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Sammanfattning 

Under våren 2012 har en ny användarvänlig display till mjukglassmaskiner utvecklats 
konceptuellt med hjälp utav Ullmans produktframtagningsprocess. Grundkrav om att 
utveckla en användarvänlig- samt LED bakgrundbelyst touchdisplay som fungerar 
både inom- samt utomhus formulerades i projektets början. I syftet att utveckla ett så 
användarvänligt gränssnitt som möjligt har information inhämtats dels från en 
enkätundersökning samt från beteendevetenskapen. Från beteendevetenskapen 
beaktades från kognitionen hur olika faktorer kan påverka hur vi riktar våran 
uppmärksamhet samt faktorer som försvårar för oss att hålla fokus vilket således 
leder till att vi missar viktig information. En annan aspekt som tas upp från 
beteendevetenskapen är hur färger samt LED ljus påverkar oss. Målgruppen för 
produkten och således för enkätundersökningen var användarna, de personer som 
dagligen jobbar med dessa maskiner. Från enkätundersökningen formulerades en 
problemanalys från användarens perspektiv. Det framgick att det önskades en 
tydligare display där det framgår huruvida maskinen fungerar eller ej. Under 
konceptgenereringsfasen genererades tre koncept varpå "Ice" samt "Display" bäst 
svarade mot kravspecifikationen. Utifrån dessa utvecklades ett nytt koncept 
"IceMood". Displayen är inspirerad från bilars displayer med tre olika skärmar som i 
detta fall illustrerar mätare för andel mängd glassmix som är kvar i behållaren, 
temperatur samt viskositet. Grundtanken är att ge användaren en överskådlig blick 
av den viktigaste driftinformationen. Runt mätarna lyser antingen grönt eller rött och i 
mitten på mätarna sitter en smiley. Lyser det grönt runt mätarna och smileyn är glad 
betyder detta att maskinen fungerar som den ska. 
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Abstract 

During spring 2012, a new user-friendly display for a soft serve machine 
was developed conceptually with the the product development process as a basis. 
Basic requirements formulated in the beginning of the project where that the display 
aim to be user-friendly. The second was that this should be a LED backlit touch 
screen and the third that this screen have to work both in- and outdoors. To 
develop such a user-friendly interface as possible, the information were 
gathered both from a survey and behavioral sciences. From the science of 
behavior cognitive factors such as attention was considered in purpose to investigate 
which factors causes failure of perceiving information. Another aspect raised by 
behavioral science is how different colors and LED light affects us. The target 
audience for the product and thus for the survey was the users, the people who work 
daily with these machines. From the survey it was found that users wanted a sharp 
display that clearly states if the machine is working properly or not. During 
the concept generating phase three concepts was generated where the 
concepts "Ice" and "Display" best corresponded to the developed specification. From 
these a new concept "IceMood" was developed. The display is inspired by cars with 
three different screens, which in this case illustrates the unit quantity of ice cream mix 
which is left in the tank, temperature and viscosity. The basic idea behind these 
devices is to provide the user with a foreseeable interface of the most important 
operational information. Around the gauges either green or red is lit and in the middle 
of the gauges is a smiley. If the green around the gauges lit up and the smiley is 
happy it means that the machine is working properly.



  

Nomenklatur 

 

"Utsända (ljus- l. värmestrålar o. d.), utstråla (ljus l. värme o. d"( Svenska 

Akademien, 1922). 

 

"A common unit of capacity in English speaking countries, equal tofour 

quarts, the U.S. standard gallon being equal to 231 cubicinches (3.7853 liter

s), and the British imperial gallon to 277.42cubic inches (4.546 liters). 

Abbreviation:  gal."(dictionary.com, 29-08-2012) 

 

"The process of receiving, processing, storing, and using information" 

(Psychology Dictionary, 2012-05-07). 

 

 

Light Emitting Diode. 

 

"Ett magnetostriktivt material förlänger sig i ett magnetfält. Den 

magnetostriktiva effekten är reversibel och uppstår som en energibalans på 

atomär nivå mellan magnetisk och mekanisk energi" (Iprod.lth.se,  

2012_08_28). 

 

"The process of organizing and using information that is received through 

the senses." (Psychology Dictionary, 2012-05-07). 

 

"Släppa igenom (ljus). (En kropps) färg i dagsljus beror på hur kroppen 

reflekterar, absorberar och transmitterar olika ljussorter"(Svenska 

Akademien, 1922). 
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Gallon 

 

 
 

Kognition 

 

 

 

 

LED 
 

 

Magnetostriktiv 

 

 
 

Perception 

 

 

Transmittera 

http://dictionary.reference.com/browse/imperial+gallon


  

Innehållsförteckning 

Nomenklatur                                                                                                 1 

Innehållsförteckning                                                                                       2 

1 Introduktion                                                                                               5 

1.1 Bakgrund 5 

1.2 Avgränsning 6 

1.3 Metoder 6 

1.4 Mål 7 

1.5 Syfte 7 

2. Litteraturstudie                                                                                                                  7 

2.1 Tre befintliga displayer 7 

2.1.1 Carpigiani - Coldelite Uc-113G/B 7 

2.1.2 Taylor - Model C606 8 

2.1.3 Golvmodell från Ocean Power 11 

2.2 De tekniska aspekterna 12 

2.2.1 Tekniken bakom en kapacitiv touchskärm 12 

2.2.2 LED- teknologin 13 

2.2.3 Färgtemperatur 13 

2.2.4 Färgtåtergivning 14 

2.2.5 Både för inom- samt utomhusbruk 14 

2.3 Användarvänlighet i fokus 14 

2.3.1 Fältstudie - en enkätundersökning 14 

2.3.2 Färgernas inverkan på människan 16 

2.3.3 LED ljusets inverkan på människan 16 

2.3.4 Kognition - uppmärksamhet och information 17 

3 Konceptgenerering                                                                                      18 

3.1 Kravspecifikation 18 

3.1.1 Krav baserade på litteraturstudien 18 

3.2 Konceptförslag 20 

3.2.1 Ice 20 

3.2.2 Mixed 20 

3.2.3 Display 21 

3.3 Utvärdering av koncept 21 

3.4 Val av koncept 21 



  

3.5 Slutgiltigt koncept - IceMood 22 

4 Produktutveckling                                                                                      23 

4.1 Designad illusion 23 

4.2 Koppling - maskinens funktioner samt mätarna 23 

4.2.1 Mätare för mängden glassmix i behållaren 23 

4.2.2 Mätare för temperatur i kylcylindern samt behållaren 24 

4.2.3 Mätare för glassens konsistens 24 

4.3 Grafisk utformning av displayen 24 

4.3.1 Utformning av skärmen i mitten 24 

4.3.2 Utformning av vänster skärm 26 

4.3.3 Utformning av höger skärm 27 

4.3.4 Utformning av bakgrundskoncept 1 27 

4.3.5 Utformning av bakgrundskoncept 2 28 

4.3.6 Utformning av huvudmenyn 28 

5 Visualisering av slutkonceptet IceMood                                                       30 

5.1 Visualisering av slutgiltigt koncept IceMood 30 

6 Tillverkningsunderlag                                                                                      31 

6.1 Komponentval 32 

6.2 Materialval 32 

6.3 Tillverkningsmetoder 33 

6.4 Dimensionering 33 

7 Diskussion                                                                                                34 

7 Slutsats                                                                                                          35 

8 Framtida studier                                                                                                 35 

Tack                                                                                                                    35 

Referenser                                                                                                          36 

Bilagor                                                                                                          38 

Bilaga 1: Enkätundersökningens utformning 38 

Bilaga 2: Utvärderingsmatris 40 

Bilaga 3: Ritning av glasskiva 41 

Bilaga 4: Ritning av monteringsram baktill 42 

Bilaga 5: Ritning av monteringsram framtill 43 

Bilaga 6: Ritning av ringdetalj liten 44 

Bilaga 7: Ritning av ringdetalj stor 45 



  

Bilaga 8: Manual för montering av IceMood 46 

Bilaga 9: Informationsbroschyr för IceMood 53 



 5 

1. Introduktion 

En varm sommardag kan enkelt förgyllas med något så svalkande som en god 

mjukglass. Det är nog inte många som funderar på tekniken bakom de maskiner som 

producerar glassen då de avnjuter denna. Dock vore inte glassen en självklarhet utan 

denna teknik. Inom detta projekt genererades en problemanalys gällande de befintliga 

mjukglassmaskinernas displayer. Denna problemanalys visade ett intresse hos 

användarna att förbättra displayen. 

Inom ramarna för detta projekt kommer en ny display till en mjukglassmaskin att 

utvecklas med Ullmans produktframtagningsprocess som utgångspunkt. Fokus är att 

utveckla en så användarvänlig display som möjligt vilket vilar på beteendevetenskapen 

som grund där kognition samt hur människor påverkas av färger -. samt LED ljus 

beaktas. Inom kognition tas olika aspekter gällande uppmärksamhet upp vilka kan 

förklara hur information inhämtas från omgivningen.  

I början av detta projekt sattes några grundkrav upp. Det första kravet var att displayens 

gränssnitt ska vara så användarvänligt som möjligt. Det andra kravet var att displayen 

skall vara en touchskärm som är bakgrundbelyst med LED och det tredje att den ska 

fungera både inom- såväl som utomhus. 

 I detta projekt genomfördes en enkätundersökning som riktade sig till de som jobbar 

dagligen med maskinerna. Från denna undersökning kunde en problemanalys utformas 

med utgångspunkt från användarnas perspektiv. De ansåg bland annat att displayen hade 

knappar som var svåra att lära sig och komma ihåg. De önskade bland annat en tydligare 

display där man lätt ser om maskinen fungerar som den ska och därigenom veta om 

glass kan serveras eller inte. 

Några av de på marknaden befintliga displayerna till mjukglassmaskiner beskrivs i 

syftet att ge en bild av marknaden. Även tekniken bakom LED och kapacitiv- samt 

transflektiv skärm beskrivs då denna är en förutsättning för att utveckla en så 

användarvänlig display som möjligt enligt de satta grundkraven. 

Som ett resultat av kandidatarbetet inom industriell design vid KTH har en ny 

användarvänlig display till mjukglassmaskiner under våren 2012 utvecklats.  

1.1 Bakgrund 

Det finns ett oerhört stort utbud av mjukglassmaskiner idag från bordsmodeller vilka 

saknar display till golvmodeller med mer komplicerade displayer. I detta projekt 

genomfördes en enkätundersökning som riktade sig till Mc'donalds samt Burger King 

som använder en mer komplicerad maskin från Taylor. Det visade sig exempelvis att 

displayen har multifunktionella knappar som kan vara svåra att förstå innebörden av 

samt komma ihåg. 

Efter andra världskriget tog forskningen om kognition fart. Militären var i behov av 

utrustning där informationen som behandlades på bland annat displayers till flygplan 

inte fick missförstås. Syftet var att piloterna skulle kunna känna igen och tolka 

informationen både snabbt samt korrekt. Detta ledde till ett ökat intresse för experiment 

om informationens processande(Passer & Smith, 2004).  
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1.2 Avgränsning 

Målgruppen för denna produkt är de användare som dagligen jobbar med maskinen. 

Därmed har projektet avgränsats till att displayen endast ska innehålla de mest 

nödvändiga funktionerna samt den viktigaste driftinformationen som behövs för att 

servera en mjukglass. I syftet att få ut så mycket som möjligt från 

konceptgenereringsfasen sattes några grundkrav upp. Det första grundkravet var att 

utveckla en så användarvänlig samt intuitiv display som möjligt. I syftet att väl möta 

detta krav vilar besluten gällande produktens utformning på den empiriska grunden från 

beteendevetenskapliga aspekter främst innefattande ljus- , färger - samt kognition. Det 

andra kravet var att displayen skall vara en touchskärm vilken är bakgrundbelyst med 

LED- ljus. Det tredje grundkravet var att displayen skall fungera inom- såväl som 

utomhus.  

1.3 Metoder 

Produktutvecklingsprocessen 

Ullmans produktutvecklingsprocess är ett metodiskt hjälpmedel för att utveckla 

produkter på ett systematiskt tillvägagångssätt. I denna uppsats har steg 2 till 5 

genomförts. Steg 1 som innefattar utveckling av vilken sorts produkt som skall tas fram 

innefattas inte av denna uppsats eftersom detta var givet inom lydelsen för 

kandidatarbetet. Steg 2 syftar till att ta fram en projektplanering för hela processen i 

syftet att planera tiden så effektivt som möjligt för att i slutändan nå ett så bra resultat 

som möjligt. I steg 3 definieras produkten och en kravspecifikation sätts upp som 

ramverk för den fortsatta produktutvecklingen som följs av steg fyra, 

konceptgenereringsfasen. Det femte och för detta projekt det sista steget var den 

slutgiltiga produktutvecklingen där detaljer som komponentval och slutgiltig design 

genereras(Ullman, D. G., 2010). 

Enkätundersökning 

En enkätundersökning har genomförts i syftet att lyfta fram vad användarna av dessa 

displayer anser är viktigt samt eventuella brister hos de befintliga displayerna. Detta 

utfördes parallellt med litteraturstudien i steg 3.  

Utvärderingsmatris 

I syftet att objektivt undersöka vilket av de genererade koncepten som bäst möter 

kraven används en utvärderingsmatris. Med hjälp utav denna sammanställdes hur väl de 

olika koncepten mötte kraven. Vid konstruerandet av denna matris viktades kraven med 

en siffra mellan 1-5 där en femma motsvarar högsta prioritet. Varje koncept kunde få 

mellan 1-5 poäng beroende på hur väl detta mötte respektive krav. Sedan 

multiplicerades för varje krav viktningen med poängen vilket genererade en siffra för 

varje koncept. Procentuell andel av hur väl varje koncept mötte kraven räknas ut vilket 

ger en bild av hur väl de olika koncepten möter kraven i förhållande till varandra. 

Matrisens utformning finns att tillgå i bilaga 2. 
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1.4 Mål 

Det huvudsakliga målet med denna uppsats är att utveckla och designa en ny attraktiv, 

användarvänlig samt intuitiv display till en mjukglassmaskin. Designen skall vara 

iögonfallande samt intuitivt leda användaren till de mest nödvändiga funktionerna. 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att konceptuellt utveckla och designa en ny attraktiv samt 

användarvänlig display till en mjukglassmaskin vilken intuitivt leder användaren genom 

de mest nödvändiga funktionerna. Syftet är även att väl tillmötesgå kravspecifikationen 

som formulerats. 

 

2. Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts i syftet att öka den empiriska kunskapen vilken ligger 

till grund för de beslut som har fattats inom produktutvecklingsprocessen. Genom ökad 

kunskap inom området är förhoppningen att detta projekt kommer att resultera i en mer 

användarvänlig display. Litteraturstudien har delats in i tre olika kapitel, (2.1), (2.2) 

samt (2.3). Det första kapitlet (2.1) behandlar existerande displayer på marknaden med 

tillhörande funktioner, för att ge en förståelse för hur displayer på marknaden fungerar 

och ser ut. Det andra kapitlet (2.2) behandlar de tekniska aspekterna bakom relevanta 

displayer. Det tredje kapitlet (2.3) behandlar vissa beteendevetenskapliga aspekter som 

är en del av interaktionen mellan användare samt display. 

2.1 Tre befintliga displayer 

I detta kapitel illustreras tre stycken befintliga displayer till mjukglassmaskiner samt hur 

dessa är disponerade och funktionerna dessa har att tillgå.  

2.1.1 Carpigiani - Coldelite Uc-113G/B 

Coldelite är en enkel bänkmodell med två smaker (Operating & service manual, u.å,.).  

2.1.1.1 Switch med fyra funktioner 

På maskinens framsida sitter det en switch med fyra funktioner. Dessa är "off", "auto", 

"energy cons" samt "beater" (Operating & service manual, u.å,.). 

Med "off" funktionen stängs maskinen av. "Auto" funktionen ska vara aktiverad då 

maskinen är avsedd att producera mjukglass kontinuerligt. Switchen ska vara tillslagen 

på "energy cons" då maskinen inte ska producera mjukglass under en viss tid. Vid detta 

läge regleras temperaturen på mixen i de båda behållarna samt i kylcylindern så att 

temperaturen inte blir för varm. I detta läge kan glass inte serveras då den är varmare än 

den ska vara vid servering. Switchen är i "beater" läge vid uppstart, rengöring samt 

desinficerande åtgärder. I detta läge är det endast motorn för vispen som är påslagen, 

alla kylkretsar är avaktiverade (Operating & service manual, u.å,.).   

2.1.1.2 Indikator för påfyllning 

Två små lysknappar finns även på maskinens framsida, en för varje tank. Dessa lyses 

upp då mixen i tanken är mindre än 1/2 gallon - en gallon motsvarar cirka 3,8 liter - då 

tanken bör fyllas på med ny mix. Då tanken är full rymmer den 2 gallon. I tanken finns 
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det en pinne som står rakt upp varpå en plastbit sitter runtom som är rörlig med 

glassnivån i vertikalled. I denna plastbit finns det en magnet som aktiverar eller 

avaktiverar indikatorlampan vid en viss position. Då magneten har sjunkit till under 1/2 

gallon så vet microkontrollern att lampan ska vara aktiverad. Vid påfyllning då 

magneten stiger till över 1/2 gallon så avaktiveras lampan på samma sätt(Operating & 

service manual, u.å,.). 

2.1.2 Taylor - Model C606 

 

Denna modell är en av de 

modeller som användarna i 

enkätundersökningen 

använder. Därmed är det 

relevant att undersöka hur 

denna display är disponerad 

och fungerar. Denna maskin 

är däremot mer avancerad då 

den kan producera både 

milkshakes såväl som 

mjukglass. Nedan beskrivs 

endast displayens knappar 

härrörande mjukglass 

eftersom det är vad uppsatsen 

behandlar. 

 

 

 
           Figur 1. Taylor modell c606 
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2.1.2.1 Displayens olika knappar och funktioner 

 

 

 

 

 

Nr Beskrivning Nr Beskrivning 

1 Knappsats för milkshake 9 Tryckknappsats - värmning av topping 

2 Vakuum fluorescerande meny 10 LED - display (nedräkning till rengöring) 

3 Tryckknappsats meny (in/ut) 11 Tryckknapp - kalibreringsmeny 

4 Tryckknappsats för mjukglass 12 Tryckknapp för val av smaker 

5 Indikator lampa för att glassen börjar 

ta slut 

13 Tryckknapp - vaniljsmak 

6 Brytare för ström av/på 14 Tryckknapp - jordgubbssmak 

7 Standby - mjukglass 15 Tryckknapp - chokladsmak 

8 Standby - shake 16 Indikator - liten mängd mix kvar 

 

Figur 2. Display till modell C606, Taylor mjukglassmaskin. 
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2.1.2.2 Funktioner för påfyllning 

 

 

Figur 3. Symbolen till vänster illustrerar nr 5 i figuren på displayen och den högra nr 16. 

 

I figuren ovan representerar nummer 16 samt 5 två indikatorlampor. Nummer 5 

indikerar att glassen börjar att ta slut genom att denna symbol lyses upp. På samma sätt 

indikerar symbol 16 att endast en liten mängd glass finns kvar. När lampan för den 

vänstra symbolen lyser skall behållaren snarast fyllas på med ny mix. Då den högra 

symbolen lyser är mixen nästan helt slut vilket innebär att kylning inte är möjligt. Om 

påfyllning ej har gjorts och denna symbol aktiveras låses autoläget och 

kylningsfunktionen sätts i standby (Original operating instructions, 2011).  

 

2.1.2.3 Knappsatser för mjukglass 

 

 

 

 I autoläget kan mjukglass serveras utan problem.  

I detta läge startar en uppvärmningsprocess i mix behållaren samt i 

kylcylindern i syftet att ta bort bakterier. 

Med denna knapp styrs rengöring av maskinen. Standby och Auto måste 

vara avstängt för att kunna starta rengöring. 

När denna knapp aktiveras så lyser ett ljus som indikerar att mix pumpen 

fungerar som den ska. Ett indikatorljus syns och en ton hörs då något läge 

på maskinen har aktiverats, för att avsluta pågående funktion så trycker man 

på denna knapp och funktionen avaktiveras. 

 

Figur 4. De olika knapparna för mjukglass (Original operating instructions, 2011). 

 

 

Auto 

Heat cycle 

 

Wash 

 

Mix pump 
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2.1.2.4 Styrning av displayen genom dessa knappar 

Displayen aktiveras genom att trycka på den knappen som ser ut som en strut. Sedan 

skrollar man upp och ned med knappen som ser ut som en snöflinga (nr 1) samt 

knappen rakt nedanför denna som man väljer smak med. Denna display är främst för 

den person som kalibrerar inställningar och dylikt (Original operating instructions, 

2011). 

2.1.3 Golvmodell från Ocean Power 

Denna golvmodell från Ocean Power har som syns på bilden till höger tre spakar med 

två smaker och en mix mellan dessa. Den är från ett helt kinesiskt företag, Ocean 

Power. Den inhämtade kunskapen om denna maskin kommer från en intervju med en 

före detta anställd på Ocean Power vid namn Richard. Richard demonstrerade även hur 

rengöring av maskinen går till.   

 

Figur 5. Mjukglassmaskin från Ocean Power, Kina 

2.1.3.1 Displayens knappar samt funktioner 

Nedan syns en bild av displayen till mjukglassmaskinen från Ocean Power. Denna 

display är mer simpel än den föregående modellen från Taylor.  

 

 

Figur 6. Display tillhörande maskinen i figur 5 
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Making scale 

Längst till vänster i bilden ovan syns "making scale". Detta fönster visar ett ampere tal 

som visar momentan förbrukning av ström tillika hur hårt matarskruven elmotor får 

arbeta. Ju högre hårdhet det är på mjukglassen i kylcylindern där matarskruven är 

installerad desto högre ström krävs det för att driva runt matarskruven och således blir 

siffran i fönstret för "making scale" även högre.  

Clean 

Då denna tryckknapp aktiveras så påbörjas en rengöringsprocess. Man måste manuellt 

tappa ur samt fylla på vatten, det finns alltså ingen vattenanslutning.  

Stop 

Denna tryckknapp är nödstopp utifall något oväntat skulle hända. 

Auto 

I detta läge fungerar maskinen automatiskt. Exempelvis så känner den via 

amperemätaren av hårdheten på glassen vilket innebär att maskinen bara kyler glassen 

så mycket som behövs. 

Manual 

I detta läge kan maskinen skötas manuellt. Den känner därmed inte av hårdheten på 

glassen vilket innebär att den fortsätter att kyla glassen även efter önskad hårdhet har 

uppnåtts. Detta i sin tur innebär att det finns risk att maskinen stannar om motståndet för 

matarskruven blir för stort. 

Condition och Stiffness level  

I displayen kan man avläsa hårdheten på mjukglassen.  

Hard och soft 

Med pilknapparna längst till höger kan man ändra till hårdare eller mjukare glass. 

2.2 De tekniska aspekterna 

Detta kapitel behandlar tekniken bakom en touchskärm samt ljuset denna utstrålar med 

tillhörande begrepp som färgtemperatur samt färgåtergivning. Även tekniken bakom en 

skärm som passar för utomhusbruk beaktas.   

2.2.1 Tekniken bakom en kapacitiv touchskärm 

Den kapacitiva touchskärmen finns i många olika applikationer, en utav de mest kända 

är Apples iPhone(Wikipedia, 20120501). Det översta lagret på skärmen kopplas 

samman med en spänning från fyra sensorer vid hörnen. Ovanpå detta lager läggs en yta 

som inte är ledande. När det översta lagret vidrörs uppstår en spänning mellan det som 

vidrör samt det ledande lagret där en kapacitans uppstår. Detta leder till att de olika 

sensorerna måste tillföra mer ström och att de dessutom måste tillföra olika mycket 

ström innebär att positionen för interagerandet kan beräknas. Genomskinligheten från 

en kapacitiv skärm av det totala ljuset är 90 % vilket är mer än från en resistiv skärm, 

(Kling, M., Lindberg, B., Brydsten, U., & Karlsson, L., 2002).  
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2.2.2 LED- teknologin 

LED lampor finns i många olika tillämpningar exempelvis informationsskyltar, 

inredning, klockor samt skärmar till displayer. LED - lampan består av ett halvledande 

material som är dopat med ett annat material i syftet att skapa en PN- övergång. P sidan 

fungerar som anod och N sidan som katod. Ström flyter från P sidan till N sidan vilket 

innebär att elektronerna vandrar åt motsatt håll. Då en elektron hamnar i ett hål ramlar 

elektroner ner till en lägre energinivå och avger då energi i form av en foton. Olika 

material kan generera olika mycket energi hos bandgapet och det är denna energi som 

avgör vilken våglängd och således vilket ljus som strålar ut från dioden. De material 

som idag används för lysdioder kan generera infrarött, synligt samt ultraviolett ljus 

(wikipedia, 2012-04-12).  

 

 

Figur 7. Bild som visar principen för hur en lysdiod fungerar(Wikipedia, 2012-04-12). 

 

Vitt ljus framställs med LED antingen genom att på en blå diod lägga ett lyspulver eller 

genom så kallad additiv färgblandning då röda, blåa, samt gröna dioder tillsammans ger 

vitt ljus (Halldén, B., 2011). 

2.2.3 Färgtemperatur 

För att lättare förstå vad innebörden av färgtemperatur kan denna definieras som 

färgton. Färgtemperaturen mäts i Kelvin. Blåa färgtoner motsvaras av en hög 

färgtemperatur och en låg färgtemperatur av röda färgtoner. Kopplingen mellan färgton 

samt temperatur har med strålningsegenskaperna hos en idealiserad svart kropp att göra. 

Solen och vissa metaller strålar exempelvis som en svart kropp (Wikipedia, 12-04-

2012).  

 

Färgton Färgtemperatur (Kelvin) 

Varmvit 2700-3300 

Vit 3300-5300 

Kallvit ≥ 5300 

Solljus 2000-10000 

Hämtad från. (Halldén., Boel. 2011) 
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2.2.4 Färgtåtergivning 

Färgåtergivningsindex kallas Ra som är ett index för hur nära ett ljus överensstämmer 

med ett annat referensljus. Man tittar på respektive ljus förmåga att återge färger. Det 

man strävar efter är så små differenser i färgavvikelse mellan ljusets samt referensljusets 

förmåga att återge färger. Är det ingen differens alls innebär detta att ljuskällan har ett 

Ra värde på 100 (Osram, 2012-04-23).   

2.2.5 Både för inom- samt utomhusbruk 

En transflektiv LCD både reflekterar och transmitterar ljus och är en blandning mellan 

en transmittiv samt en reflektiv LCD skärm. Det som skiljer denna skärm från de övriga 

LCD skärmarna är att denna har en transflektor, ett skikt i skärmen som både reflekterar 

och transmitterar ljus samtidigt. En transmittiv skärm är bakgrundbelyst medan en 

reflektiv skärm använder omgivningens ljus vilket reflekteras i displayen för att sedan 

emitteras från displayen. Den transflektiva skärmen fungerar alltså främst som en 

reflektiv skärm i dagsljus och som en transmittiv vid dimmat ljus eller då det är mörkt. 

Då omgivande ljus börjar avta fungerar skärmen mer och mer som en transmittiv skärm 

där bakgrundsljuset från displayen kompenserar frånvaron av omgivande ljuskälla. En 

fördel med denna typ av skärm är att då den används utomhus och exponeras för ljust 

solljus behövs inte lika mycket el för drift av displayen eftersom bakgrundsljuset inte 

behövs. (Wikipedia, 2012-04-24)  

2.3 Användarvänlighet i fokus 

Detta kapitel beaktar beteendevetenskapen med beröringspunkter från 

kognitionsområdet samt hur människor påverkas av färger samt LED ljus. Ökad 

kunskap om hur människan uppfattar ett fåtal utav de befintliga displayerna ges genom 

en användarstudie som har genomförts via en enkätundersökning.  

Kunskapen om kognition, vad användarna saknar i de befintliga displayerna samt hur 

färger och ljus påverkar människan beaktas i syftet att designa med fokus på 

användarvänlighet.  

2.3.1 Fältstudie - en enkätundersökning 

En enkätundersökning har lämnats ut till användare av mjukglassmaskinen Taylor till 

Mc'donalds samt Burger King. Av de utskickade enkäterna var det tretton stycken som. 

Varav en person som använder en maskin från Carpigiani har svarat på denna enkät. I 

enkäten finns två skattningsfrågor där fråga 1 lyder: Hur upplever du att det är att 

använda maskinen? Undersökningsdeltagarna skulle på denna fråga skatta på en skala 

från 1 till 10 där en etta motsvarar "inte alls jobbigt" och en tia "extremt jobbigt". 

Skattningsfråga 2 skattas följaktningsvis på samma sätt som fråga 1 och lyder: Hur 

upplever du rengöringsprocessen av maskinen? Nedan följer en sammanfattning av 

resultaten på dessa frågor samt ett utdrag av några av de motiveringar som gavs i 

samband med skattningen. Förutom de två skattningsfrågorna innehöll enkäten även tre 

frågor om displayen. Enkätens utformning finns att tillgå i bilaga 1. 

2.3.1.1 Skattningsfrågor om maskinen som helhet 

Resultat från skattningsfråga 1 
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På frågan om hur de upplever att maskinen var att använda var det 7 individer som 

skattade en etta på skalan 1-10, de tyckte alltså att maskinen inte alls är jobbig. Två 

personer skattade en trea, två en 5:a och en individ svarade med en 6:a. Personen som 

använde maskinen från Carpigiani skattade en tvåa. 

 

Nedan följer några intressanta kommentarer till fråga 1: 

 Det kan vara svårt att fylla på då man måste vara ganska lång för att nå upp. 

 Man behöver bara dra i en spak för att få glass och trycka på en knapp för att få 

milkshake! 

 Relativt lättanvänd men ibland trög och oberäknelig 

 Fungerar alltid 

 Det är bara att fylla på i bägaren 

Resultat från skattningsfråga 2 

På frågan om hur användarna upplever rengöringsprocessen av maskinen var det 11 av 

13 som svarade. De två som inte svarade hade ingen erfarenhet av rengöringen av 

maskinen. En individ skattade en etta, en skattade en trea, två en fyra, två en femma. 

Sedan skattade tre personer vardera en 7:a, 8:a och en 9:a och slutligen två en 10:a.  

 

Nedan följer några intressanta kommentarer till skattningsfråga 2: 

 Den dagliga rengöringen sköter sig själv men det tar lång tid och det är många delar att 

plocka isär och rengöra 

 Komplicerat, det är bara en person här som vet hur man ska rengöra maskinen 

 Vid behov måste pumpen i mixbehållaren rengöras, detta är ganska omständigt 

 Det tar lång tid! 

 Var 14:e dag måste maskinen tas isär och rengöras detta tar 3-4 timmar och är jobbigt 

2.3.1.2 Frågor om displayen 

Sammanfattning av resultaten från första frågan 

Den första frågan löd:  

"Upplever du att det saknas något på panelen/displayen som visar dig information om 

maskinen? (I så fall vad och vilken information tycker du saknas?)" 

På denna fråga var det endast två individer som upplevde att något saknades på 

displayen, de övriga ansåg att ingenting saknades. Båda användarna upplevde att det 

saknades information om huruvida maskinen fungerade ordentligt eller inte. En utav 

dessa kommenterade dessutom att det var opedagogiskt att det enbart var siffror som 

indikerade huruvida glassen var kall nog och således redo att serveras.  

Sammanfattning av resultaten från andra frågan 

Den andra frågan löd:  

"Upplever du att det saknas något på panelen/displayen, något som skulle underlätta 

användandet av maskinen?" 

På denna fråga var 9 individer nöjda med displayen men nedan följer en 

sammanfattning av de övriga kommentarerna: 
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 Flera knappar då de vi har nu är otydliga och multifunktionella 

 Att upptappningen var automatisk så att man skulle slippa tappa upp själv 

 Knapparna är inte tydliga det är svårt att lära sig och att komma ihåg 

Sammanfattning av resultaten från tredje frågan 

Den tredje frågan löd: Finns det något du skulle vilja förbättra med displayen? 

Åtta av användarna var nöjda med displayen men nedan följer förslag till förbättringar: 

 Bättre tryckkänslighet på knapparna, exempelvis touchskärm 

 En tydlig och därigenom mer användarvänlig display 

 Tydligare information 

 En tydligare display 

2.3.1.3 Problemanalys från användarnas perspektiv 

Sammanfattningsvis var många nöjda med de befintliga displayerna men samtidigt finns 

det saker som kan förbättras. Användarna ansåg att rengöringsprocessen är jobbig, 

komplicerad samt tar lång tid. De tyckte även att displayen hade otydliga knappar som 

är svåra att lära sig samt komma ihåg. Att det enbart är siffror som beskriver hur kall 

glassen är gör det svårt att tolka om den är klar för att serveras. En tydligare display 

önskas dessutom med information om huruvida maskinen fungerar eller ej.  

2.3.2 Färgernas inverkan på människan 

2.3.2.1 Blått  

Blått anses ha lugnande egenskaper, det har visats att blått leder till att blodtryck, 

muskelverksamhet samt andning avtar vilket i sin tur innebär att reaktionsförmågan 

avtar och precision samt finmotorik förbättras. Blått associeras även med kyla 

(Haglund,. S, 2004).   

2.3.2.2 Rött 

Röd färg medför att blodtryck, muskelverksamhet samt andning ökar och har alltså 

visats ha motsatt effekt på människan jämfört med blått. Röd färg drar även 

uppmärksamheten till sig. Reaktionstiden för människan att uppfatta rött ljus är även 

kortare än den för att uppfatta blått ljus. Rött leder till entusiasm samt aktivitet men 

även stressande och oroande. Rött associeras med värme men även med blod och 

konflikter. Associationen till blod har lett till att livsviktiga och brådskande saker ofta 

markeras med röd färg (Haglund,. S, 2004).  

2.3.2.3 Grönt 

Grönt har inte påvisats ha någon effekt på hjärtverksamheten. Grönt har visats vara bra 

för avslappning samt har en positiv inverkan på koncentration. Grönt associeras ofta till 

räddning samt har en lugnande effekt på människans emotioner (Haglund,. S, 2004).  

2.3.3 LED ljusets inverkan på människan 

Genom att reglera färgtemperaturen hos vita LED lampor kan man ändra belysning 

enligt ljusets dagscykel. Med vita LED kan färgtemperatur samt ljusstyrka ändras och 

ändå ha ett Ra värde > 90. I butiker och på museums belyser man exempelvis ofta 

föremål med kallvitt ljus då detta ljus optimerar synförmågan. Ljuset samt dess olika 
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färgtemperaturer har stor inverkan på de biologiska processerna i kroppen. Studier har 

visat att humöret samt känslor påverkas av ljusets färgtemperatur. Det har visat sig att 

det varmvita spektrumet runt 3000 K ger en vilande känsla och att det kalla dagsljuset 

som går åt det blåa hållet runt 5600 K har en uppiggande verkan. Ju högre 

färgtemperaturen blir desto högre blir även aktiviteten. Det har även visat sig att det 

kalla blåa ljuset gör människan piggare och mer effektiv och även förbättrar 

koncentrationen för inlärning. År 2002 fann David Berson på Brown university en 

tredje receptor i ögat som fångar de blåa ljuset och hjälper till att reglera dygnsrytmen i 

kroppen, denna receptor används inte för synen. Man kan även ersätta dagsljus med 

artificiellt ljus om det kommer från samma håll som solen, det vill säga framifrån samt 

uppifrån, receptorn sitter nämligen i ögats nederkant för att kunna fånga upp dessa 

strålar från solen. Man tror även att om man exponeras för kallt blått ljus på dagen så 

ökar melatoninets avsöndring på natten vilket minskar kroppstemperaturen så att man 

lättare somnar på kvällen. Men det blåa ljuset påskyndar även läkande processer samt 

ger en känsla av välbefinnande (Halldén, B., 2011). 

2.3.4 Kognition - uppmärksamhet och information 

Kognitionen började ta fart efter andra världskriget då behovet av displayers till bland 

annat flygplan behövdes. Det var av stor vikt att utveckla displayer där sannolikheten att 

fatta fel beslut ska vara minimal då konsekvenserna av dessa beslut kan få katastrofala 

följder (Passer & Smith, 2004). Uppmärksamhet inom kognitionen är ett mångfacetterat 

samt välstuderat ämne, i detta avsnitt tas några aspekter berörande uppmärksamhet upp 

(Ashcraft, M. H, 2002). Uppmärksamhet ur ett kognitivt perspektiv kan definieras som 

processen att vid ett givet tillfälle intensifiera viss information samtidigt som annan 

information undertrycks (Cognitive textbook,. u.å).  

2.3.4.1 Reflexiv uppmärksamhet samt orienterings- reflex och respons 

Reflexiv uppmärksamhet orsakas av reflexiva responser i nervsystemet. Ett oväntat ljud 

fångar direkt vår uppmärksamhet och rent reflexivt så vänder man huvudet mot ljudets 

källa. Om man ser ett plötsligt ljus eller en plötslig rörelse i synens periferi vänder man 

snabbt huvudet och tittar åt det hållet. Dessa reflexer och responser är fundamentala och 

alltid närvarande i det vardagliga livet. Detta är en överlevnadsinstinkt för att snabbt 

kunna detektera hot och därmed skydda sig. Oväntade ljus- eller ljudstimuli triggar 

reflexen. Om detta stimuli upprepar sig så  börjar habituering att ske. Habituering är 

detsamma som att vänja sig vid detta stimuli, desto mer man vänjer sig desto mindre 

upplevs hotet. Responsen avtar alltså med ökad habituering samtidigt som man 

orienterar sig till de nya omständigheterna, vilket är orienteringsresponsen (Ashcraft, M. 

H, 2002). 

2.3.4.2 " Spotlight attention" 

Till skillnad från orientering där huvudet vrids mot stimuli så innebär spotlight attention 

att uppmärksamheten skiftas mentalt med avseende på fokus. Namnet talar tydligt för 

att detta kan liknas vid en strålkastare som belyser ett område där informationen lättare 

kan avläsas. Spotlight attention är således ett skifte i mentalt fokus vilket förbereder för 

processande av information. Till skillnad från orientering är denna form av 

uppmärksamhet helt medveten(Ashcraft, M. H, 2002).  
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2.3.4.3 "Failure of selection in space" 

Ett experiment som designats av Simons & Levin (1998) illustrerar fenomenet om att 

misslyckas att koda av den omgivande informationen. I experimentet stannade 

försöksledare (1) studenter vid ett campus för att fråga efter vägbeskrivning. Under 

varje försök så gick en människa som bar på en dörr mellan försöksledare (1) samt 

studenten. Bakom denna dörr befann sig ytterligare en försöksledare, försöksledare nr 

(2) som då dörren passerar byter plats med försöksledare nr (1). Försöksledare nr (2) 

fortsätter konversationen med studenten som om ingenting hade hänt. Det visade sig att 

enbart hälften av studenterna märkte att personen som frågade om vägen hade bytits ut, 

till och med då de blivit tillfrågade "Har du märkt att jag inte är samma person som 

frågade dig om vägbeskrivning?" (Cognitive textbook,. u.å.,).   

Begreppet failure of selection in space innebär att man inte alltid lyckas sortera ut rätt 

information från omgivningen. Ibland är uppmärksamheten så liten som i exemplet ovan 

att man inte ens märker om en människa man pratar med byts ut. De kognitiva 

processerna sorterar bort den största delen av informationen från omgivningen. Utan 

dessa processer hade hjärnan blivit överbelastad av alla intryck. För mycket information 

på för kort tid är en anledning till varför vi inte alltid lyckas inhämta information. En 

faktor som spelar roll är således från hur många källor informationen inhämtas 

samtidigt. Att exempelvis titta på tv och samtidigt läsa morgontidningen gör att man 

antingen fokuserar på den ena och då inte tar information från den andra alternativt att 

båda inhämtas men med liten uppmärksamhet på båda (Cognititive textbook,. u.å.,).  

2.3.4.4. "Success of selecting" 

Till skillnad från ovanstående begrepp där människan misslyckas att uppfatta 

information från omgivningen så finns det faktorer vilka underlättar 

informationsinhämtningen genom att påkalla uppmärksamhet. Det finns många olika 

sorters uppmärksamhet, endogen uppmärksamhet menas med att den är driven från den 

egna kunskapen samt motivationen. Sedan finns det även exogen uppmärksamhet som 

påkallas från externa stimuli som exempelvis ett glas som krossas mot golvet. Även 

starka färger kan aktivera en exogen respons vad gäller uppmärksamhet. Även om den 

endogena uppmärksamheten är stark kan den utmanövreras av starkare exogena stimuli 

(Cognititive textbook, u.å.,).  

 

3 Konceptgenerering 

Med litteraturstudien som grund påbörjades konceptgenereringsfasen. Nedan beskrivs 

de tre koncept som genererades utifrån den formulerade kravspecifikationen. 

3.1 Kravspecifikation 

I syftet att utveckla en så användarvänlig samt attraktiv display som möjligt utformades 

en kravspecifikation som grund för den kommande produktutvecklingen. Detta i syftet 

att generera en produkt som väl möter de satta målen. 

3.1.1 Krav baserade på litteraturstudien 

Utifrån marknadsundersökningen som genomfördes i litteraturstudien kan slutsatsen 

dras av maskinen från Taylor att denna var väldigt komplicerad med många olika 

funktioner i displayen. Vad som skulle kunna underlätta för användarna som jobbar med 
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maskinen dagligen är att man utvecklar en display med olika nivåer av komplexitet 

beroende på vem som använder displayen. 

Från enkätundersökningen kan även konstateras att displayen var krånglig eftersom 

vissa knappar hade flera olika funktioner vilka var svåra att komma ihåg. Med detta 

formulerades krav om användarvänlighet samt att det inte ska finnas multifunktionella 

knappar om det råder oklarhet huruvida dessa ska användas. Det framkom även genom 

enkätundersökningen att det önskades information om maskinen fungerade ordenligt. 

Detta leder till det tredje kravet om att displayen ska visa information om glass kan 

serveras. En av användarna tyckte även att displayen borde ha bättre tryckkänslighet 

vilket konfirmerargrundkravet om touchskärm.  

Efter att ha studerat olika på marknaden befintliga maskiner konstaterades att 

information om huruvida mixen i behållaren håller på att ta slut, om och när rengöring 

ska ske samt vilken hårdhet glassen har är väsentliga funktioner hos displayen vilket 

kompletterar kraven. Dessutom skall det finnas en stoppknapp. 

 3.1.1.1 De slutgiltiga kraven  

 Displayen skall vara användarvänlig och intuitiv(K) 

 Den ska ha olika nivåer i användargränssnittet(Ö) 

 Symboler samt text kompletterar varandra (K) 

 Ljuset från displayen ska vara LED- ljus(K) 

 Den skall vara anpassad för inom- samt utomhusbruk(K) 

 Det skall inte finnas multifunktionella knappar om det inte är tydligt vilka 

funktionerna är (K) 

 Displayen skall ha touchskärm (K) 

 Det ska finnas en stoppknapp på displayen(K) 

 Displayen ska ha en tilltalande design(K) 

 Så lite skrymslen som möjligt(K) 

 

Displayen skall dessutom visa viktig information om driften (K)  

 

 Om mixen håller på att ta slut 

 Om rengöring skall ske 

 Hårdheten på glassen 

 Temperatur 

 Om maskinen fungerar som den ska 

 

Där K står för krav och Ö står för önskemål. 
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3.2 Konceptförslag 

3.2.1 Ice 

 

Figur 8: Koncept Ice 

Denna display har inspirerats av displayen från bilar och maskiner med tre olika mätare. 

Displayen ska vara en touchskärm. Då touchskärmen är i viloläge och inte används ser 

den ut som en mätare på exempelvis en bil där man kan se om den är full eller tom. 

Tanken med att åskådliggöra detta i form av en mätare är att användaren hela tiden ska 

kunna ha koll på förhållandet av hur mycket som finns kvar i tanken. Användaren 

slipper bli överraskad och kan fylla på när det passar. Då användaren vill ändra 

inställningar eller ha mer information kan denna toucha skärmen och får då fram 

menyer. Tanken är även att displayen ska ha olika gränssnitt beroende på vem som 

använder denna. Ett mer intuitivt gränssnitt för den som jobbar dagligen med displayen 

och ett mer informativt för den tekniker som kalibrerar maskinen. Vid sidan av finns en 

stoppknapp. 

3.2.2 Mixed 

I denna display förenas det analoga med den nya touchskärm tekniken. Den mittersta 

skärmen är en ny modern rund touchskärm och de två yttre är gamla hederliga analoga 

visare som mäter om maskinen är tom eller full samt hårdheten på glassen. Skärmarna 

omsluts av ett glaslock som i den mittersta skärmen är öppningsbart för att kunna 

komma åt menyerna i touch skärmen. Även i detta koncept så finns vid sidan av en 

stopp knapp.  

 

 

Figur 9: Koncept Mixed 
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3.2.3 Display 

Detta koncept är en enkel touchskärm. Det ska vara lätt att se vad de olika symbolerna 

står för och dessa kompletteras även med text för att förmedla informationen på ett så 

tydligt sätt som möjligt. De enklaste funktionerna som användaren behöver för daglig 

drift finns i denna display såsom indikationer för påfyllning, rengöring, ändring av 

temperatur och hårdhet samt en stoppknapp. Det finns olika användarnivåer i displayen 

beroende på vem som använder denna, en nivå för den dagliga användaren och en för en 

tekniker. Denna display ska även vara användarvänligt anpassad genom ljuset denna 

utstrålar samt om möjligt kunna ställas in för inom- respektive utomhusbruk. 

 

Figur 10: Koncept Display 

3.3 Utvärdering av koncept 

I syftet att utvärdera ovanstående koncept har en utvärderingsmatris gjorts där kraven 

från kravspecifikationen har viktats och jämförts med varje koncept. Det koncept som 

bäst mötte de satta kraven var Display, detta koncept mötte kraven till 93,1 procent. 

Koncept Ice mötte kraven till 86,2 procent och Mixed till 40 procent. Koncept mixed 

fick genomgående låga poäng med undantag för att även denna display visar viktig 

driftinformation. Att Ice och Display båda fick höga poäng samt att det skiljde ganska 

lite mellan dessa i avseende på poäng tyder på att båda dessa har kvalitéer som matchar 

de satta kraven. Se bilaga 2 för matrisen. 

3.4 Val av koncept 

Eftersom resultaten från utvärderingsmatrisen gällande koncept Ice samt Display båda 

var så nära varandra samt goda kommer respektive koncepts goda egenskaper att lyftas 

fram. Det slutgiltiga konceptet kommer alltså att innehålla de bästa egenskaperna från 

dessa. Förutom touchskärm samt stoppknapp följer nedan egenskaperna från de båda 

koncepten. 

Egenskaper Ice: 

 Design, mätare som tydligt visar information 
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 Olika användargränssnitt beroende på vem som är användaren 

 Attraktiv design med 50-tals inspirerade mätare i form av runda touchskärmar 

Egenskaper Display: 

 Symboler och text 

 Synergonomiskt anpassad med avseende på ljus från display samt omgivning 

 Visa viktig driftinformation  

3.5 Slutgiltigt koncept - IceMood 

Utifrån matrisen kunde två av tre koncept urskiljas som de bästa. Eftersom båda dessa 

var ungefär lika starka i förhållande till den preliminära kravspecifikationen lyftes de 

bästa egenskaperna från dessa fram vilket genererade ett nytt koncept, IceMood.  

3.5.1 Formgivning 

Designen från koncept Ice behålls eftersom denna sticker ut väldigt mycket från de 

designer som kan ses i litteraturstudien. Kombinationen av 50-talsinspirerade mätare 

samt touchskärm kan säkerligen ge ett genuint men samtidigt modernt intryck. Genom 

att titta på displayen ges snabbt en bild av glassens hårdhet, volym av mix i behållaren 

samt temperatur. 

 

 

Figur 11: Bild på modell från Solid Works med ett första utkast för bakgrund 

 

 

Figur 12: Bild på modell från Solid Works med ett andra utkast för bakgrund 

 

Molnen på bakgrunden i figur 12 är tänkta att sakta segla förbi på touchskärmen. 

Bakgrunden i figur 13 syns ett första utkast av Shenzhens skyline, staden där Ocean 

Power har sitt säte. 
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4 Produktutveckling 

I detta avsnitt utvecklas det valda konceptet ytterligare och produktens funktioner samt 

design beskrivs.     

4.1 Designad illusion 

Eftersom tekniken bakom en kapacitiv touchskärm bygger på att skärmen är rektangulär 

designas en illusion av att de tre skärmarna för mätarna är runda. 

Under en intervju med Lars Englund, forskare och utvecklare på i4sense av lösningar 

gällande touchskärmar framkom att det är möjligt att lägga en glasskiva som är upp till 

15 mm tjock ovanpå touchskärmen utan att dess funktion påverkas negativt. 

Eftersom det kommer att sitta en stor rektangulär touchskärm bakom de tre mätarna 

kommer hela denna att åskådliggöras så att den skärm som inte utgör mätarna kommer 

att fungera som en bakgrund, där olika schabloner kommer att finnas tillgängliga för 

användaren. Den rektangulära skärmen är lika bred som fronten på maskinen, mått för 

denna specificeras under dimensionering. Hela glasskivan kommer att slipas ner 

förutom där mätarna sitter så att dessa buktar ut med en mjukt fasad kant. På den fasade 

kanten kommer en metall list att limmas i syftet att ge intrycket av tre runda separata 

touchskärmar. Förutom att glasskivan ger en illusion samt en attraktiv design så skyddar 

den även den riktiga touchskärmen.  

4.2 Koppling - maskinens funktioner samt mätarna 

I detta kapitel beskrivs tekniskt kopplingen mellan mätarna samt maskinens funktioner i 

syfte att verifiera att detta är möjligt att designa.  

4.2.1 Mätare för mängden glassmix i behållaren 

För att hela tiden kunna ha koll på hur mycket mix som finns kvar i behållaren visas 

detta på den mittersta mätaren, på så vis kan det undvikas att användaren blir överraskad 

av att mixen plötsligt tar slut och kan planera påfyllningen. Nivån i behållaren mäts 

kontinuerligt med hjälp utav en magnetostriktiv flottör som monteras i botten på 

behållaren och sträcker sig från botten till straxt under locket på behållaren. Den 

magnetostrictiva flottören består av en vertikal pinne i stål som omsluts av en magnet 

som kan åka upp och ned längs pinnen, magneten flyter i nivå med mixen. Den är ideal 

för hög noggrannhet och mäter kontinuerligt nivån på vätskan i behållaren. Inuti 

stålpinnen sitter en magnetostrictiv vajer som det går en ström igenom. När strömfältet 

samverkar med den flytande magneten genereras en mekanisk puls som färdas genom 

vajern. Med hjälp utav tiden mellan puls samt att pulsen återigen har kommit tillbaka 

och registrerats kan avståndet för detta och således vätskenivån i behållaren beräknas 

(wikipedia, 2012-04-12). 
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Figur 13: Magnetostriktiv flottör 

 

4.2.2 Mätare för temperatur i kylcylindern samt behållaren 

Både i kylcylindern samt behållaren sitter temperaturmätare som är kopplade till datorn 

som styr displayen. På displayen visas temperaturen i kylcylindern. Men även 

temperaturen för behållaren finns att tillgå i menyn.  

4.2.3 Mätare för glassens konsistens 

Mätning av glassens konsistens utförs på samma sätt som i Ocean Powers 

mjukglassmaskin. En amperemätare registrerar hur mycket ampere som krävs för att 

rotera matarskruven i kylcylindern och ju högre ampere desto högre viskositet har 

glassen. Detta kopplas sedan till en dator som har programmerats till att omvandla detta 

till skalan på displayen. Det är tänkt att användaren vid första kalibrering av maskinen 

skall ställa in önskad viskositet och att när denna är uppnådd så pekar visaren rakt upp 

och visar en glad smiley. Man ska även ställa in högsta samt lägsta önskade viskositet, 

då viskositeten ligger inom detta intervall så lyser en glad smiley och är den utom 

intervallet lyser en ledsen smiley och färgen på displayen börjar skifta mot rött i syftet 

att varna användaren. 

4.3 Grafisk utformning av displayen 

I detta kapitel redovisas hur displayen är tänkt att se ut vilket vidare illustrerar hur 

denna fungerar. 

4.3.1 Utformning av skärmen i mitten 

Skärmen i mitten är den största vilken är tänkt att visa mängden glassmix som är kvar i 

behållaren. Denna skärm är inspirerad från de på bilar där man alltid har en överskådlig 

bild av hur mycket bränsle som är kvar i bilen. Denna display fungerar även som 

huvudmeny som kommer upp då man vidrör displayen. Färgerna är valda efter dess 

inverkan på människan med hänvisning till avsnitt 2.2.2 från litteraturstudien. Den röda 

färgen avser området där glassmixen börjar ta slut. Det visades att rött associeras till 

blod och används därmed ofta vid signalering av livsviktiga samt brådskande ändamål. 

Rött ger en snabbare reaktionstid än exempelvis blått. Den gröna färgen visades 

associeras med räddning samt ha en lugnande effekt på emotioner, denna färg associeras 

säkerligen med signalen ok från trafikljus och dylikt precis som rött säkerligen 

associeras med stop eller fara. Med detta som grund väljs rött som en alarmerande färg 
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för när glassen håller på att ta slut. Och den gröna färgen runt skärmen väljs i syftet att 

visa att allt är ok, det är bara att servera. Från enkätundersökningen kom det fram att det 

önskades en tydlig display som visar att allt fungerar vilket tillsammans med 

hänsynstagandet om användarvänlighet ledde till att formge ringen runt mätaren som 

lyser grönt samt smileyn som är glad. I litteraturstudien visades att exempelvis 

maskinen från Carpigiani hade en indikatorlampa som lystes upp då det var en viss 

mängd mix kvar i behållaren. I syftet att undvika överraskningen att glassen nästan är 

slut syns hela tiden andelen mix som är på displayen IceMood. För att ytterligare 

förtydliga detta syns en glasstrut under smileyn med en siffra under. Denna siffra anger 

exakt hur många glassar till som kan serveras. 

 

 

Figur 14: Den mittersta skärmen då allt fungerar som det ska 

 

Figur 16 nedan visar den mittersta skärmen då något är fel. Ringen runt displayen visar 

nu alarmerande rött och smileyn är ledsen och har svettpärlor i pannan samt röda kinder. 

Valet av en smiley i mitten är ett resultat av att enkätundersökningen visade behov av en 

enkel display där det lätt gick att förstå om maskinen fungerade eller inte. I syftet att 

använda ett enkelt samt globalt symbolspråk som vem som helst ska kunna förstå 

används något som alla känner igen samt förstår, kroppsspråket. Alla vet vad en glad 

respektive ledsen smiley betyder. För att enkelt kommunicera vad som är fel med 

maskinen/glassen vid en första anblick är det tänkt att ett antal smileys ska visa detta. 

Exempelvis så har smileyn svettpärlor i pannan och röda kinder då glassen är för varm. 

Då glassen är för kall skulle denna kunna designas med blåa läppar och skak streck. 

Glassens hård- samt mjukhet följer analogt med att den är för kall eller för varm. 

Förutom att den röda färgen associeras med fara och blod visades det i avsnitt 2.3.4 

gällande kognition att starka färger påkallar exogen uppmärksamhet samt 

uppmärksamhet i form av en reflexiv respons. Därmed har en omgivande ring utformats 

för att signalera rött då något är fel samt grönt då allt är bra. Även när mätaren har gått 

ner i det röda området kommer den röda varningsfärgen i den runda skärmens ytterkant 

att lysa i syftet att indikera att glassen håller på att ta slut. Även då rengöring måste ske 

kommer denna varningsring att lysa rött. Varningsringen lyser alltid på alla tre 

skärmarna oavsett vad som är fel i syftet att lätt påkalla uppmärksamhet. 
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Figur 15: Den mittersta skärmen då glassen är för varm 

 

4.3.2 Utformning av vänster skärm 

Mätaren till vänster visar temperaturen på glassen i kylcylindern, det vill säga den glass 

som ska serveras. Även här används färgerna som undersökts i litteraturstudien. Det 

gröna intervallet längst upp är en förinställd önskad temperatur som kan kalibreras i 

huvudmenyn. Så länge visaren befinner sig i det gröna området är temperaturen inom 

det önskade intervallet. Eftersom det är negativt både om glassen är för varm såväl som 

för kall finns det alarmerande röda området på bägge sidor. Och precis som på 

mittenskärmen så blir den gröna ringen röd om visaren går in på det röda området.  

 

 

Figur 16: Vänster skärm då allt fungerar som det ska samt då glassen är för varm 
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4.3.3 Utformning av höger skärm 

I syftet att behålla formspråket är den högra skärmen designad på samma sätt som den 

vänstra. Här visas glassens hårdhet. Då man köper maskinen är detta tänkt att vara 

förinställt, men det ska naturligtvis vara möjligt att kalibrera detta själv också. 

 

 

Figur 17: Höger skärm då allt fungerar som det ska samt då glassen är för mjuk 

 

4.3.4 Utformning av bakgrundskoncept 1 

Nedan syns bakgrunden glassmoln. Eftersom det är en touchskärm är det tänkt att 

molnen ska segla förbi långsamt. Tanken med att bakgrundsdisplayen är så stor är att 

kunder ska kunna se den på håll, är det varmt ute kommer det säkerligen att vätskas i 

munnen när de ser bilden på glassmolnen som förhoppningsvis associeras med 

svalkande glass. Enligt avsnitt 2.3.3 om LED - ljusets inverkan på människan kommer 

detta att beaktas så att det ljus som väljs till bakgrunden är kallt blått LED - ljus runt 

5600 Kelvin. Studier har visat att detta kalla blåa dagsljuset även om det är artificiellt 

har en uppiggande effekt samt att man blir mer effektiv då det förbättrar 

koncentrationen vid inlärning. Det blå ljuset har även påvisats främja läkande processer 

i kroppen samt öka känslan av välbefinnande. 
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Figur 18: Bakgrundsbilden Glassmoln 

 

4.3.5 Utformning av bakgrundskoncept 2 

 

 

Figur 19: Bakgrundsbilden Shenzhen Skyline 

 

Det visades även i avsnitt 2.3.3 att det är möjligt att illustrera dagsljusets livscykel med 

hjälp utav LED belysning. Denna bakgrund är tänkt att utnyttja LED teknologin för att 

få den effekten. På ett valbart tidsintervall kommer denna bakgrund att gå från 

soluppgång till dag för att slutligen solen går ner och det blir natt, och om igen. 

Skylinen kommer vara det enda på displayen som inte skiftas och illustrerar staden 

Shenzhen där mjukglassmaskinstillverkaren Ocean Power har sitt säte. 

 

4.3.6 Utformning av huvudmenyn 

Huvudmenyn nedan har designats för att information ska kunna inhämtas både snabbt 

såväl som korrekt. Det ska helt enkelt inte finnas något som ska kunna missförstås. Med 

utgångspunkt från funktionerna i glassmaskinen från Ocean Power som beskrivs i 
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litteraturstudien har funktionerna i IceMood valts. Det som skiljer denna display är 

främst faktumet att den är en touchskärm i syftet att bemöta önskemålen från 

enkätundersökningen om en mer tryckkänslig display. Även menyvalet advanced 

settings är tillagt i syftet att skapa olika användarnivåer. För att komma åt advanced 

settings krävs ett lösenord. I denna undermeny kan mer avancerade inställningar göras 

gällande exempelvis intervall av viskositet på glassen samt max- och min temperaturer 

samt givetvis information som kräver teknisk kompetens gällande driftunderhåll. Vid ett 

lätt tryck kommer menyn nedan att synas. Stoppknappen kommer alltid att vara synlig 

på den vänstra skärmen så att den alltid är tillgänglig. Anledningen att man måste trycka 

en gång på skärmen innan denna syns är för att man inte ska råka trycka på denna av 

misstag samtidigt som den ändå är väldigt lättillgänglig. Det gröna fältet visar det 

aktuella läget för maskinen, manuell. Vid ett tryck på denna kommer man även åt 

standardläget automat.  

 

 

Figur 20: Huvudmenyn 

 

Enligt avsnitt 4.3.2.2 visades att för mycket information på en gång kan leda till att 

informationen inte avkodas och därmed registreras den inte i vårat minne. Därmed har 

en så enkel layout med så lite text som möjligt blivit designvalet för huvudmenyn. Svart 

text på vitt blir väldigt tydligt och det är bara den mest nödvändiga informationen som 

syns. I figur 17 nedan syns menyn då kommandot CLEAN är valt. "Clean in 3 days" är 

en rullande remsa som alltid går och anger hur många dagar det är kvar tills maskinen 

måste rengöras. 
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Figur 21: Menyns utseende då kommandot CLEAN är valt 

 

I bildens nederkant syns en pil så att man alltid kan komma till föregående sida i menyn. 

 

5 Visualisering av slutkonceptet IceMood 

I detta avsnitt visas helhetslösningen för att ge en bild av hela konceptet. Mer 

information samt bilder finns att tillgå i informationsbroschyren i bilaga 4.  

5.1 Visualisering av slutgiltigt koncept IceMood 

Nedan syns en bild av displayen då allt fungerar som det ska.  

 

 

Figur 22: Bild av displayen då allt fungerar 
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Figur 24 är ett exempel då glassen är för varm. I den vänstra skärmen syns att visaren 

gått in i det röda området mot HOT och i den högra skärmen har visaren gått in i det 

röda området mot SOFT. 

 

 

Figur 23: Bild av displayen då något är fel 

 

Nedan syns en bild av displayen då man tryckt på den för att komma till huvudmenyn 

för att sedan trycka på CLEAN. Både läget auto samt clean lyser grönt då maskinen är i 

autoläge och clean menyn är aktuell. I den högra skärmen syns texten "Press next for 

instructions on cleaning procedures". Det är alltså tänkt att instruktioner för rengöring 

ska guida användaren genom denna procedur, steg för steg.  

 

 

Figur 24: Menyn då kommandot CLEAN är valt 

 

6 Tillverkningsunderlag 

I detta kapitel specificeras komponenter, material samt vilka metoder som skall 

användas vid tillverkning. Mått för glasskiva samt touch skärm specificeras och 

resterande mått hänvisas till ritningsunderlag. 
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6.1 Komponentval  

6.1.1  Val av flottör 

Den valda flottören är Level plus MC420 vilken är en magnetostriktiv flottör som kan 

detektera volym i en behållare såväl som temperatur på mixen. Denna modell finns 

tillgänglig från 457 mm till 5486 mm och den kan installeras i miljöer från -40 grader 

till 125 grader Celsius. Produkten omsluts av rostfritt stål för att skyddas mot korrosion. 

(M-series Model Mc420 datasheet, u.å.,)  

 

6.1.2 Val av touchskärm 

Ett utav produktkraven var att displayen ska fungera såväl inom- samt utomhus. I syftet 

att kunna använda glassmaskinen utomhus används en transflektiv LCD skärm till 

displayen, denna skärm är mer lämpad för att fungera i solljus än en vanlig reflektiv 

skärm är. Den valda skärmen är en transflektiv LED bakgrundbelyst multitouchskärm. 

Denna skärm måste special tillverkas då det är svårt att hitta en befintlig med de mått 

som designen kräver. FENIX är ett företag som denna LCD touch skärm skulle kunna 

specialbeställas från. Eftersom kostnadsaspekten för displayen ej täcks i denna rapport 

har leverantör inte specificerats då en kostnadsanalys först bör göras för att hitta det 

mest prisvärda alternativet.  

 

6.1.3 Val av skruv för infästning av displayen 

Som skruv väljs fyra stycken M5-30 skruv med tillhörande muttrar. 

6.2 Materialval 

6.2.1 Glasskiva  

För att säkert veta att färgåtergivningen från skärmen kommer att hålla högsta möjliga 

kvalitet väljs Corning Gorilla Glass eftersom detta glas är väl etablerat på marknaden 

för tillämpning på skärmar. Applikationer för detta glas är produkter som behöver 

skydda en utsatt yta som exempelvis touch skärmar, datorer samt mobiler. Den 

tillgängliga tjockleken för detta glas är från 0,5-2 mm. Det är designat för att klara höga 

spänningar, vara tåligt mot slitage samt att hållfastheten minskar minimalt vid 

repor(Corning Gorilla Glass Product Information, 2012).     

 

6.2.2 Monteringsram  

Monteringsramen är tänkt att tillverkas i aluminium. Karakteristiskt för aluminium är att 

det är en metall som väger lite, har hög hållfasthet samt är beständig mot korrosion och 

lätt att forma. Aluminium är även återvinningsbart vilket är en oerhört vikig aspekt ur 

miljösynpunkt(Sapa, 2012 ).   
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6.3 Tillverkningsmetoder 

6.3.1 Tillverkning av glasskiva 

Glasskivan är tänkt att slipas ner överallt förutom där mätarna sticker ut så att hela 

glasskivan är ett och samma stycke. Att glasskivan är ett och samma stycke är praktiskt 

eftersom det då inte finns så många ställen där smuts kan ansamlas. Glasskivan skyddar 

även touchskärmen och blir lätt att rengöra. Se bilaga 3 för ritningsunderlag.  

 

6.3.3 Estetiska detaljer på glasskivan 

De runda ringarna runt de tre skärmarna ska formpressas kallt. Se bilaga 6 samt 7 för 

ritningsunderlag. 

  

6.3.4 Monteringsram framstycke 

Ramen i framstycket är tänkt att framställas genom kall formpressning. Sedan är 

infästningslisten tänkt att svetsas fast efter att den har skärts ut och det har borrats 

borrhål. Detta på grund utav att dessa lister skall vara anpassningsbara för även andra 

glassmaskiner då det möjligen skulle vara lämpligare att svetsa dessa på kortsidorna 

eller någon millimeter längre fram/bak. Se bilaga 5 för ritningsunderlag.  

6.3.5 Monteringsram bakstycke 

Monteringsramens bakstycke framställs genom att denna ram skärs ut ur en 

aluminiumplåt. Sedan poleras denna och skruvhål borras. Se bilaga 4 för 

ritningsunderlag. 

6.4 Dimensionering 

6.4.1 Mått för touchskärm 

Måtten för touchskärm samt glasskivan har valts med utgångspunkt från en av Ocean 

Powers glassmaskiner (OP138PCS). Denna maskin har dimensionerna 735×555×1450 

(mm). Eftersom displayen är tänkt att sitta över hela fronten blir bredden på denna 555 

mm, höjden blir 220 mm och tjockleken väljs till 11,9 mm. Tjockleken har valts med 

utgångspunkt från en matris över KYOCERAS skärmar vilken har samma prestanda 

som denna är tänkt att ha (Specification KHG047QVLAE-G000, 2009).  

 

6.4.2 Reviderade mått för glasskiva 

En aspekt som i litteraturstudien inte har behandlats är huruvida den valda tjockleken på 

glaset kommer att påverka ljusets brytning genom denna och således påverka 

färgåtergivningen från skärmen negativt. Därmed valdes corning Gorilla glass som är 

väl beprövat på den befintliga marknaden. Detta innebär att tjockleken är 2 mm på de 

runda delarna samt 1 mm på resterande yta. För att passa LCD skärmen är bredden 555 

mm och höjden 220 mm. Se bilaga 3 för ritningsunderlag.  
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7 Diskussion 

Med tanke på projektets omfång samt tidsbegränsningen ledde 

produktframtagningsprocessen till ett bra resultat. Förhoppningen är att det för denna 

uppsats mest centrala kravet såväl som syftet att utveckla en så användarvänlig samt 

intuitiv display som möjligt har uppnåtts genom inhämtad kunskap från teknik, 

beteendevetenskap samt enkätundersökning. Att ta hänsyn till hur människor riktar sin 

uppmärksamhet och hur detta påverkar hur vi tar in information har förhoppningsvis 

gett en mer användarvänlig produkt än om detta inte skulle ha beaktats. Även 

kunskapen om hur människor uppfattar färger samt ljus har varit av stor vikt gällande 

beslutsfattandet av displayens utformning.  

Det är tveksamt om ljuset från en enda display kan ha någon inverkan på människan på 

samma sätt som ljuset i de studier som beskrivits i uppsatsen har haft. Men genom att 

välja detta ljus till produkten så har i alla fall aspekterna beaktats i syftet att främja 

användarvänlighet och om inte annat så infinner sig förhoppningsvis tryggheten om att 

ljuset åtminstone är bra för människan. 

Tanken om att de som använder maskinen vet bäst har även lett till 

enkätundersökningen vilken gav många intressanta synpunkter som har beaktats i 

designen. Enkätundersökningens omfattning är för liten för att kunna generalisera 

resultaten till alla användare men den gav ändå många intressanta synpunkter som inte 

bör förkastas då de som jobbar med maskinen dagligen säkerligen vet mer än den som 

inte gör det. 

De flesta kan säkerligen associera rött till varning samt grönt till ok, och smileys med 

dess ansiktsuttryck är ett språk som når över alla språkmässiga barriärer. 

Önskemålet om att displayen ska ha olika nivåer i användargränssnittet har uppnåtts 

genom att tillföra menyvalet advanced settings som är tänkt att ha ett lösenord och 

därigenom skall ägaren till maskinen kunna kontrollera vilka som ska ha tillgång till de 

mer komplicerade inställningarna. Kravet om att symboler och text ska komplettera 

varandra har uppnåtts genom att främst ha symboler samt färger som visar maskinens 

tillstånd samt text i huvudmenyn vilken är av mer informativ karaktär där annars 

symboler lätt kan misstolkas. Kravet om att inte ha multifunktionella knappar är också 

uppnått såväl som kravet att displayen ska ha en stoppknapp. Kravet om så lite 

skrymslen som möjligt har uppnåtts genom att displayen sträcker sig över hela fronten 

och ytorna är rena och jämna. Kraven om att viktig driftinformation ska visas har 

uppnåtts genom designen av de tre skärmarna som var och en visar viktig information 

gällande temperatur, hårdhet samt mängd mix. Även kravet om när rengöring ska ske 

har uppnåtts genom att skärmarnas varningsringar lyser rött då rengöring måste ske. 

Kraven som har att göra med tekniken i displayen har uppnåtts genom att specificera en 

transflektiv kapacitiv touchskärm vilken är bakgrundsbelyst med LED. 

Viktigt är att betona vikten av ett framtungt projekt där varenda tveksamhet kring 

designens funktion undersöks noggrant i projektets början, i detta fall litteraturstudien. I 

detta projekt hade det inneburit en stor tidsvinst då det i slutskedet av projektet insågs 

att ljuset från en så tjock glasskiva kommer att brytas med ett blåaktigt sken vilket 

innebar revideringar i CAD samt ritningsunderlag.  
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7 Slutsats 

En ny användarvänlig display har utvecklats men det finns fortfarande aspekter att ta 

hänsyn till gällande vidare utformning av menyn. Hur användarvänlig IceMood 

verkligen är kan i nuläget endast uppskattas. Kraven från kravspecifikationen har 

uppnåtts och aspekter om hur människan påverkas av färger och ljus samt information 

har beaktats vilket förhoppningsvis har resulterat i en mer intuitiv samt användarvänlig 

display. 

 

8 Framtida studier 

I framtida studier hade det varit intressant att kunna programmera detta gränssnitt i 

syftet att göra en ny användarstudie för att på så vis kunna påvisa huruvida en mätbar 

skillnad föreligger jämfört med den utförda enkätundersökningen. Det vore även 

intressant att undersöka huruvida LED ljuset från denna display påverkar användaren 

eller inte samt om uppmärksamhet riktas i större utsträckning till denna display än till 

befintliga displayers.  
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Figur 1: Hämtad från [http://www.turbosquid.com/3d-models/taylor-crown-c606-3d-model/480334] den [20-
03-2012] 

 
Figur 2, 3 samt 4: Original operating instructions(2011)., Taylor C606., Hämtad från [http://www.taylor-

company.com/service/resources/op_man/C606op0.pdf] den [2012-03-20] 
 
Tabell 1: Original operating instructions(2011)., Taylor C606., Hämtad från [http://www.taylor-

company.com/service/resources/op_man/C606op0.pdf] den [2012-03-20] 
 
Figur 7: Hämtad från [http://en.wikipedia.org/wiki/File:PnJunction-LED-E.svg] den [2012-04-12] 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätundersökningens utformning 

Användarstudie av mjukglassmaskin 

 

Vilken sorts mjukglassmaskin använder du? (Märke/Modell) 

 

Hur ofta använder du denna? 

 

Dagligen                     En till flera gånger/vecka                En till flera gånger/månad 

 

 

Hur upplever du att det är att använda maskinen? 

 

Inte alls jobbigt  1 10  Extremt jobbigt 

Motivering: 

 

 

 

 

 

Hur upplever du rengöringsprocessen av maskinen?  

 

Inte alls jobbigt  1 10  Extremt jobbigt 

Motivering: 

 

 

 

 

Upplever du att det saknas något på panelen/displayen som visar dig information om 

maskinen? (I så fall vad och vilken information tycker du saknas?) 
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Upplever du att det saknas något på displayen/panelen, något som skulle underlätta 

användandet av maskinen ? 

 

 

 

 

Finns det något du skulle vilja förbättra med displayen/panelen? 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2: Utvärderingsmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 41 

Bilaga 3: Ritning av glasskiva 
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Bilaga 4: Ritning av monteringsram baktill 
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Bilaga 5: Ritning av monteringsram framtill 

 

 

 

 



 44 

Bilaga 6: Ritning av ringdetalj liten 
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Bilaga 7: Ritning av ringdetalj stor 
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Bilaga 8: Manual för montering av IceMood 
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Bilaga 9: Informationsbroschyr för IceMood 
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