverige och på kryssningsfartyg 
mellan Sverige- Åland - Finland, för att få en känsla 
för hur de olika spelmiljöerna 
ser ut för att kunna anpassa skåpens formspråk 
därefter. Men den absolut viktigaste uppgiften vid 
dessa vistelser var dock observation. Genom att 
observera och iaktta ”spelarna” i dessa spelmiljöer 
kan man på ett enkelt sätt få reda på hur användaren 
tar till sig designen, det vill säga vilka sorters spel 
som används mestadels, vilken skåpplacering, vilka 
färger, ljud och blinkningar som attraherar. Något som 
kan vara svårt att få fram vid en intervju på grund av 
att många av dessa val är undermedvetna av spelarna. 
Under de första besöken på casinon utvecklades de 
första tankarna och idéerna vidare då den rätta miljön 
speglade ”rätt och fel” på ett tydligt sätt. Höga skåp 
med enkla spel var de mest besökta varianterna. 
Färgvalet var överraskande viktigt, tillsammans med 
ljudkvalitet och ljusfunktioner. Där använde man 
ljudet av pengar för att locka kunder och det spelande 
ljuset för att locka på uppmärksamhet, ett knep som 
kunde kopieras men användas på ett mer stilfullt sätt i 
projektet. Knapparnas material och klass var däremot 
lika illa på alla maskiner som besökts på marknaden.

Slutsatsen var relativt enkel, den största insatsen 
behövdes läggas på ljudkvalitet, ljussättning, 
materialval tillsammans med lockande färgtoner, på 
sittmöjlighet för att få användaren att lugnt sitta kvar 
vid samma skåp så länge som möjligt och sist 
men inte minst, att få knapparna att smälta in och 
hjälpa till att få den stilfulla och exklusiva känslan 
som eftersträvas. Uppdragsgivaren ville också 
att marknaden där skåpet kan användas i ett ”self 
service” sammanhang skulle undersökas. Därför 
genomfördes även besök på offentliga platser, så 
som flygplatser och tågterminaler.  
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4.1.4 Analys av ursprunglig IVT

När man gör en analys av en befintlig produkt är det 
viktigt att man analyserar hela produkten; varje detalj 
och varje element bland annat  färg, form och material.
Med detta i bakhuvudet startades analyseringen av det 
befintliga interaktiva videoterminalen. Till författarens 
hjälp fanns frågor att använda sig av illustrerade i 
Monös bok ”Design for productunderstanding.[6]

What purpose does the product describe?

Maskinens huvudfunktion är att erbjuda olika 
variationer av spelmöjligheter med vinstchans. Med 
hjälp av bland annat de olika delarna: Skåp, dator, 
skärmar, knappar, belysning, ljud, stol, bord skall 
huvudfunktionen kunna möjliggöras.

How do you use the product?

För att kunna använda sig av produkten måste man 
först kunna SE att det är en spelmaskin. Här måste 
maskinen alltså utvecklas och formas på ett sätt så 
att spelkänslan infinner sig. Nästa steg är att man kan 
FÖRSTÅ hur man använder den. Här är det i första 
hand knapparna som har den avgörande rollen, där 
det är färg, form, placering och material som avgör.
Men även overlayen för att öka förståelsen var och 
hur man skall stoppa in rätt valör, kort, kvitto men 
även få ut eller in rätt sorts voucher. Om sittmöbel 
och/eller avställningsyta finns bör det framgå vid 
betraktan hur dessa skall användas på rätt sätt.

Does the design of the product exhort in any way?

I ursprungsversion uppmanas betraktaren tyvärr 
inte mot de mål som uppdragsgivaren önskar i 
nuläget. Den nedtonade varianten uppmanar mer 
till återhållsamhet än spelglädje, där spelglädje är 
huvudsyftet och som den ”nya” versionen har i 
uppdrag att förmedla. Skåpet skall här ”skrika” ut att 
här finns spelmöjligheter och vinstchanser.

What identifies the product?

Ett stort problem som den ursprungliga versionen 
är just identifiering och igenkänning. Här anser 
författaren att man har gått för långt ifrån 
spelmaskinens ursprungliga grundform, för sitt eget 
bästa. Ett för stort steg åt fel håll kan lätt medfölja att 
användaren inte känner igen sig och inte förstår var 
maskinen är för något eller hur den skall användas. 
Igenkänningen av spel är borttappad och behövs 
återfinnas och förstärkas.

Trots allt detta är IVT:ns snygga, slanka och 
väldesignade form inget att klaga på och borde 
förstärkas för att få en identitet som skiljer sig starkt 
från övriga konkurrenter. Problemet som författaren 
ställs inför är då att behålla den attraktiva formen 
och bygga vidare, med hjälp av formspråket, mot en 
förstärkt spelmaskinskänsla. 

Bild 4.3 
Originalskåpet utvecklat till Norsk Tipping.
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What properties does the design of the product 
express?
Maskinen uttrycker en exklusiv, ny och väldesignad 
känsla, dock med ett övervägande nertonat yttre, 
något som inte längre önskas från företaget. Här är 
viktigt att i den ”nya” versionen behålla känslan av 
ny, väldesignad och exklusiv maskin utan att påverka 
detta då dess nedtonade yttre poppas upp och ges en 
kaxigare attityd och helhetskänsla med spelantydan.
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4.2 Projektdelarna presenteras

Efter fakta och inspirationsinhämtning genom diverse 
engagemang  och noga funderingar bestämdes i 
samråd med företagshandledaren Hannes Medelius att 
börja jobba på följande delar tillhörande skåpet: stol 
och avställningsyta, materialval till precisionsdelar, 
design och funktion på knapparna och ljud och ljus. 
    

4.2.1 Helhetsintrycket

Helhetsintrycket är, som tidigare skrivits, att skåpet 
saknar den semantiska antydan som skall visa på att 
detta är en spelmaskin. En väldesignad och snygg 
”mojäng”, men som inte visar på vad det är eller hur 
den fungerar. En helhetskänsla som känns i obalans 
och som saknar avslut. Ett färgval allt för anonymt och 
tillbakadraget utan varken ljus- eller ljudupplevelse. 
Och sist men inte minst det mest iögonfallande, de 
helt missanpassade knapparna, som bryter av på ett 
extremt felaktigt och negativt sätt. Maskinen har även 
springor och misspassningar på flertalet ställen som 
uppkommit vid tillverkning. Detta kan ha stor vikt 
vid helhetsbedömningen av skåpet och bör justeras, 
täckas med tillexempel lister eller utnyttjas på annat 
sätt.

4.2.2 Överbyggnad

I anblick av den gamla versionen såg skåpet ut som 
en terminal och hade ingen semantisk antydan till 
spelmaskin, vilket just var ett av problemen som 
projektet innehåll. Vid betraktandet infann sig en 
känsla av att någonting saknades, skåpet kändes inte 
avslutat och en helhetskänsla kunde inte uppnås hos 
författaren. Trots att uppdragsgivaren inte framfört 
önskemål eller påvisat några som helst funderingar 
angående detta, kunde författaren inte motstå 
frestelsen att jobba vidare på idéen. Att utforma 
en avslutande del där även andra funktioner kunde 
utvecklas och därigenom tillsammans åstadkomma 
en spelmaskinsattityd. Här ville författaren skapa en 
överbyggnad med en markant skillnad mot originalets 
stramt tilltagna överdel, där det minimalistiska 
tänkandet tagit överhand framför funktionalismen. 
Det bör påpekas att tanken med överbyggnaden är 
att denna skulle vara en påbyggnad på den befintliga 
IVT:n. När förslaget på överbyggnaden las fram för 
referensgruppen möttes detta av bara god respons. 
Förslaget visade på en ”avslutning” av skåpet som 
inger en kaxigare och hårdare attityd för att få en 
spelkänsla och få ett slutresultat som kan hävda sig 
mot befintliga casino- och spelmaskiner. Idéen sattes 
under fortsatt bearbetning.

Bild 4.4 
Skiss över de delprojekt som bearbetats under 
exanensarbetets gång. Dessa presenteras vidare 
under rapportens gång.
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“Detaljerna är viktigare för hur man upplever 
produkten än vad man kan tro. Detaljlösningen , 
passformen mellan olika delar, matchningen mellan 
olika ytor, rejäla och exakta material- allt talar i det 
tysta om något är välgjort och genomtänkt. Man 
tänker inte så mycket på det om det är bra, men om 
det är dåligt kan det sänka produkten.” [14]
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4.2.3 Design och funktion på knapparna 

Den ursprungliga versionen av skåpet kändes vid 
anblick som ofärdig, mycket på grund av  de knappar 
som valts att användas. Dessa knappar kan hårt 
beskrivas som billiga plastdelar inköpta i någon 
leksaksaffär och ger intryck av dålig kvalitet, något 
som absolut inte är acceptabelt. Kvalitetsaspekten är 
en tillverkares största problem, om en produkt ser ut 
att ha dålig kvalitet spelar det ingen större roll om 
den trots allt inte har det, som konsument väljer man 
en produkt som man vet eller som man upplever har 
en bra kvalitet. Fortsatt har knapparna helt klart valts 
i fel färg med tanke på semantiken, då tillexempel 
menyknappen satts till röd, då rött signalerar att man 
inte skall trycka på denna, medan utbetalningsknappen 
inte är röd. Här går även att påpeka knapparnas form 
och placering, både estetiskt och funktionellt sett. 
Eftersom en övervägande del av världens befolkning 
är högerhänta så bör de knappar som man vill ska 
användas, placeras på höger sida, medan de knappar 
som man vill undvika att användaren aktiverar skall 
placeras så svåråtkomligt och vänster ut som möjligt. 
Man bör alltså inte placera de knappar som man inte 
vill att användaren skall trycka på centralt i mitten, 
som det ser ut i originalet. Största problemet är trots 
allt att knapparna ser billiga ut, vilket bryter mot den 
i princip i övrigt väldesignade maskinen. Här är det 
viktigt att ta hjälp av de semiotiska instinkter som 
människan besitter, medvetet inlärt eller omedvetet 
registrerat. 

4.2.4 Ljuset 

På den ursprungliga versionen var ljussättning i 
princip obefintligt. I ett test med skåpet i en mörkare 
miljö, som faktiskt är dess huvudsakliga miljö, kunde 
endast bildskärmarnas eget ljus uppfattas.  Det blev 
till och med svårt att uppfatta att skärmarna satt på 
en terminal och inte bara var två skärmar uppfästa på 
vägg. Därmed stod hela dess tillvaro på spel. Om de 
tilltänkta användarna inte uppfattar maskinen som en 
möjlighet, kan den aldrig bli ett alternativ till redan 
befintliga och välanvända spelmaskiner. Ljus måste 
placeras så att samtliga ytor på skåpet lyses upp och 
därigenom framhäver dess konturer och visar på dess 
funktion så att användaren ”hittar” fram till spelet.
För att kunna konkurrera om uppmärksamheten med 
andra skåp måste det antingen investeras i ”flashig” 
belysning med blinkningar och spelande ljussättning, 
eller på något annat smart sätt stjäla betraktarens 
intresse. Tanken var dock inte att konkurrera 
ljusmässigt med dessa blinkande julgranar, utan 
åstadkomma ett skåp som ses som ett mer sofistikerat, 
stilrent och exklusivt alternativ. Ett alternativ där 
man inte bara ser lamporna utan ett där ljuset hjälper 
till att skapa en önskad och välfungerande helhet. 
Att installera blinkande och skiftande neonljus vore 
dessutom att gå emot vad skåpets form vill uttrycka, 
en slank, stilfull och proper maskin. Här behöver 
först och främst maskinens knappsats belysas för att 
inge en känsla av spelmaskin och på så sätt hjälpa 
betraktaren att finna spelet och bli användare. 

Symboler och signaler är något som även Monö tar 
upp: 

”En del är vanliga för oss och genom tradition och / 
eller föreskrifter har vi sedan länge accepterat 
dem, som exempelvis den röda lampan som 
stoppsignal tex vid fara eller fel.” [8]

Bild 4.5 
Originalknappar från femknappspanel. Färg och 
material bidrar till en uppfattning av dålig kvalitet. 
Även placeringen av knapparna är missvisande.
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På något sätt även, med hjälp av ljus, förstärka 
och framhäva maskinens snygga, utmärkande  och 
kurviga form för att trycka på dess egenart. Ett annat 
problemområde hos maskinen var hur den undre 
skylten skulle belysas. Problemet var som tidigare 
sagts datorn och dess placering. Detta gjorde det 
omöjligt att placera en ljuskälla bakom skylten för 
belysning. Även den övre skylten borde på något 
sätt belysas för önskat resultat. För att kunna komma 
fram till bästa möjliga lösning, togs kontakt med ett 
flertal ljusdesigners.

4.2.5 Ljudet

Ljudet på ursprungliga versionen var av dåligt 
kvalitet och där placering och riktning inte används 
optimalt.  Här har man använt sig av allt för små 
högtalare, med tanke på vad man vill ha för resultat, 
antagligen på grund av platsbrist i den lilla överdel 
som fanns. Högtalargallret som är det enda synliga av 
ljudet har inte heller utnyttjas för att semantiskt häva 
uppfattningen på den undermåliga ljudkvaliteten. 
Man har inte heller utnyttjat ljuddesignfunktioner, 
så som ljud utan att något spel aktiverats eller andra 
ljud för att påkalla användaren och betraktarens 
uppmärksamhet. En hel del ny teknik finns inom 
detta område som utan extrema kostnader borde 
kunna installeras och utnyttjas. De gamla högtalarna 
var en billig lösning på runt 30 kronor styck, men 
ledde till att otroligt dyra specialtillverkade baslådor 
fick installeras på varje sida för en kostnad runt 400 
kronor. Eftersom den totala kostnaden för de gamla 
högtalarsystemet är så pass hög´, kan betydligt bättre 
högtalare, utan behov av egna baslådor, införskaffas 
för likvärdiga summor.  I och med den nya tilltänkta 
överbyggnaden skapas ett betydligt större utrymme 
som bland annat kan utnyttjas till att större och mer 
avancerade högtalare inkluderas och användas. 

4.2.6 Färg-, struktur och materialval

Det ursprungliga färgvalet på maskinen utfördes efter 
önskemål av dåvarande kund i halvmatt champagne, 
i författarens ögon beige, som i en senare upplaga, 
till annan kund, ersattes med halvmatt svart. Dessa 
färgval är inga iögonfallande variationer, snarare 
mindre tilltalande, och här skulle en stor insats 
kunna göras med kaxiga färgval blandat med lyxiga 
metalldetaljer för största möjliga effekt. Valet av färg 
på skåpet har även en stor betydelse vid ljussättningen 
då mörka färger inte kan reflektera ljuset utan ”äter 
upp” detta och trots en stark belysning uteblir den 
önskade slutupplevelsen. Här skulle man vilja ha en 
färg som upplevs både som ljusare än den svarta, 
men som inte uppfattas som en så intetsägande, så 
som den beiga. Här vill författaren använda sig av en 
färg som starkt och kaxigt kan symbolisera fart, fläkt 
och spel och som hjälper till att skapa en helhet med 
attityd. Självklart är färgen, både ton och struktur, 
inte den enda avgörande faktorn för helhetsintrycket, 
men det har större betydelse än vad man kan tro. Val 
av färg är en konst och det är viktigt att välja färg 
som ger rätt intryck och känsla hos betraktaren, så 
att denne blir intresserad och väljer att spela på just 
detta spel. Något som även Österlin sätter i fokus: 

Bild 4.6 
Studie av originalmaskinen i mörklagdmiljö. Det 
svarta skåpet och dess undermåliga belysning 
gör det svårt, näst intill omöjligt,  att utskilja att de 
lysande skärmarna sitter på en spelmaskin.   

  17



Cecilia Sondell 2006

4.2.7 Sittmöbel och avställningsyta

I den ursprungliga versionen fanns det inga stolar, 
pallar eller avställningsytor. Däremot var det ett 
kundkrav som vägde tungt hos EssNets styrelse 
och sattes därav som första prioritering under 
början av detta examensarbete. Stolarna och 
borden/avställningsytan planerades i första läget att 
användas i båtmiljö och hade därigenom ett ökat antal 
funktionskrav och avgränsningar på sig. Efter flera 
möten och diskussioner framkom önskemål om att 
ett flertal stolsalternativ skulle tas fram för att kunna 
anpassas till en större marknad. En billig variant, enkel 
och stilren för att passa in i den mindre avancerade 
spelmiljön på tillexempel mindre spelhallar. En 
exklusiv, lyxig och väl storleksmässigt tilltagen 
variant, för att klara av den mer kräsna och blingbling 
krävande  casinobesökaren och dennes något högre 
bekvämlighetsattityd. Som sista alternativ skapa en 
variant för den kaxiga och trendkänslige betraktaren, 
en modern och attitydstark variant med exklusiva 
material. Till skillnad mot utveckling av sittmöbler 
till hemmamiljö, finns här en hel del krav och 
rekommendationer som måste följas, då detta projekt 
riktar sig till en offentlig miljö. En sammanfattning 
av dessa finns att läsa i bilaga C.        

Avställningsyta var också ett kundkrav men här fanns 
inga avgränsningar bara önskemål om alternativyta 
för placering av öl och liknande för att slippa 
avställning på knappsatsen.

4.3 Hypotes

Reaktionen på det ursprungliga skåpet var inte allt för 
entusiastiskt. ”Hur kan en så väldesignad produkt se 
så otroligt tråkig ut? Det är inte möjligt att ställa in 
ett sådant här skåp bland andra skåp i casinomiljö! 
Här finns det en hel del saker att ta itu med.”  
Författarens ambition var att bygga på människans 
nyfikenhet och göra något som skiljer sig från det som 
återfinns hos konkurrenterna. Att kunna få produkten 
att upplevas som kaxigare, med betydligt starkare 
attityd och med en otrolig dragningskraft. Däremot 
måste formspråket anpassas och utvecklas så att 
maskinen går från nertonad informationsterminal till 
stilren spelmaskin med hög glamourfaktor. Tanken 
var att skapa en djärvare och vackrare maskin. Med 
en fullbordad helhetskänsla.

”Färgerna signalerar olika budskap. De har olika 
betydelse och ger associationer.” [14]

I frågan om materialval blev det ganska snabbt klart att 
det var en betydligt svårare uppgift än väntat. Eftersom 
dessa skåp innehåller värdehandlingar och kontanter 
finns ett flertal bestämmelser om materialval. Därav 
blev frågan mer riktad mot att få befintligt material 
att se ut som det önskade materialvalet. Här las en hel 
del timmar ner på val angående färgton och glanstal.

Bild 4.7 
Originalmaskinen i dess Champagnefärg. Ett färgval 
allt för tillbakadraget för en spelmaskin. Bild 4.8 

Originalskåpets mönstrskydd.
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I följande kapitel redogörs för sammanställningen och 
generering av de första idéer och tankar som kom fram 
under analysfasen. Kapitlet redogör för visualisering 
av dessa i form av skisser och cadmodelleringar och 
för omfattande strukturering och värdering av idéerna 
och vidareutvecklingar på delprojekten. Här tas även 
användarvänligheten och ergonomin upp med dess 
aspekter. 

5.1 Idégenerering med första 
tankar och första skisser

Den största utmaningen var att ge skåpet en 
semantisk antydan till spelmaskin. För att kunna lösa 
det problemet fanns en del frågor författaren fick 
ställa sig. Det första att ta reda på var, vad det är som 
gör att man får uppfattningen vad en produkt är för 
något. Därefter vad som visar på hur produkten skall 
användas. Här var studiebesöken, intervjuerna och 
efterforskningen oersättliga då författaren själv inte 
besatt större kunskaper om spelmaskiner och dess 
miljöer. Den stora frågan blev, vad är det som saknas 
hos skåpet för att detta skall upplevas som en 

spelmaskin och vad det är som de andra produkter 
besitter, men som IVT´n inte har. Redan vid de 
första tankarna ville författaren skapa en attityd och 
en kaxighet till den så anonyma och tillbakadragna 
maskinen. Här lektes med tanken om flashigt 
blinkande ljus, mer tilltalande färgval, iögonfallande 
sittmöjligheter, exklusiva material och exakta detaljer. 
I de första tankegångarna fanns dock inga ramar 
och regler som på något sätt skulle kunna avgränsa 
arbetet. Inte heller några egentliga frågeställningar. 
Efterhand tillkom fakta angående maskinerna och 
dess olika funktioner och vad som stått till grund för 
maskinens ursprungsutseende. 

5 Syntes

Bildserie 5.1 
Skisser över de första tankarna kring färgval, uttryck 
och ljussättning hos spelen, innan uppgifter och 
kravspecifikationer presenterats.
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Imageboard. Det kan sägas att en imageboard 
är ett sätt att ge tankar en bild som andra kan se. 
I imageboarden gällande spelmaskinen i helhet, 
mittenbilden, har det som setts som mest typiskt och 

inspirerande samlats. Författarens tankar kretsade 
kring spel, lyx, känslor, sinnen och snabba bilar. 
Stolarnas och dess karaktär, i ytterkanterna, har 
bilder visande bakomliggande tankar samlats. En 

variant visande mer stilfulla, lyxigare stolar med 
exklusiva material, så som svart skinn och krom och 
en mer enklare variant med mjuka runda, former och 
lekfulla färger.

Bild 5.2  Ovan: Imageboard över exklusiv sittmöbel. Bild 5.3 Ovan: Imageboard över lekfull sittmöbel.
Bild 5.4 Mitten: Imageboard över spelmaskinen.
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5.2 Projektdelarna 
vidareutvecklas 

Under vidareutvecklingsavsnittet presenteras hur 
arbetet har gått till och varför.

5.2.1 Överbyggnaden

Med överbyggnaden ville författaren skapa en helhet, 
en jämvikt i skåpets uppbyggnad och med hjälp av 
semantiken bryta upplevelsen av terminal och skapa 
en känsla av spelmaskin. Detta var ett av problemen 
som projektet innebar.Som åskådare infann sig en 
känsla av att någonting saknades. Skåpet upplevdes 
vara utan avslut, något som kunde byggas vidare 
på och skapa en markant skillnad mot originalets 
minimala och återhållsamma överdel. Som tidigare 
nämnts hade uppdragsgivaren inte framfört önskemål 
eller påvisat några 

funderingar angående överbyggnad av något 
slag. Författaren såg dock ett behov av att skapa 
en avslutande del som även skulle kunna inneha 
andra funktioner och därigenom tillsammans med 
detta åstadkomma den spelmaskinsattityd som 
efterfrågades. Då lösningar på problemet med ljud 
och ljus bristen, i och med överbyggnaden, skulle 
kunna ta form.  Under första delpresentationen inför 
referensgruppen, las idéen om överbyggnaden och 
dess fördelar fram och möttes av positiva reaktioner.  
Första skisserna visade på att en ”avslutning” 
av skåpet skulle inge en kaxigare och mer riktad 
spelattityd. Idéen sattes under fortsatt bearbetning.
Olika alternativ arbetades fram med enklare skisser i 
olika utseenden och med varierande funktioner. 

Det viktiga var att skapa en överbyggnad som gav 
ett avslut, vägde upp jämvikten och som hjälpte 
till att antyda till spelmaskin. Utifrån dessa skisser 
valde författaren ut tre versioner att arbeta vidare 
på. Detta med djupgående analys utifrån design och 
formspråk i helhet, men även funktionsmässigt med 
tilltänkta ljud och ljus alternativ. Här användes både 
en mer detaljerad skissteknik och cadmodellering 
för att öka förståelsen för hur slutprodukten skulle 
ta gestaltning. De tre överbyggnaderna som valdes 
att bearbeta vidare på skilde sig nästa lika markant 
mot varandra som mot originalöverdelen. I alla tre 
varianterna ökades volymen på överdelen avsevärt 
bland annat för att kunna använda sig av betydligt 
större och mer välanpassade högtalare. Detta även 
för att kunna få utrymme och möjlighet att placera 
punktbelysning till extra utsatta områden, så som 
knappsatsen. (Ljussättningen går det att läsa mer om 
i kapitlet 5.2.4).

Bild 5.5
Studie över överbyggnader. Från vänster; nummer 
ett, originalet, med dess minimalaöverdel, som tvåa 
en spegling av mittpartiet, denna del även sedd 
framifrån. Tre och fyra med en tulpankänsla i lite 
olika tappning, femman med en spegling av 
fotstödet, sexan med en liekänsla och sist en 
överbyggnad som anspelar på de gamla 
spelmaskinerna från tidigt 90-tal. För fortsatt arbete 
valdes sjuan som första alternativ  tvåan och fyran, 
som andra och tredje alternativ.   
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Den första överbyggnaden påminner mestadels om 
de gamla robusta originalskåpen som fanns i olika 
spelhallar och tidiga casinon på 80- talet. Författaren 
syftade här på att använda sig av människans 
semantiska uppfattning, att de som har sett dessa 
gamla spel omedvetet får en koppling till spelmaskin 
på grund av formen på överbyggnaden. Detta 
alternativ är alltså det alternativ som mest använt 
sig av symboliken, men som dock inte är det mest 
estetiskt tilltalande varianten. Med dess robusta 
och hårda form bryter denna mot skåpets annars så 
smäckra och kurviga helhet. 

Det andra alternativet har fått en spegling av 
bordspartiet där infallsvinklarna är de samma på 
överdelen som på bordsdelen. Här ville författaren 
uppnå en harmonisk övergång mellan de tre 
påbyggnaderna; överdel, mittpartiet med knapparna 
och fotplattan, för att få en jämvikt på skåpet som 
helhet. Denna variant är den som författaren anser 
vara den mest estetiska lösningen och som smälter 
samman med övriga skåpet på lämpligaste sätt. En 
variant som förstärker skåpets mjuka, kurviga former 
samtidigt som den skapar en hårdare attityd i helhet.

Den tredje varianten som har en mer tulpanliknande 
överbyggnad som hjälper till att förstärka skåpets 
vackraste del, s-profilen. Framifrån får skåpet en 
mer öppen och futuristisk attityd. Denna variant är 
antagligen den som skulle ges mest uppmärksamhet 
men som författaren misstänker skulle kunna vara 
av fel sort. Överbyggnaden skulle kunna bidra till 
att spelmaskinen skulle kunna kliva ytterligare ett 
steg längre ifrån ”vanliga” spelmaskiner och den 
borttappade spelkänslan som efterfrågades redan i 
början skulle fortfarande vara ett problem. 

Bildserie 5.6
CADbilder på första 
alternativet till överbyggnad 
av spelmaskinen

Bildserie 5.7
CADbilder på andra 
alternativet till överbyggnad 
på spelmaskinen.

Bildserie 5.8
CADbilder på tredje alter-
nativet till överbyggnad på 
spelmaskinen.

  22



SPELA MERA - vidareutveckling av design och funktion på Interaktiva VideoTerminaler 

Både i version två och tre har författaren använt sig 
av att öka volymen på höjden och inte bara att öka 
volymen på bredden.  Att låta skåpet expandera på 
höjden ytterligare, utöver den redan relativt höga 
grundhöjd, inger en extra kaxighet och bidrar till 
visad respekt. Självklart finns det ett tak på hur höga 
skåpen kan vara för att uppnå det författaren vill visa 
på och en avvägning fick göras. Skåpet med dess olika 
överbyggnader modellerades upp i hårdpappsmodeller 
i skala 1:5 för att ge en större överblick av skåpet 
och dess formspråk och för att lättare avgöra vilken 
variant som var mest tilltalande. 
Under efterkommande presentationsmöte med 
referensgruppen röstades alternativ nummer två  

fram för fortsatt bearbetning. I samarbete med Creator 
togs CAD ritningar och konstruktionsskisser fram för 
att kunna tillverka en prototyp av överbyggnaden. Ett 
flertal materialval och tillverkningssätt diskuterades 
för prototypen och valet föll på MDF skiva, mycket på 
grund av dess låga kostnad vid enstyckstillverkning 
och med tanke på den korta tidsaspekten. MDF är 
ett relativt snabbearbetat material. Denna är dock 
bara en lösning för prototypen och inte en tilltänkt 
lösning för den färdiga produkten. Till en slutgiltig 
överbyggnad, i serietillverkning, bör däremot 
tillverkningen ske genom vakuumdragning av ett 
plastmaterial, då plasten är lätt, ger bättre ljud och 
blir betydligt mycket billigare vid tillverkning av en 
större mängd tillbyggnader. 

I och med överbyggnaden och skåpets ökade höjd 
fick en förlängning av s-profilen införskaffas för att 
skapa en helhetskänsla. Fortsättningen byggdes på 
och följde profilens ursprungsradie i en ökning på 
305 mm i direkt y-led. Detta leder inte till en betydligt 
större förändring vid tillverkningen då dagens profil 
ser ut som författaren nu önskar men kapas av i den 
längd som dagens skåp kräver.
Tanken var att ta fram en överbyggnad som är  anpassad 
för att kunna monteras på befintliga skåp så att inga 
större ändringar är nödvändiga på originalskåpet. 
Detta för att minimera kostnaderna och att öka 
försäljningen då dessa kan monteras på redan sålda 
skåp och kan då säljas som kompleteringsmaterial/
extrautrustning.

En kostnadsanalys över tillverkningskostnaden 
av överbyggnaden togs fram i samarbete med 
Staffan Zetterström, inhyrd konsult på EssNet. I en 
serietillverkning med plåtmaterial i framkant och 
plast i bakstycket skulle en kostnad kunna sättas till 
1270 kronor.Resultatet framkom genom: 
materialkostnad 150 kronor + P.O. 700 kronor + 20% 
170 kronor + lackering 250 kronor  

Bildserie 5.9
Pappmodeller 
över spelmski-
nen med olika 
varianter av 
överbyggnader. 
Från vänster; 
originalet, 
nummer ett, 
nummer två 
och numer tre.

Bild 5.10 
Överbyggnaden tillverkad i MDF efter cad och 
konstruktionsritningar, med hål uttagna för 
högtalarna och diodspotsen i överkant.

Bild 5.11 Vänster: Förlängning av 
s-profilen längs skåpets båda sidor.
Bild 5.12 Ovan: Skiss av s-profil.
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5.2.2 Design och funktion på 
knapparna

Vid betraktande av den ursprungliga versionen av 
skåpet kändes detta som ofärdigt och som om man i 
all hast hade fått kasta dit de första bästa knappar man 
kunde hitta. Dessa knappar ser billiga ut och ger intryck 
av dålig kvalitet. Som tidigare nämnts fanns det även 
en hel del andra punkter att klaga på hos knapparna, 
sett rent semantiskt. Färgvalet på knapparna var helt 
galet, med tanke på vad olika färger ger för signaler 
till betraktaren. Vanligaste färgsignalerna är rött som 
betyder stopp eller fara och grönt som visar på att 
det är ”fritt fram”. Dessa signaler är extra inlärda, 
mycket på grund av trafikljusen och då framförallt 
övergångs ljuset. På originalet är alltså flera knappars 
färgval mindre bra. Även den oranga färgen kan ge 
uttryck för felaktig information. Knapparnas form 
och placering på originalet kan också diskuteras, både 
estetiskt och funktionellt sett. På grund av det faktum 
att högerhänta är av hög majoritet så bör knapparna, 
man vill ska användas, placeras på höger sida, medan 
de knappar som man vill undvika att användaren 
aktiverar skall placeras mer svåråtkomligt åt vänster. 
Utbetalningsknappen bör alltså inte placera centralt i 
mitten, om man tänker i ett spelföretags synvinkel. 

Tanken var att använda en knapp som ger en mer 
exklusiv känsla och som smälter in mer i maskinens 
helhet utan att på något sätt döljas. Knapparna är 
trots allt en av de viktigaste ingredienserna för att 
få en helhetskänsla av spelmaskin Därför valdes 
plasten bort och en knapp i borstad stål eller annan 
metall låg som ett eftertraktat mål. För att inte tappa 
ljusmöjligheten som plastknapparna kunde erbjuda 
i och med att de i princip är genomskinliga ville 
författaren använda sig av en upplyst ljusring runt 

knapparna på så sätt skapa belysning men också 
en ökad effekt. Det visade sig dock relativt snabbt 
att det nog fanns en anledning varför man i första 
läget hade valt de knappar som fanns på maskinen. 
Dessa knappar klarade i alla fall de krav som finns 
på knappar tillhörande spelmaskiner i allmänhet. En 
vild jakt inleddes efter de önskade knappvalet. Det 
togs kontakt med de flesta speltillbehörsföretagen 
utan större resultat. Här återfanns inte det 
knapputseende som författaren efterfrågade utan 
”bara” ett stort utbud av mer eller mindre plastlika 
knappar. Sökandet fortsatte och riktades mot andra 

knappmarknader med mer exklusiva knappar. Den 
marknad som visade sig som mest lönsam rent 
utbudsmässigt var hissmarknaden. Här återfanns en 
hel del alternativ i rostfritt och borstat stål men de 
flesta kunde inte uppfylla de övriga krav som fanns 
på knapparna. Krav som inte behövdes tas hänsyn 
till vid kontakt med spelföretagen då deras knappar 
redan är anpassade för spelmaskiner. Knapparna 
måste anpassas för att klara 12 volt, vara vandalsäkra 
det vill säga klara av slag och yttre påverkan utan 
att dess funktioner rubbas. De skall inte heller kunna 
pillas loss på något sätt. 

Knapplåt till Essnet Column spelmaskin.
3mm tjock aluminiumplåt. Skala 1:2
Obs! Saknar fästen. Avsedd att läggas på plats.
2005-09-19 Joakim Norin
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Bild 5.13 CAD-ritning över knappanelen.

Bild 5.14 
Skisser över idéer på knapplaceringen för semantisk 
antydan om vilka knappar som man vill skall 
aktiveras och  användas. Tankar kring  språkvalet 
hos knapparna för att klara en så bred marknad som 
möjligt och färgkoden hos de olika knapparna för att 
uttrycka rätt semantik och skapa önskad uppmning i 
knappvalet. 
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Knapparna måsta vara vattenfasta, vilket betyder att 
om man slår en öl över knappsatsen skall ingen vätska 
kunna ta sig in i elektroniken och knappen skall 
inte heller klibba fast. För att få en maximal effekt 
och spelupplevelse måste knappen ha en jämn och 
tillräckligt lång slaglängd. I ett enklare test angående 
detta uppmättes ultimat känsla på två millimeter, dock 
endast om knappen jämnt kan balansera upp trycket, 
det vill säga, hela knappen skall aktiveras även om 
det bara ges ett tryck på ena sidan. Knapparna måste 
även ha en tillräckligt snabb responstid det vill säga 
den tid det tar från trycket till att det registreras och 
för spelupplevelsen även ha ett tilltalande klickande 
vid aktivering. På samma sätt som med blinkersen i 
bilar, ljudet behöver rent tekniskt inte finnas där men 
det lever kvar sedan dessa var mekaniska och får 
idag göras på konstgjort sätt för att inge rätt känsla 
för användaren. Man vill höra att man har aktiverat 
blinkersen och på samma sätt vill han höra att man 
har tryckt på knappen. Största problemet, angående 
kraven, var dock att hitta knappar i den storlek 

som författaren önskade, en storlek som behövs 
för formspråket av skåpets helhet men också rent 
känslomässigt. En stor rund knapp uppmanar till att 
aktiveras och därav sökandet efter knappar på runt 
50 millimeter i diameter. Problemet var alltså inte så 
enkelt som författaren först trott. Efter ett stort antal 
kontakter hittades tillslut knappen som söktes. En stor 
rund, i bortstat stål, med lysringen och som kunde leva 
upp till kraven och som dessutom hade den exakta 
rätt känsla vid aktivering. En återförsäljare återfanns, 
Holmqvist metall och gravyr. Utifrån skisser och 
cadritningar togs den önskade knappanelen fram. För 
att täcka in en så stor marknad som möjligt valdes 
texten på knapparna till engelska och efter många 
funderingar, valdes den placering av knapparna ut, 
som författaren ansåg som bäst. Från vänster till höger; 
cash out, help, more games, bet och start. För att ge 
en extra effekt och att ta användning av semantiken 
användes olika färger på dioderna i knapparna för att 
påverka brukarens användning. 

Med röda dioder i cash out- knappen som det i 
uppdragsgivarens anseende inte bör tryckas på, 
medans start och bet knapparna som skall uppmana 
till spel valdes till gröna. Help och more games 
knapparna sattes till vita då de inte har en lika viktig 
roll som de övriga knapparna och då inte skall 
användas av ljuskoder i onödan. Grundtanken var att 
fräsa ut texten på knappens övre yta för att kunna 
erhålla en lysande textrad på vardera knapp, förutom 
den lysande ljusrampen runt om knapparna. Detta för 
att lättare se knappens budskap. Ett annat problem 
som uppkom vid val av de mer exklusiva knapparna 
var dess mer exklusiva pris. I första läget ökade 
kostnaderna på knapparna från runt 30 kronor till 
runt 300 kronor, vilket inte är acceptabelt i annat läge 
än under prototypframtagningen. Detta är dock vid 
enstycksköp, utan prisdiskussion och utan kontakt 
med leverantören ifråga, så jämförelsen är inte riktigt 
rättvis.  I bilaga D återfinns knappspecifikationen.

Bild 5.15
Den nya knappanelen, där plasten valts bort och 
ersatts med bortatstål. Knapparnas placering har 
bytts för att få rätt uppmaning, med START och BET 
till höger och CASH OUT till vänster. Ljuskoderna 
ha ändrats till grönt på de knappar man vill skall 
användas och rött på de som man vill att använ-
daren skall avstå från. Det ljus som tidigare fanns 
med helt lysande knappar har ersatts med ljus i ring 
runt knappen. BET knappen är dock den enda av 
knapparna som har helt rätt uttryck på panelen med 
även lysande textrad, vilket är tanken till alla 
knapparna på den färdiga produkten.
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5.2.3 Ljussättning

Problemet med ljussättningen av maskinen var 
just att den i princip var obefintligt. Vid studier av 
de bilder som finns då skåpet står i en mer naturlig 
miljö, det vill säga en mörkare miljö, är det endast 
bildskärmarnas eget ljus och den övre lilla skylten 
som man uppfattar. Man kan alltså inte med säkerhet 
säga om det är en hel spelmaskin, vilket ställer hela 
maskinens existens på spel. Om konsumenten inte 
hittar eller förstår sig på produkten, kan denna aldrig 
konkurrera med andra redan befintliga spelmaskiner. 
För att bryta denna negativa trend måste skåpet lysas 
upp från alla håll och kanter för att framhäva skåpet 
som helhet och därigenom visa  användaren att här
finns en spelmöjlighet och därigenom en vinstchans. 

Som tidigare nämnts var tanken inte att jämföras 
rent ljusmässigt med konkurrenternas blinkande 
julgransljus, utan att med hjälp av ljuset skapa ett 
stilrent och exklusivt alternativ. Att låta ljuset skapa 
en helhet till skillnad mot ett där man bara uppfattar 
lamporna. 

För att få lärdom om ljussättning och för att kunna 
skapa en önskad belysning av skåpet togs det  kontakt 
med ett flertal ljusdesigners. Första ljusproblemet var 
själva knappsatsens belysning och ljussättning. Den 
belysning som var viktigast för att skapa spelkänslan 
och verkligen visa på att skåpet är en spelmaskin. 

För att åstadkomma ett riktat ljus ner på knappsatsen 
behövs någon variant av mindre spot eller 
lampvariant med liknande egenskaper. Efter sökande 
återfanns en lösning. Genom att använda sig av 
ljusdioder med lins monterade i underkant på den 
tilltänkta överbyggnaden kan ett riktat ljus skapas på 
knappsatsen och overlayen utan att störa betraktarens 
blick över skärmarna. Användning av en power LED 
kedja på 500 millimeter med fem singelmoduler 
verkade vara den bästa lösningen för att klara målen. 
Dessa high power LED´s, eller konstantströmsdioder, 
används med ett neutralt vitt ljus. I bilaga E hittas 
information över power LED:s.

Bild 5.16 Vänster; 
Originalskåpet i mörklagd miljö.

Bild 5.17 Ovan; 
Studie över dioderna placerade i överkant på över-
byggnaden. Highpowerleds fungerar som spotlights 
och riktas ner på knapparna. 

Bild 5.18 Höger; 
Diodkedjan monterad på metallplattor för avkyl-  
ningens skull.
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För att förstärka och framhäva maskinens kurviga form 
och kanter och för att befästa dess egenart behövdes 
en fortsatt upplysning. Ett alternativ vore att använda 
sig av ljusslingor längs med sidans s-profiler för att få 
skåpet att synas från alla håll och förstärka en redan 
snygg form. Ljusslingor finns i varierande kvalitet, 
storlek, ljusstyrka, böjlighet och material hos ett stort 
antal återförsäljare. Men för att skapa den stilfulla och 
propra maskin som författaren eftersträvar och för att 
klara av de krav och påfrestningar som skåpet utsätts 
för behövdes ett alldeles speciellt material. Det måste 
klara yttre påverkan, inte bli varmt då det elektriska 
apparaturen är känslig för värme, vara lätt då skåpets 
totala tyngd inte bör ökasytterligareoch ha 

Bildserie 5.19
Studie av ljustrådar i olika färger, toner, nyanser 
och med olika intensiviteter och temperaturer, 
vilket leder till att dessa förmedlar olika budskap 
och känslor och som stått till grund vid valet av 
ljussättningen av spelmaskinen.
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en tillräckligt lång livslängd då skåpen oftast står på
dygnet runt. Efter mycket letande och många samtal 
kom förslaget på Electroluminescent ljustråd i en 
starkare variant med high brite ljus på 2,5 millimeters 
tjocklek fram Electroluminescentlampan omformar 
elektrisk energi till ljus då man tillför el (volt) till 
ett tunt lager luminescerande skikt. Eftersom de inte 
innehåller några lampor är materialet inte bara tunt och 
väldigt böjligt i alla riktningar utan även okrossbart 
och klarar tryck på upp till 200 MPa. Materialet väger 
väldigt lite och blir aldrig mer än ljummet. Denna 
lämpar sig också mycket väl i spelmiljöer då man kan 
se ljuset genom rökiga och mörka miljöer. Ljuset dör 
inte bara som i en vanlig 

lampa utan minskar gradvis ner efter att livslängden 
har gått ut. Beroende av ljusstyrka och färgval 
varierar livslängden mellan 1.000-25.000 timmar. 
Ett medel för de ljustrådar och ljuspaneler som 
önskas till detta projekt är 10.000 timmar det vill 
säga långt över ett års användning om maskinerna 
står på dygnet runt. Här skulle man kunna använda 
sig av och utnyttja redan befintliga springor, sådana 
som uppkommit vid en inte tillräckligt noggrann 
tillverkning, för att dra ljusslingorna i. Olika test 
genomfördes för att hitta rätt färger, ljusstyrka och 
ljustrådsdragning, för att skapa den harmoniska 
spelmaskinskänsla som efterfrågades, utan att 
trampa ner i julgransfällan. I bilaga F återfinns 
ljustrådsinformation.
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Bild 5.20 
Undre luckan med dess stålplatta placerad 
rakt bakom skyltutrymmet.

Bild 5.22 
Ljusfilmen i avslaget tillstånd. 

Bild 5.23 
Ljusfilmen i påslaget tillstånd.

Bild 5.21
Studie över undre luckans inskjutnings- 
spalt för skylten.
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Ett problemområde som kvarstod hos maskinen 
var den undre skylten och den övre,  betydligt 
större skylten, i och med den nya överbyggnaden. 
Problemet finns då kassaskåpet är placerat i höjd med 
undre skylten och där en stålplatta monterats precis 
innanför som inbrottsskydd. Detta innebär att det är 
omöjligt att placera en ljuskälla bakom skylten för 
belysning. Den övre skyten, som nu är större och en 
aning konvex, bör också belysas om den beslutas att 
användas. Lösningen vore ett tunt, slittåligt, böjligt 
och självlysande material, som skulle kunna skjutas 
ner i skåpets redan befintliga affisch/reklam fack. 

Efter ett flertal samtal med ljusdesigners beslutades 
det att ett test med electroluminescent panel eller så 
kallad ljusfilm, med i stort sett samma egenskaper 
som ljustråden, skulle genomföras. I bilaga F återfinns 
ljusfilmsinformation. 

En annan tanke för att klara av problemet var att 
använda sig av golvplattan, då dess funktion endast är 
att se till så att skåpet inte välter. Denna skulle kunna 
användas bland annat till placering av liknande spots 
som till överbyggnaden, för att belysa underdelen av 
skåpet om ljusfilmen beslutas 

vara en för dyr eller på annat sätt inte lämpig 
lösning. Ljusfilmen måste i nuläget specialbeställas 
och har ett enstyckspris på runt 3.000 kronor 
medan spotslösningen inte överstiger 1.000 
kronor. EL filmen ger dock ett betydligt jämnare 
och mer tilltalande sken. 

För att utnyttja ljussättningen maximalt skulle 
spotsen i golvplattan även kunna placeras på så 
sätt att de bildar en uppmanande lysande pil, för 
att semantiskt skapa en signal till betraktaren. 
Något som kan ses som en framtida utveckling.
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5.2.4 Ljudsättning

Som det även nämnts tidigare var ljudet på 
ursprungliga versionen av dåligt kvalitet och där 
ljudet placerat och riktats dåligt. För att komma 
ifrån det dåliga ljudet, som mycket beror på att 
man har använt sig av för små högtalare, har i 
första hand betydligt mycket större högtalare 
installerats. Dessa har fått plats och kunnat riktas 
på ett lämpligt sätt, utifrån människans ergonomi, 
genom att överbyggnaden tillsattes. I och med denna 
överbyggnad har de betydligt större högtalargallret, 
som är det enda synliga av ljudet, semantiskt kunnat 
häva uppfattningen om en sämre ljudkvalitet. Detta 
ledde också till att högtalarna kunde ges önskade 
mått och tekniska krav för att anpassas till den nya 
överdelen. Efterfrågan blev en högtalare på runt 
170 millimeter och ett djup på runt 110 millimeter. 
Ljudet som författaren eftersträvar skall motsvara 
en bättre TV eller flipperspel. Högtalaren bör ha lite 
bas, klart och tydligt mellan register med ren och inte 
för påträngande diskant. Högtalarna kan vara utan 
magnetisk skärmning och med en semi ”open air” 
montering. Här efterfrågandes även högtalare som 
klarar de tekniska kraven på 4 - 8 ohm, 60 Hz-15 kHz 
inom ± 6dB. Något slags dämpningsmaterial   bör även 
tillföras till överbyggnaden för att dämpa oönskade 
resonanser. Det skickades ut en mängd förfrågningar 
till olika företag och största problemet visade sig 
vara att få respons från företagens tillverkningssidor, 
mestadels belägna i Kina. 

Tidsbristen tvingade författaren att tänka om och 
resultatet blev att en tillfällig lösning, som ändå 
skulle klara av de krav som ställts och utan problem 
visa på den ljudupplevelse som författaren eftersökt, 
fick väljas. Dessa högtalare blev en aning dyrare 
än de som i första läget var tilltänkta till skåpet, 
då dessa är bilsterieohögtalare, men som fungerar 
minst lika väl i spelmaskinen. I bilaga G återfinns 
högtalarspecifikationen.

Författaren förordar även spontanljud, ljud då 
spelterminalen inte har någon användare, detta för att 
locka till sig användare eller påkalla uppmärksamhet. 
Det skall ”låta pengar”, rassla som när man vann 
jackpoten på de gamla enarmade banditerna, trots att 
man i nuläget oftast använder sig av kort, vouchrar 
eller andra icke myntrelaterade vinster. Man har inte 
heller utnyttjat ljuddesignfunktioner , så som ljud 
utan att något spel aktiverats eller andra ljud för att 
påkalla användaren och betraktarens uppmärksamhet. 
En hel del ny teknik finns inom detta område som 
utan extrema kostnader borde kunna installeras och 
utnyttjas.En annan sak som författaren förespråkar 
är att ”låna” uttryck från de klassiska flipperspelen 
så som ”knackning”, där många vet att det betyder 
extrabollar utan att egentligen läst det någonstans, 
blinkningar, uppmaningar till spelaren, multispel 
och text på skärmen över Jackpotter och liknande 
intresseväckande hintar allt för att locka till sig 
förbipasserandes uppmärksamhet

Bildserie 5.24
Högtalarstudie. Överst den gamla överdelen, under 
denna, de äldre, små högtalarna. Näst underst, 
storleksjämförelse och därefter färdigmonterade 
högtalare i nya överbyggnaden.
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5.2.5 Färg-, struktur och materialval

Som det går att läsa om i presentationen av problemet 
hade den ursprungliga maskinen ett mindre lyckad 
färgval med tanke på att uppdragsgivaren nu vill 
att maskinen skall ha en betydligt mer intensiv 
framtoning. Den ursprungliga färgen, som uppkom 
vid samarbete med de första kunderna, var halvmatt 
champagne, i författarens ögon beige, som sedan 
utvecklades vidare till andra kunder i svart. Färgvalen 
var, som då också var målet, mycket tillbakadragna. 
För att skapa den mer kaxiga attityden hos skåpet krävs 
en betydligt mer iögonfallande och uppmanande färg. 
För att åstadkomma den största möjliga effekt av detta 
bör man även använda sig av lyxiga metalldetaljer. 
Valet av färg har som sagt en stor betydelse även vid 
ljussättningen, då mörka färger upplevs ”äta” upp 
ljuset och inte skapa några reflektioner oavsett 

ljusstyrka. Här söks en färg som inte ”slukar” ljus 
och som sticker en aning i ögonen för att kalla på 
uppmärksamhet. Författaren vill använda sig av en 
färg som starkt och kaxigt kan symbolisera fart, fläkt 
och spel och som hjälper till att skapa en helhet med 
stark attityd. Författaren föreslår här en klar röd 
färg med högt glanstal och mycket liten, om någon, 
struktur. Där den röda färgen beskrivs symbolisera 
det som författaren eftersträvar hos spelmaskinen att 
den skall vara: dynamisk, aktiverande, iögonfallande, 
..., livlig,... [5]. 

Rött finns dock i en uppsjö av toner och nyanser, men 
en välbeprövad variant med rätt sorts anspelning är 
den Ferrariröda som författaren valt till den ”nya” 
IVT:n. 

Den nya röda, syndens färg, har som efterfrågats, 
bland annat i briefen, en uppkäftig kaxighet, men 
som bärs upp med stolthet och representerar skåpets 
”nya stil”, att vilja synas och ”ta plats”. För att få den 
exakta nyansen togs det kontakt med Färginstitutet 
och den Ferrariröda färgen kunde ges en beteckning 
1977 I 95 R. Tyvärr är denna inte en originalfärg, 
men skall ligger mellan S1580Y och S1580Y90R i 
ncs-skalan, dessa är dock bara grundskalor helt utan 
glanstal och struktur som återfinns i billack.
För att uppnå bästa resultat användes en 
lackeringsfirma som kunde ge skåpet rätt sorts 
intryck och en anspelning på snabba och exklusiva 
bilar genom användning av klarlack till bilar över 
den sprayade ncs färgen.

Bild 5.25 Till vänster:
Två varianter av gamla spelmaskiner. Till vänster en 
halvmatt champagnefärgad IVT med stark struktur 
och till höger en i helmatt svartfärg även den med 
markant struktur.

Bildserie 5.26 Till höger:
Färg och struktur förändringar på detaljer hos 
IVT:n.  Den halvblanka champagnefärgen med byttes 
mot högblank djupröd utan struktur och den svarta 
skärmlisten sattes till krom.
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I frågan om materialval blev det ganska snabbt klart att 
det var en betydligt svårare uppgift än väntat. Eftersom 
dessa skåp innehåller värdehandlingar och kontanter 
finns ett flertal bestämmelser om materialval. Därav 
blev frågan mer riktad mot att få befintligt material att 
se ut som det önskade materialvalet. Här lades en hel 
del timmar ner på val angående färgton och glanstal 
på de detaljer som författaren ville skulle uppfattas 
som borstad stål. Knapparna och dess knappanel 
byttes ut helt som tidigare nämnts. För att skapa en 
illusion av större skärmar och ge en sammankoppling 
till de övriga detaljerna valdes skärmlisterna till 
en mer passande stålnyans mot det annars svarta 
alternativet. En kromad list ger en reflektion av det 
som visas på skärmen och kan därav ge intrycket av 
att skärmstorleken ökats. Den svarta listen ger en 
motsatt inverkan, att skärmen tycks krympa.  Även 
på s-profilen, längs kanten eftersökte en starkare 
metallkänsla. På den ursprungliga versionen har man 
lyckats med konsten att använda en metallprofil, 
som lackerats i metallack, men fått resultatet att den 
upplevs som en plast detalj, vilket inte var syftet. På 
fotstödet lades en ny yta. på grund av tidsbristen och 
andra prioriteringar valdes denna till en imitation i 
pvc, som tyvärr inte uppfyller metallkänslan fullt ut, 
men som ger en vägledning mot vad som önskas till 
slutprodukten.

Österlin tar upp tre stödpunkter att ha i åtanke vid 
materialval till produkten eller detaljer på produkten. 
Författaren har tagit sig friheten att sammanfatta de 
tre punkterna.

1. Vilka egenskaper behöver produkten ha? 
- hur stark, böjlig, lätt och glansig behöver 
materialet vara? Vilka färgval skall materialet 
klara? Hur stora krav finns på materialets 
miljövänlighet? Hur klarar materialet att 
bibehålla egenskaperna under produktens 
planerade livslängd – i såväl slitage, korrosion 
och utmattningsbrott?

2. Går det att tillverka de önskade formerna 
i materialet? – Går det att gjuta, fräsa, ge 
tillräckligt släta ytor, sammanfoga och 
ytbehandla? Klarar man kostnadskraven som 
ställs från beställaren med materialet?

3. Går det att få fram material inom budget och 
tidsplan?

En annan viktig punkt är om det går att ytbehandla 
det önskade materialet och få ett slutresultat i den 
önskade färgtonen. Alla material kan inte få alla 
färgtoner och glanstal som önskas. [14]

Bildserie 5.27
Fotstödets matta byttes från den svarta randade 
gummimattan till en imitation av durkplåt i pvc. Detta  
för att skapa en ”hårdare” känsla och en anspegling 
till motorsport, fart och fläkt hos maskinen, men även 
en återkoppling till de övriga metalldetaljerna. Den 
svarta plastmattan har även en tendens att framhäva 
smuts och hjälper inte till vid ljussättningen till 
skillnad från den silverfärgage som i sig själv även 
fungerar som reflektor.
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5.2.6 Sittmöbel och avställningsyta

Som presenterats tidigare fanns ingen stol / pall eller 
avställningsyta hos den ursprungliga versionen. Det 
fanns däremot som ett kundkrav hos en eventuell 
kund, så problemet sattes som en prioritering till en 
början av examensarbetet. Stolen eller pallen som 
planerades i första läget skulle passa in och klara av 
de krav som finns för möbler i marin miljö. Även 
bordet  och / eller avställningsytan skulle klara av 
dessa krav. Funderingar, mindre brainstormningar 
och skissningar genomfördes. Flertalet presentationer 
och diskussioner senare beslutades att tre olika 
stolsvarianter skulle arbetas vidare på, för att klara 
av fler marknader. 
En billig, enkel och stilren variant för att passa in i 
den mindre avancerade spelmiljön på tillexempel 
mindre spelhallar. 
En exklusiv, lyxig och väl storleksmässigt tilltagen 
variant, för att klara av den mer kräsna och blingbling 
krävande casinobesökaren och dess något högre 
bekvämlighetsattityd. 
Som sista alternativ skapa en variant för den kaxiga 
och trendkänslige betraktaren, en modern och 
attitydsstark variant med exklusiva material där 
inspirationen är hämtad hos exklusiva och snabba 
motorcyklar.  

Bild 5.28 
Till höger: Kollage med skisser och modeller över 
sittöbler för olika miljöer och för varierande 
sammanhang. Allt från stora pompösa fotöljer till 
enkla stilrena stolar. Budgetstolar för enkel 
tillverkning och exklusivare varianter för blickfånget.  
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Ett problem vid användning av en större 
variationsmöjlighet, det vill säga ett flertal 
stolsalternativ, är att kostnaderna ökar både vid 
utveckling, hos tillverkaren och sprider sig vidare  till 
konsumenten. Istället försökte författaren gå tillbaka 
till tanken att skapa EN sittmöbel som skulle anpassas 
och klara av alla marknader och användare. Här söktes 
alltså en enkel och stilren stol som inte kostar allt för 
mycket att tillverka, den skall upplevas som exklusiv, 
stor och bekväm i lyxiga material och dessutom kaxig 
och attitydstark. Skissning och funderingsarbete 
sattes i gång med nya inriktningar, krav och mål. 
Under arbetets gång lades dock samarbetet på is 
med den kund som lagt fram kraven på sittmöbeln så 
författarens arbete inriktades mot andra prioriteringar 
under en lång period av examensarbetet.

Avställningsyta var som sagt också ett kundkrav 
men här fanns inga avgränsningar bara önskemål om 
alternativyta för placering av öl och liknande för att 
slippa avställning på knappsatsen. Författaren hade 
dock en tanke på att innesluta avställningsytan i 
stolen/pallen, då denne anser att människan är så pass 
lat att man ställer ”sin öl” så nära som möjligt och om 
avställningsytan är för långt ifrån kommer man 

trots allt att försöka ställa ölen på knappsatsbordet 
och då vet alla hur det går. Om alternativet finns att 
ställa ifrån sig precis bredvid sig på stolen, anser 
författaren att detta skulle ge en större användning 
av avställningsyta.  

En lösning, om valet trots allt blev ett bord och / 
eller avställningsyta, var att beklä dessa med 
gummibeläggning, så att inget kan glida av, men 
fortfarande vara lätt att torka av och göra rent. 
På bordet skulle en liten stödkant placeras för att 
möjliggöra en lättare placering och undvika att glas 
eller liknande glider av.  

Öl-, läsk och drinkglas känns som absolut nödvändig 
placeringsanpassning. Här måste antagligen även 
tilltuggen prioriteras. Plånboken och inte minst 
kvinnans viktigaste ägodel handväskan är ett ständigt 
problem då man inte vill lägga ifrån sig denna på 
olämpligt ställe. Däremot är just dessa de som satt 
avställningsytan som ett kundkrav, då det tydligen 
är ett problem som kunderna klagar på.

På något sätt skulle även möjligheten till 
tillhandahållning av ytterkläderna lösas på lämpligt 
sätt. En tanke var att montera en krok i sidan eller i 
underkant av bordsdelen, för att där kunna hänga av 
sig kläderna och eventuell handväska. 
Här finns dock en viktig aspekt. För att våga hänga 
ifrån sig jacka / kappa eller handväskan måste kroken 
placeras så pass nära användaren att denne känner tillit 
och säkerhet till att släppa värdesakerna ur händerna. 
Under intervjuerna framkom även att en avskildhet 
önskades, en känsla av ”jag och min maskin” 
efterfrågades. Med detta i åtanke  placerades kroken 
högt på överbyggnaden för att vid upphängning av 
jacka/kappa/rock skapa en skärmningseffekt mot 
grannspelet. Kroken och dess form och placering 
skapar även en starkare och kaxigare känsla och bidrar 
till formspråkets förändring hos spelmaskinen. 
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  Tabell 1 . Avställningsytans tänkbara ändamål 

Bildserie 5.29
Kroken med dess placering och användnings-
möjlighet, utöver dess uppgift att ”störa” ögat. 

Nödvändiga
 Önskvärda Borttagna

Öl och läsk glas Plånbok Vinglas 
Drinkglas Handväska 
Tilltugg kanske i glas Ytterkläder 

Pengakoppen 
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5.3 Användarvänlighet 

Som i de flesta designsituationer vill man att 
produkten skall vara så användarvänlig som möjligt, 
men för att klara av detta behövdes mer kunskap. 
Information om det finns särskilda principer behövdes 
undersökas. Finns det tillexempel regler om höjder, 
vidder och bredder på stolar och bord, ståhöjdsarbete 
och dylikt som passar procentmässigt flest användare. 
Som hjälp togs kontakt med en ergonomiprofessor, 
tester genomfördes av befintliga produkter  och en 
hel del information fanns att hämta i litteratur och via 
internet.  Referenslista över litteratur som användes 
finns att läsa i kapitel 9.

5.3.1 Ergonomi 

För att kunna anpassa skåpet och dess tillhörande 
delar behövde författaren lära sig mer om  Ergonomi, 
- läran om kroppens funktion under arbete.
För att få reda på vad man behöver tänka på när 
det gäller ergonomi kontaktades Joakim Eriksson, 
professor i ergonomi, Lunds Tekniska Högskola.

Frågorna till Joakim handlade dels om ergonomin 
i stort, vad man bör tänka på vid utformningen, 
ergonomin i stående arbetsställning och ergonomin 
vid sittande arbete i barstolshöjd. Vad det gällde 
ergonomi i allmänhet ansåg Joakim att flexibilitet 
med anpassning för människans alla olika storlekar 
med höj och sänkbarhet är de viktigaste målen. 
Fortsatt med ytterligare ergonomiska ståndpunkter. 
Skärmen skall betraktas en aning neråt mellan 15-
30º men ända ner till 45º är acceptabelt. Hålla en 
så vågrät arm – hand vinkel som möjligt i både ett 
sittande och stående spelande. Hålla en rak handled, 
där denne inte behöver vinklas upp och där en liten 
höjning för handloven på knappsatsen kan vara till 
hjälp. I stående arbete bör en 90º vinkel mellan under 
och överarm infinna sig och vid sittande arbete en 
vinkel något större. 

Det finns även ergonomiska aspekter på ljuset och 
ljudet som bör has i åtanke, så som kontrastljus för 
att få ett icke ansträngande ljus och ett jämnt och 
symmetriskt riktat ljud med önskat värde på 85 dB. 
Vid stående spelande med användning av stolen 
som ryggstöd är fotstöd ett viktigt hjälpmedel för 
en ergonomiskt riktig hållning, ett sådant återfinns i 
anslutning med golvplattan på skåpet. Trots mycket 
sökande kunde varken författaren eller någon av de 
kontaktade ergonomivetare hitta rekommenderade 
mått eller riktlinjer beträffande barstolar. Det 
diskuterades och analyserades fram att fotstödet här 
är extra viktigt och att det bör sitta på ett avstånd från 
dynan något kortare än mellan sittdyna och golv på 
en vanlig stol. Måttstudie över sittmöbel återfinns i 
bilaga H och specifikationen för hur stolen belastas i 
hållfasthetstest i bilaga I. Stolen bör också sättas på 
ett avstånd och höjd så att det inte blir ett problem 
med benutrymme fram till skåpet. Detta problem är 
dock störst hos större män och anpassningen får ske 
därefter. Stolen bör även anpassas för en mer upprätt 
hållning då ett allt för avslappnat sittande leder till 
att pelvisbenet i bäckenet vrids bakåt och medför en 
skadlig position. Att ha i åtanke är dock att stolen 
i detta projekt inte är utformad för att användas 
dagligen ( av samma användare ) så som kontorsstolar. 
Dock måste denne vara utformad och positionerad så 
att användaren inte får ont eller på annat sätt måste 
anstränga sig felaktigt under användningen.

Bild 5.30 
Ergonomisk studie över skärmarnas placering, 
armens och handledens vinkel i arbetsställningen 
och avståndsplaceringen till arbetsytan. 
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5.3.2 Människans mått

Vid formgivning av arbetsplatser och sittmöbler är 
användarens mått en av de viktigaste utgångspunkterna. 
De rekommenderade mått som finns att tillgå är 
alla utifrån människan. Människans mått kan dock 
variera stort mellan stora och små personer. Om man 
skulle göra en stol som är anpassad för alla skulle 
det behövas miljontals olika modeller och i dagens 
masstillverkande samhälle är det omöjligt. 

Bild 5.31  95:te och 5:te percentilen för kvinna [11] Bild 5.32  95:te och 5:te percentilen för man [11]

För att underlätta anpassningen efter alla konstens 
regler finns tabeller att tillgå där populationen 
är uppdelad efter percentiler.  I bilaga J återfinns 
måttabeller. En bra anpassning på produkten är att 
använda sig av omfånget 5:te till 95:te percentilen, 
då är det bara fem procent från ytterpunkterna som 
faller ut. En förenkling är att använda sig av 50:nde 
percentilen som ett representativt värde. 

Det är i de flesta fall upp till formgivaren eller 
beställaren att bestämma vilken målgrupp man 
vänder sig till vid anpassning av produkten. 
I frågan angående ”design för alla”, anser Joakim, som 
ergonom, att en anpassning för 5 -95:te percentilen 
ger ett betydligt bättre resultat än ”design för alla” 
som inte passar någon. Vilket även skulle underlätta 
författarens arbete.
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5.3.3 Brukarstudie 

Genom att studera användningen av skåpet i olika 
scenarier kunde de olika arbetsställningarna iakttas 
och analyseras ur en ergonomiskt aspekt. Detta för att 
lättare hitta problemområdena hos produkten. 
Författaren anser att spelmaskinen i grunden har 
försökts riktats mot att klara designkonceptet 
”design för alla”, men har snarare fått en ergonomisk 
anpassning som inte passar någon. Resultatet av den 
ergonomiska studie som utfördes under projektets 
gång, och som följer här efter, visar på att bästa 
sättet  att egonomiskt anpassa skåpet till en större 
målgrupp, är att tillföra en sittmöjlighet. En pall eller 
stollösning skulle leda till en förbättrad ergonomisk 
arbetsställning hos en större population än vad dagens 
spelmaskin kan erbjuda.

Bild 5.33 
Skiss av ergonomisk studie vid stående och sittande 
aktivitet.

Bildserie 5.34 5:te och 95:te percentilen kvinna 
i stående arbetsställning.

Bildserie 5.35 5:te och 95:te percentilen man i
stående arbetsställning

Bildserie 5.36 5:te och 95:te percentilen kvinna 
sittande arbetsställning.

Bildserie 5.37 5:te och 95:te percentilen man 
sittande arbetsställning. 

Bildserie 5.38 5:te och 95:te percentilen kvinna 
lutande arbetsställning. 

Bildserie 5.39 5:te och 95:te percentilen man 
lutande arbetsställning. 
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Skåpet prövat i följande moment: Svar:

Stående spelande Problem kan uppstå både vid korta och långa personer, då skåpets 
höjd inte är anpassningsbart efter längd.

Sittande spelande Passar för de flesta längder, men extra långa kan slå i knäna i 
bordsdelen och måste placerar ett knä på var sida om detta. 

Lutande spelande
Stående med stolen som stöd i svank eller stuss

Passar korta personer mycket bra,  långa personer får varken stöd i 
svank eller stuss, passar därav inte bra.

Tabell 2. Ergonomisk studie av olika positioner vid spelande

Testperson Ståendes Sittandes Lutandes

Kvinna 5:te percentilen Knappsatsen  och 
skärmarna allt för högt 
placerad, kan skada nacke 
och rygg.

Stolen ger en betydligt bättre 
hållning vid användning.

Passar mycket bra, ger 
stöd i rygg och svank 
dock fortfarande för hög 
arbetsställning.  

Kvinna 95:te percentilen En relativt optimal 
ergonomisk hållning.

Även sittande spelande 
fungerar utan problem.

Får inget stöd i rygg eller 
svanken av stolen vid 
lutandet.

Man 5:te percentilen Knappsatsen allt för högt 
placerad, kan skada nacke 
och rygg.

Stolen ger en mycket bättre 
arbetsställning.

Ger stöd i stussen vid 
lutande spel, dock fortsatt 
dålig arbetshöjd.

Man 95:te percentilen Knappsatsen och 
skärmarna allt för lågt 
placerade, kan ge skador i 
nacke, axlar och rygg. 

Problem med att knäna slår 
i bordsdelen annars bättre 
arbetsställning. 

Stolen ger inget som helst 
stöd i  svank eller stuss 
vid lutande användning.

Tabell 3. Ergonomiskt test med varierade percentiler

5.4 Reflektion kring syntesfasen

I detta kapitel, om syntesfasen, berättas hur de 
första tankarna och funderingarna kring projektet 
har utvecklats till idéer och skisser. Hur dessa 
har strukturerats och utvärderats för att därefter 
vidareutvecklats. Här blev det tydligt hur viktigt det 
var att ha en färdig och klart definierad frågeställning 
att sikta mot. Arbetsområdets storlek har kanske 
medfört att alla projektdelar inte fått den djupa 
analys som annars hade kunnats gjorts i detaljfrågor, 
men de stora och grundläggande funderingarna har 
bearbetats och besvarats. Beställaren fick i projektet 
en viktig roll i bestämmandet av vilka delar och 
alternativ som skulle gå mot en vidareutveckling. 
Trots att ett mindre område hade kunnat leda till att 
ett större testutbud genomförts på spelmaskinen och 
på dess utvalda delar har användarvänligheten och 
ergonomin fått varit med och styrt arbetet mot dess 
önskade mål. 
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Realiseringsfasen i designprocessen innebär att man 
vidareutvecklar de idéer som har kommit fram under 
syntesfasen och projektets slutresultat genomförs. 
Många gånger är slutresultatet en modell (en riktig 
som går att ta på eller en cadmodellering). I detta 
projekt har det även inneburit att en prototyp har tagits 
fram, både i verklig storlek och helt fungerande. I 
detta kapitel beskrivs hur slutresultatet gestaltats och 
hur detta gått till, däribland även dess begränsningar.

6.1 Begränsningar

Begränsningar av alla de slag återfinns alltid i projekt, 
så som detta examensarbete, och den vanligaste och 
ofta största är den ekonomiska aspekten. Många 
företag vill se så stora utvecklingar och förbättringar 
som möjligt utan en större merkostnad, vilket är näst 
intill omöjligt. Här brukar man gå halva vägen var 
vilket inte alltid ger det bästa resultatet. En större 
satsning på utveckling och design kan ge en betydligt 
större vinst, speciellt i dagens designmedvetna 
samhälle. Självklart kan det även vara en stor risk 
att satsa stora pengar. Det finns ingen garanti för att 
design ger en större vinst, men med en duktig design 
och teknikkunnig personal ökar chanserna. 

6 Realisering

Författaren anser däremot att företaget, inblandat 
i detta examensarbete, har visat på ett otroligt stort 
förtroende och bidragit med alla dess tänkbara 
resurser som efterfrågats. De största begränsningarna 
här har alltså inte varit de ekonomiska utan mer de 
tidsmässiga aspekter som ett så pass kort arbete som 
detta är i jämförelse med vanliga projekt i denna 
arbetsmiljö. I detta projektet finns även begränsningar 
då det är en produkt för offentlig miljö och dessutom 
i extra känslig miljö så som casino- och båtmiljö. 
Här ställs helt andra krav än i vanlig hemmamiljö 
och begränsningarna ökar en hel del. Brandrisk, 
gungning, säkerhet och så vidare, regler som tagits 
upp tidigare i arbetet.

6.2 Visionen 

Huvudkärnan i visionen är att utveckla formspråket 
hos maskinen på sådant sätt att genom förändringarna 
skapa en meningsfull användning och upplevelse hos 
brukaren. Visionens riktlinje är den huvudfråga som 
hela examensarbetet bygger på: 
Hur går man tillväga för att vidareutveckla IVT:n 
och med hjälp av semantiken bryta terminalkänslan 
och skapa ett formspråk med spelmaskinskänsla hos 
skåpet?

Andra viktiga punkter som författaren anser vara 
så pass betydelsefulla att de bör tas med i visionens 
riktlinjer är att skåpet skall:

• Erbjuda en spelupplevelse för flera sinnen 
• Vara lättförstått och användarvänligt
• Vara ergonomiskt anpassat för en så stor 

marknad som möjligt  

Visionen visar på olika delar som kan utvecklas var 
för sig för att nå examensarbetes mål, men som också 
kan utvecklas tillsammans för att nå den eftertraktade 
helheten i målet. Hur man arbetar sig fram mot 
målet, spelar ingen roll, då visionen finns för att ge 
riktlinjerna. I denna vision blir idéerna exempel på 
vad som kan vidareutvecklas.   
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Bild 6.1 
Förändringar är billiga i början av en designprocess, 
men blir dyrare ju länge tid man väntar in i projektets 
gång. I och med att detta projekt är en vidare-
utveckling på befintlig maskin, blir kostanderna 
högre när ändringar skall göras. 

[9]
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6.3 Prototypen realiseras 

Materialval på ”nya” 
fotstödet

Skåpets nya knappsats och overlaySkåpets gamla knappsats och overlay

Den nya överbyggnaden med             
betydligt större högtalare

Den ursprungliga överbyggnaden 
med dess minimala högtalare

Originalets undre lucka 
utan ljussättning

Bildserie 6.2 
Kollage över realiseringen av den ”nya” spel-
maskinen. Th originalskåpet och dess detaljer. 
Tv det ”nya” skåpt och dess förnyade detaljer.
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Ljussättning av den 
undre luckan

Färg och struk-
tur på gamla 
skåpet

Färg och 
struktur på 

”nya” skåpet

Materialval på gamla 
fotstödet
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Slutresultatet har blivit en kaxig, tilltalande och 
speluppmanande maskin som smälter in i befintlig 
miljö men som samtidigt ”tar plats”. Projektet har 
resulterat i en färdig funktionsprototyp i fullskala, som 
även har den rätta designen. Sett utifrån liknar den en 
färdig produkt men är utformad med vissa tillfälliga 
lösningar på insidan. Med vissa anpassningar finns 
även underlag för serietillverkning. Resultatet har lett 
till tre nya mönsterskydd, som visas i bilaga K, och det 
finns nu en förhoppning på forsatt vidareutveckling.

I kapitlet presenteras resultatet för de olika 
projektdelarna var för sig och hur de samverkar 
med varandra för att skapa en helhet och inge en 
spelantydan. I projektet har en stor vikt lagts på 
balansen mellan design och funktion.

7.1 Resultat av projektdelarna

7 Resultat

Detaljer, så som fotstödet och overlayen fick en ny 
ytfinish för skapande av en metallkänsla som åter-
finns på ett flertal detaljer på spelmaskinen. Även 
kroken tillfördes för att stärka attityden och för att 
uppnå kundönskemålen på avhängningsmöjlighet. 
Högtalarna fick sig en uppgradering från små med 
dålig ljudkvalitet till extra stora som inte bara ger en 
ljudupplevelse utan också rent semantiskt antyder att 
ljudet har förbätrats.

Bildserie 7.1 
Resultatet av projektdelarna , där största och mest 
synliga förändringen är knapparna, med dess nya 
material, utformning, placering, ljussättnig, och totala 
uttryck. Den klarröda färgen är även den en svår-
missad förändring. Dessutom ändrades färgen och 
strukturen hos skärmlisten för att skapa en illusion av 
större skärmar. En metallfärgad list skapar en reflek-
tion som ger intrycket av ökad skärmstorlek.
Underskylten fick en belysning med hjälp av ljusfilm 
och sidornas s-profiler förstärktes  genom använd-
ning av en vit high brite ljustråd. För att lysa upp 
knappanelen tillsattes en diodkedja i överdelen, med 
extra stor lins, för att fungera som spotlights. 
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7.2 Resultat av projektet i helhet 

Bildserie 7.2
Den färdiga prototypen i 
helhet. I ny tappning med 
ny färg, nytt ljud och ljus, 
nya knappar, med annat 
materialval i vissa detaljer 
och med en ny och kaxig 
attityd och stor antydan till 
spelmaskin.
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Bildserie 7.3 
Mörkerstudie av det nya skåpet med dess nya 
finesser och funktioner.
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I detta avslutande kapitel sammanfattas och utvärderas 
projektet och examensarbetet i sin helhet, det vill säga 
både slutresultatet och arbetsgången på väg dit. Här 
redogörs även på vilket sätt examensarbetets mål har 
uppfyllts. Avslutningsvis diskuteras hur författaren 
ser på produktens eventuella framtid.    

8.1 Uppfylls examensarbetets mål? 

Målet med examensarbetet har varit att vidareutveckla 
designen och funktionerna hos den Interaktiva 
Videoterminalen och med hjälp av semantiken skapa 
en antydan till spelmaskin som saknas på originalet. 
Utgångspunkten var att bryta den tillbakadragna och 
anonyma terminalkänslan och skapa en spelmaskin 
med glamorkänsla. Målet har uppfyllts på olika sätt 
och genom olika delprojekt, för att tillsammans skapa 
den efterfrågade helheten hos maskinen. 

Arbetet visar på olika sätt att närma sig målet, genom 
en ljus- och ljudupplevelse som inte getts tidigare, 
med hjälp av nya och exklusiva knappar skapa en 
högklassig helhetskänsla, genom överbyggnaden 
kreera en semantiska känsla av spelmaskin med ett 
tilltalande och uppmanande färg och materialval. 
Tillsammans framkallar dessa delar den efterfrågade 
spelhelheten.

Funktionaliteten och användarvänligheten har varit 
en viktig del i arbetet och studier vid användning 
och expertutlåtande och intervjumaterial har vägt 
tungt vid besluten. Balansen mellan estetiken och 
funktionaliteten har, enligt författarens tycke och 
smak, vägt upp.

Vid en återkoppling till den funktionsanalys som 
gjordes i början av detta arbete, för att kontrollera 
om målen som eftersträvades hade uppfyllts, såg 
resultatet positivt ut. Som huvudfunktion hos skåpet 
och sittmöbeln fanns, ”att erbjuda spelmöjlighet” 
och ”erbjuda sittande” vilket uppfylldes utan 
problem. Andra krav, som var av stor vikt, var 
de utseendemässiga kraven och att  leva upp till 
dessa. Här ville författaren skapa en upplevelse, ett 
engagemang av flera sinnen. Vilket författaren anser 
att den nu gör.

I frågan om Universaldesign aspekten var kraven 
ännu högre och problemen uppstod tidigt. Författaren 
har dock försökt att ha dess principer i åtanke vid 
utvecklingen och använt sig av dessa i den mån 
det gått. Det stora problemet var att projektet var 
en vidareutveckling på ett redan befintligt skåp och 
svårigheter uppstod att i efterhand anpassa sig helt 
efter dessa aspekter.

I handikappsynpunkt var skåpet redan från början 
inte anpassas för alla, då skåpet är utformat för ett 
stående spelande vilket leder till att till exempel 
rullstolsbundna inte når upp till knapparna.

Skåpet och spelandet är dock anpassat för en så liten 
ansträngning som möjligt, har en viss flexibilitet, 
åtkomsten och hanteringen är relativt enkel och så 
även användningen. Toleranser för fel och misstag 
finns och dessa ger inga större konsekvenser. Så i 
det stora hela uppfylls de flesta av Universaldesign 
aspekterna, åtminstone till viss grad.

Författaren menar att examensarbetet ger svar 
på dess huvudfråga: Hur går man tillväga för att 
vidareutveckla IVT:n och med hjälp av semantiken 
bryta terminalkänslan och skapa ett formspråk med 
antydan av spelmaskin hos skåpet? 

Författaren anser dock inte att frågan är fullständigt 
besvarad, då tiden på examensarbetet sätter stopp 
för hur stort arbetet kan bli. En önskan är dock att 
examensarbetet blir en startpunkt för maskinens 
fortsatta vidareutveckling för en fullständigt 
formspråksförändring mot en komplett spelmaskin.
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 8.2 Utvärdering av 
designprocessen

Processen som har använts i detta projekt är något 
som författaren inte har använt sig av tidigare 
under utbildningen, utan något som författaren har 
hämtat upp från skolor med en större inriktning på 
designutbildningar. Processen har fungerat väl och 
varit till stor hjälp under arbetets gång. Ett mål har 
varit att inhämta så mycket kunskap som möjligt 
under projektets gång, för lärdom inför författarens 
fortsatta arbetsliv. Examensarbetets mål i stort stod 
klart ganska tidigt, medan fördjupningen var något 
som fick växa fram under arbetets gång vartefter 
problemen uppstod. Att det inte funnits klara och 
styrda mål satta av uppdragsgivaren har varit en 
fördel med den givna friheten och gett större kunskap 
och lärdom till författaren. Nackdelen har dock varit 
att det blivit svårt att begränsa arbetet. Med facit 
i hand kan det nog anses att det lagts en för stor 
tyngd på framtagande av stolsförslag när det senare 
visade sig att kunden som satt det kundkravet drog 
sig ur och delprojektet lades på is. Tidsplanen för 
de olika indelningarna, så som studie och analys, 
syntes och realisering, höll näst intill hela vägen. 
Slutligen konstateras att denna designprocess 
fungerar ypperligt i användning på arbeten så som 
detta, att vidareutveckla och designa produkter. Detta 
är en metod som författaren rekommenderar och 
kommer att använda vidare i fortsättningen, den ger 
en helhetsbild och gör arbetet lätt strukturerat och 
översiktligt och som sätter användarvänligheten för 
brukaren i fokus. 

8.3 Framtiden för spelmaskinen

Författaren anser att spelmaskinen och dess 
formspråk kan utvecklas vidare i ett flertal områden 
så som skärmstorlek, overlayens utformning och 
konstruktion, vidareutveckling av färg och struktur 
på precisionsdelar,  viktaspekter, en harmonisk linje 
med hjälp av storleksanpassning på de överliggande 
delarna,  möjlighet till vibrationsplatta i fotstödet 
för känsla ända ner i tårna, ett samspel mellan 
spelens uppbyggnad och ljud- och ljusmöjligheten, 
användning av skåpet som terminal vid tillexempel 
biljettförsäljning. Författaren anser även att det 
visats på en stor utvecklingspotential, i och med detta 
arbete. Detta mycket på grund av att förutsättningarna 
förändrats en hel del sedan de första skåpen togs 
fram. Därmed är förhoppningen att detta arbete 
kommer ligga som grund vid en fortsatt utveckling 
av skåpets formspråk och vidareutveckling för att få 
ett så tilltalande skåp som möjligt.

Förhoppningarna finns även att de förändringar som 
författaren påvisat  kan komma till nytta i den verkliga 
processen. Kanske kan detta examensarbete vara ett 
första avstamp mot ett kaxigare skåp med tydlig 
spelmaskins anspelning som smälter in i spelmiljön 
men som ”tar plats”. 

Bild 8.1 
Bild över eventuell framtida utveckling med den 
harmoniska linjen genom overlay, knappanel och skärm-
linje genom byte av skärmar från 17” till 19” och anpassa 
knappsats och ovrlay därefter.
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Det mesta som skrivits i detta examensarbete kommer 
direkt från författarens huvud, men det innebär 
inte att det är nya och okända saker om design och 
produktutveckling.
På en del ställen har författaren refererat till 
litteratur där andra författare har skrivit om liknade 
idéer och funderingar som kretsar i detta projekts 
författarhuvud. Författaren har även tagit sig friheten 
att dela in litteraturen i två delar där huvud litteratur 
är den litteratur som varit direkt hjälpande och där de 
flesta citaten är hämtade och där övrig litteratur som 
inte stått till grund för arbetet men som har varit en 
inspirationskälla under arbetets gång.
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10 Bilagor

Bilaga A 2
Funktionsanalys på sittmöbeln / avställningsytan

Basfunktioner
Funktioner   Klass   Anmärkning

Erbjuda Sittande HF
Erbjuda Flexibilitet N
Förmedla Enkelhet N
Uttrycka  Kvalitet N
Erbjuda Fotstöd N
Uttrycka Komfort Ö
Erbjuda Inspiration Ö Till spelande
Medge Rengöring Ö
Minimera Obehag Ö T ex värk och trötthet 

vid stående spel
Passa Miljö N

Utseende
Tillföra Dragningskraft HF Vilja att testa stolen 

och därigenom 
maskinen

Väcka Uppmärksamhet N Till stol och maskin
Uttrycka Nuet N moderiktig
Uttrycka Kvalitet N
Skapa Nyfikenhet Ö
Erbjuda Färgvariationer Ö
Uttrycka Stadighet Ö
Uttrycka Komfort Ö
Uttrycka Materialkunskap Ö
Visa Funktion N Visa hur maskinen 

skall användas

Ergonomi
Erbjuda Ergonomisksitthöjd HF
Underlätta Spelandet N
Uttrycka Bekvämlighet Ö
Uttrycka Trygghet N Att våga sätta sig
Erbjuda Användarvänlighet Ö
Äga Realiserbarhet N Stolen måste kunna 

realiseras 

Bilaga A 1
Funktionsanalys på den Interaktiva video terminalen

Basfunktioner
Funktion         Klass   Anmärkning

Erbjuda Spelmöjlighet HF
Erbjuda Upplevelse N Skall ge en spelupplevelse som 

man efteråt kan komma ihåg
Väcka Intresse N
Uttrycka  Kvalitet N
Erbjuda Engagemang Ö Skall engagera brukaren så pass 

att denne vill stanna kvar
Förmedla Enkelhet N Lätt tolkad hur maskinen fungerar
Erbjuda Sinnesförnimmelse Ö För flera av våra sinnen, syn, 

hörsel, känsel
Äga Realiserbarhet N Måste gå att realiseras
Uttrycka Avslut Ö Avslut på skåpet formmässigt
Erbjuda Modellvariationer Ö
Erbjuda Extrautrustning Ö Delarna skall kunna monteras på 

redan befintliga maskiner
Medge Rengöring Ö

Utseende
Tillföra Dragningskraft HF Utseendet skall locka till 

aktivering
Väcka  Uppmärksamhet N
Uttrycka Nuet N Vara moderiktig
Uttrycka Kvalitet N
Inge Acceleration Ö Ge en känsla av fart
Erbjuda Färgvariationer Ö
Uttrycka Stadighet Ö Inte ge en känsla av att skåpet 

faller över betraktaren 
Uttrycka Jämvikt N Av hela maskinens form
Uttrycka Materialkunskap Ö
Skapa Nyfikenhet N

Ergonomi
Erbjuda Ergonomisk arb. 

höjd HF
Underlätta Spelandet N
Uttrycka Enkelhet Ö
Uttrycka Funktionalitet Ö
Erbjuda Användarvänlighet

Ö
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Bilaga B
Intervjuerna i helhet

Vid samtal med personal på gamla statens 
provningsanstalt, numera Sveriges provnings- och 
forskningsinstitut kom det fram att möbler i offentlig 
miljö bör klara av minst de krav som finns på 
sittmöbler för hemma miljöer. I marina miljöer finns 
ytterligare krav där IMO och klassningssällskapet 
har egna krav på bland annat stoppade möbler, så 
som tyg och skumplast. Här använder man sig av 
dock av gaslåga istället får liten låga i sina tester. 
De grundläggande delarna som bör efterföljas finns 
i kravspecifikationen Möbelfakta som är en ”guide” 
som man/ företag får betala stora pengar för och den 
får dessutom inte kopieras. Thuresson kunde däremot 
erbjuda Försvarets materialverks kravspecifikation 
som påminner om Möbelfakta (Mikael Calestam, Per 
Thuresson, Sveriges provnings- och forskningsinstitut, 
personlig kommunikation, augusti 2005). 

Enligt Alf Börjesson, brandansvarig på IFP, används 
två grundläggande former vid antändningsprov; 
en med hjälp av cigarett EM 1021-1 och en med 
hjälp av tändstickslåga EM 1021-2. Båda dessa 
fallen är grundläggande vid all kontroll av möbler 
för att få X-stämpel. Allt för att minimera risken 
att elden börjar i möbeln. Det går även att dra det 
ännu längre vid speciellt utsatta miljöer, men det hör 
till ovanligheterna. Börjesson föreslog ull som inte 
tar eld vid cigarettestet och som har högt motstånd 
mot lågan och Trevira cs som klarar av cigaretten 
men som smälter och därigenom måste ha ett 
flamskyddsbehandlat skum under för att självslockna. 
Komforten hos sittmöbeln blir dock en aning sämre 
med högre flamskyddsbehandling. (Alf Börjesson, 
IFP, personlig kommunikation, augusti 2005)

Bitte Björnsson, även hon på IFP, kunde kortfattat 
berätta om grundpelarna vid testning av möbeltyger 
för sittmöbler i offentlig miljö i kravspecifikationen 
Möbelfakta.
Nötning, ljus, gnidhärdighet, pilling, brand och 
skridning. För mer ingående information angående 
dessa tester hänvisade Björnsson till väverierna. 
Vid frågan angående vilken slags textil hon skulle 
rekommendera föreslog hon ett ulltyg uppblandat 
med polyester. (Bitte Björnsson, IFP, personlig 
kommunikation, augusti 2005) 

Yvonne Nilsson på väveriet i Uddebo, kunde ingående 
förklara de olika testerna som textilerna måste 
genomgå för att vara godkända i offentliga miljöer.  
Nötningen måste klara minst 50.000 Martindale och 
60.000 Martindale vid transporter. Ljuskraven är en 
blekningsskala där 6-8 är bäst med krav på att klara 
5-7 för att bli godkända. Gnidhärdighet påminner 
om nötningen och även den har sin gräns på minst 
50.000 Martindale. Vid mätningen av pilling, det 
vill säga noppningen på tyget,  använder man sig av 
en skal 1-5 där max är 5.000 varv med en standard 
på 2.000 varv, här använder man dock inga vikter. 
Brandhärdigheten är som tidigare nämnts ett test 
med liten låga och ett med cigarett, det ända kravet 
med EU-direktiv och sist men inte minst skridningen 
som är ett test av hur mycket sömmarna håller med 
krav på sig att inte spricka upp mer än 5 millimeter 
med ett 20 kilo tryck.  Nilsson föreslog ett möbeltyg 
med hög flamsäkerhet och med stor slitstyrka, 
vid förfrågan om textilval på sittmöbel i casino, 
spelhall och båtmiljö, så som Trevira cs eller ett 
behandlat ulltyg. I ett Trevira cs är flamsäkerhet 
inbyggt i fibern. Om det tar eld smälter tyget bort 
från eldflamman och kan på så sätt inte sprida elden 
vidare. Ett inbyggt skydd kan varken tvättas eller 
slitas bort. (Yvonne Nilsson, väveriet i Uddebo, 
personlig kommunikation, augusti 2005) 
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Enligt Lillan Bengtsson på Bogesunds väveri, är just 
flamsäkerheten det viktigaste faktorn vid offentliga 
miljöer speciellt användning i spelmiljöer så som 
casinon och båtar. Därefter kommer hållbarheten 
som måste uppnå kravet på 50.000 Martindale. 
Bengtsson föreslår ett ulltyg som är flamsäkert redan 
i grunden eller ett Trevira cs med mer färg och glans 
som ger ett mer exklusivt intryck. Här kommer det 
även fram att de tillverkar näst intill alla tyger, och 
då Trevira tyger, till flera casinon i Reno. Ett måste 
i sådana här fall är dock att använda sig av ett skum 
eller en kombination av skum, i sitsen, som också är 
flamsäkert, så som cs skum. Användningen i marina 
miljöer ställer högre krav än övriga miljöer. Här måste 
textilerna vara IMO- certifierade. Enligt Bengtsson 
skall Res.A.652(16) vara en standard som är godkänd 
på textiler i marina miljöer. (Lillan Bengtsson, 
Bogesunds väveri, personlig kommunikation, augusti 
2005)

Bilaga C
Generella krav för sittmöbler i 
offentlig miljö 

Vid sökning på internet kunde en sammanfattning av 
Möbelfakta och dess generella krav hos sittmöbler i 
offentlig miljö återfinnas, trots alla bestämmelser och 
regler angående denna handling. Författaren har tagit 
sig friheten att använda sig av informationen. 

- Komponenter eller delar som användaren vid 
normal användning kan komma i kontakt med, skall 
inte ha grader, skarpa kanter eller vassa spetsar. 
- Rörändar skall vara slutna eller igentäckta. 
- Åtkomliga delar som vid normal användning rör sig 
relativt varandra skall i alla positioner under rörelsen 
ha ett avstånd mellan sig på mindre än 8 mm eller 
större än 25 mm. 
- Smorda delar skall vara skyddade mot oavsiktlig 
kontakt med smörjmedlet. 
- Ingående delar och komponenter för montering 
av monterbara möbler skall vara så förberedda att 
monteringen kan ske utan svårighet om monteringen 
kräver anvisning skall den vara lättbegriplig och 
instruktivt utformad. Monteringsanvisningen skall 
genom förteckning eller på annat sätt göra det möjligt 
att kontrollera att alla delar och komponenter ingår. 
(Möbelfakta. Utgåva 3. MUAB/0202). 

Hållfasthets specifikationen beskriver hur stolen 
belastas i hållfasthetstestet, (Bilaga I). 
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Bilaga D
Knappspecifikation

Bilaga E
Power LED:s information
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Electroluminescent (EL)är en flexibel ljusskälla som 
kan tillverkas i olika former, storlekar för att lysa 
upp; displayer, klockor, leksaker, mobiltelefoner, 
instrument paneler i bilar och flygplan, arkitekturer 
och reklambudskap. EL lampan lämpar sig också 
mycket väl vid utrymningsbelysning då man kan se 
ljuset genom rök och dåligt väder. En stor fördel är 
också att EL lampan tål tryck, slag och vibrationer.

Produktbeskrivning 
EL lampan omformar elektrisk energi till ljus. När man 
tillför el (volt) till ett tunt lager av luminiscerande skikt 
ZnS (zinksulfid) produceras ljus. Den typiska lampan 
består av ett lysande fosforlager mellan två ledande 
elektroder.

Miljö 
ThinLights produkter innehåller PVC plast och 
koppar som ska återvinnas enligt gällande regler.  
Övriga delar är ZnS = Zinksulfid, Cu = Koppar, C = 
kol, Ag = Silver. ThinLight tar gärna emot returer och 
ser till att produkten återvinns på rätt sätt. Avsändaren 
står själv för frakten. 

Spänning och frekvens 
Den nominella volt och spänningen är 100V och 
400Hz. Dessa värden uppstod då man utvecklade 
produkten i första hand för flygindustrin. Men man är 
inte bunden till dessa värden utan kan skräddarsys 
till föremål som kräver 40 och 230V (AC) och 50 
till 1000Hz. När man varierar spänningen och 
frekvensen ändras både lampans klarhet och i viss 
mån även färgen.

Livslängd 
I motsatts till glödlampor och lysrör slutar lampan 
inte att fungera tvärt, utan den kommer gradvis att 
missta ljusstyrkan efter en lång tids användning. 
Livslängden påverkas mest av fukt och direkt solljus. 
Även spänning och frekvens har en inverkan på 
livstiden. Det gör det svårt att precisera livslängden.

Ljusstyrka 
Med ljus menar vi elektromagnetisk strålning som 
uppfattas av ögat. Ögat får en ljushetsupplevelse 
av denna strålning. Det handlar här om en strålning 
inom våglängdsområdet 380-780 nanometer.  
Med ljus menar vi elektromagnetisk strålning som 
uppfattas av ögat. Ögat får en ljushetsupplevelse 
av denna strålning. Det handlar här om en strålning 
inom våglängdsområdet 380-780 nanometer.  
Detta ljusområde utgör en mycket liten del, ett 
spektrum, av det område som strålningen utgör. 
Effekten kan mätas i radiometriska och fotometriska 
värden. Radiometriska värden mäter den totala 
ljuseffekten av lampan utan att bry sig om våglängder. 
Det mänskliga ögat kan ej uppfatta våglängderna. 
Enhet: Lumen (lm). Som ljusflöde betecknar man 
den totala strålning, inom det synliga området, som 
utgår från en ljuskälla. Ljusflödet är en ljuseffekt och 
kan i vissa specialfall även betecknas med begreppet 
watt (W). Ljusstyrka I Enhet: Candela (cd). En 
ljuskälla strålar normalt ut sitt ljusflöde F olika starkt 
i flera riktningar. Intensiteten i en viss given riktning 
betecknas som ljusstyrka I. Ljusstyrka I Enhet: 
Candela (cd). En ljuskälla strålar normalt ut sitt 
ljusflöde F olika starkt i flera riktningar. Intensiteten 
i en viss given riktning betecknas som ljusstyrka I. 
Luminans L Enhet: Candela per kvadratmeter (cd/m2 
). 

Luminansen L är den för ögat upplevda ljusheten 
hos en yta eller hos en ljuskälla. 

Färgtemperatur Tf Enhet: Kelvin (K) 
Färgtemperaturen hos ljuset från en ljuskälla 
definieras efter jämförelse med ”en svartstrålare” 
och redovisas i ett färgkoordinatsystem enligt 
Planks temperaturkurva. Om temperaturen hos 
”svartstrålaren” ökar så kommer den blå delen av 
spektrum att öka samtidigt som den röda delen 
minskar. En glödlampa med varmtonat ljus har t.ex. 
en färgtemperatur på 2 700 K. En dagsljusliknande 
ljuskälla kan ha färgtemperaturen 6 000 
K.Färgtemperatur T f skall alltid anges tillsammans 
med färgåtergivningen Ra. 

Färger 
Variationer i färgerna kan man specifisera i CIE eller 
temperaturer. Variationer kan uppnås på fyra olika 
sätt. Det första är färgen på fosfortypen. Standard 
är violett, blå, blå-grön och gul. Man kan blanda 
fosforen för att få andra färger. Man kan använda 
ett färgfilter för att uppnå rätt färg och man kan 
screentrycka ett budskap direkt på panelen. 

Strömförsörjning 
Då panelen huvudsakligen kräver spänning och 
frekvens som man inte får direkt av en AC-adapter 
eller batteri krävs en DC Inverter för att uppnå 
maximal ljusstyrka och färg. Vi tillhandahåller en 
mängd olika Invertrar för kundens olika behov.

Bilaga F
Teknisk specifikation
Electroluminescent material
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DLS 226 - 2-vägs koaxial 16,5 cm

CLASSIC series 226 är en 16,5 cm (6,5”) 2-vägs 
koaxialhögtalare med 16 mm tweeter.  Har kabelfilter 

6 dB lågpass och 12 dB högpass. tGaller ingår.

Tillbaka till högtalarval

Högtalartyp : 2-vägs koaxial
Storlek på woofer : 16,5 cm (6,5”)
Effekttålighet : 50 W RMS / 80 W max
Tweeter : 16 mm (0,63”)
Frekvensområde : 50 - 20.000 Hz
Känslighet : 92 dB (1W/1m)
Magnetstorlek : 80 mm (3,15”)
Yttre diameter på woofer : 165 mm (6,5”)
Inbyggnadsdjup : 52 mm ( 2”)
Monteringshål : 145 mm (5,7”)
Filtertyp : Kabelfilter LP: 6 dB och HP: 12 dB branthet
Hämta bruksanvisning i PDF  
Hämta testrapport Öppna högupplöst bild i JPEG

Bilaga G
Högtalarspecifikation
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Bilaga H
Måttstudie över sittmöbel

 

Rekommenderade mått för stolar med fasta mått.  [1]
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Bilaga I
Belastning i hållfasthetsprovning

Referens: Möbelfakta Utgåva 3. MUAB/0202
4. Kravspecifikationer - säkerhet och hållfasthet 
(Funktion)
4.2 Offentlig miljö
4.2.1 Sittmöbler

Uppgifterna grundas på SS-EN 1728 standard



SPELA MERA - vidareutveckling av design och funktion på Interaktiva VideoTerminaler 

Bilaga J 1 
Måttabell över percentilen i Sydöstasien
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Bilaga J2
Måttabell över percentilen i Nordeuropa
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Bilaga K
De tre nya mönsterskydden

Variant nummer ett

Variant nummer två
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Variant nummer tre
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