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Förord 
 
Under våren 2009 utförde jag tillsammans med företaget Free2Move AB mitt 
examensarbete på 15 högskolepoäng. Ett oerhört intressant projekt som under 
resans gång har varit starkt förankrat i verkligheten med en förhoppning om 
profilering på marknaden.  
Eftersom jag älskar design och produktutveckling har det här projektet passat mig 
som handen i handsken. Jag hoppas att det är något jag kommer få fortsätta att 
arbeta med även efter min examen. 
Jag vill tacka alla som har varit med mig i den här berg-och-dalbanan och hjälpt 
mig i både med- och motgång. Alla som har hjälpt mig att bolla idéer och komma 
med goda råd. 
 
Framför allt vill jag tacka följande personer. 
 
Handledare 
Per-Arne Wiberg Free2Move AB 
Anna Eliasson Högskolan i Halmstad 
Johan Wretborn Högskolan i Halmstad 
 
Jag vill även tacka alla anställda på Free2Move AB. 
 
Tack så mycket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halmstad 
Maj 2009 
 
 
________________ 
Caroline Ansheden 



Sammanfattning 
 
Examensarbetet genomfördes tillsammans med företaget Free2Move AB. Ett 
företag placerat i Halmstad som agerar leverantör av trådlös kommunikation till 
industrikunder. Huvudsakligen inriktade på Bluetooth™. 
 
I dagens samhälle har de flesta sin musik på sin dator, MP3-spelare eller 
mobiltelefon. Tänk om du kunde slippa sladden mellan din ljudanläggning och 
ljudkälla, och överföra musiken trådlöst istället! 
Tillsammans med företagets ingenjörer blev uppdraget att ta fram en ny komplett 
produkt för trådlös ljudöverföring. Min uppgift var att formge produkten och 
tillsammans med företagets marknadsbyrå ta fram dess yttre både ur en estetisk 
och ur en teknisk synvinkel. Själva elektronikkonstruktionen utfördes av 
företagets ingenjörer.  
Förhoppningen om profilering på marknaden satte ribban redan från början. 
Free2Move AB ville dock inte specificera projektet för hårt utan det var arbetets 
gång som ledde till vad det är idag. Stor hänsyn skulle däremot tas till 
producerbarhet och tillverkningskostnad. Ungefär i mitten av projektet insåg vi att 
det skulle bli en ekonomisk omöjlighet att lansera produkten. Konkurrenterna 
ligger i dagsläget på ungefär 600 SEK paret, medan vi ligger på 1500 SEK per 
styck. Den ekonomiska faktorn har däremot inte hindrat examensarbetet från att 
fullföljas utan enbart ändrat karaktär till en konceptlösning istället för att gå direkt 
till produktion. Fortfarande har stor hänsyn tagits till producerbarhet och 
tillverkningskostnad. 
 
Projektet innefattade design och produktutveckling. Därför valde jag att arbeta i 
största möjliga mån enligt SVIDs Designprocess1. En process som används som 
modell för design inom produktutveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/Designprocessen/ 



Abstract 
 
The thesis work was conducted with the company Free2Move AB. The company 
is located in Halmstad and is an acting provider of wireless communications for 
industrial customers, mainly focused on Bluetooth™ technology. 
 
In today's society most people have their music on their computer, MP3 player or 
mobile phone. What if you could avoid the cable between your sound system and 
sound source and transfer music wirelessly instead?  
 
Together with the company's engineers, I have developed a new comprehensive 
product for wireless music transmission. My task was to design the outside of the 
product and then together with the firm's engineers and market agency, develop its 
external components from both an aesthetic and technical point of view. The 
electronics design was created by the company engineers. 
 
The hope of profiling on the market set the bar from the beginning. Free2Move 
AB did not want to emphasize the project too hard in the beginning, it was the 
work that has led to what it is today. However, a strong emphasis was places on 
production ability and cost. Approximately in the middle of the project we 
realized that it would be impossible to launch the product. Competing products 
currently sell for around 600 SEK couple. We would have to sell our product for 
about 1500 SEK each. The economic factor has not prevented the thesis from 
attaining its original intent, but only changed it to a concept solution instead of 
going directly into production. Still, great consideration has been given to 
production ability and production cost.  
 
The project included the design and product development. Therefore, I chose to 
work as much as possible according to SVID Design Process2 which is a process 
that is used as a model for design in product development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/Designprocessen/ 
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1 Inledning  
 
I den här rapporten visas mitt examensarbete 15 hp på 
Maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Projektet har gett mig 
möjlighet att tillämpa de kunskaper jag fått under min treåriga utbildning. Arbetet 
har utförts tillsammans med företaget Free2Move AB i Halmstad. 
 
1.1 Free2Move AB  
Free2Move AB är en leverantör av produkter för trådlös kommunikation, 
huvudsakligen baserat på Bluetooth™. En del produkter är moduler för montering 
på kundernas kretskort och andra är produkter som är kapslade och har karaktären 
av slutanvändarprodukter. Företagets målgrupp är industrikunder. Free2Move AB 
är placerat i Halmstad där största delen av produktutvecklingen sker men sen 2004 
har företaget även säljkontor i Kuala Lumpur, Malaysia. 
 
Free2Move AB har en grupp produkter som de kallar UNCORD™. Produkterna 
ansluts via någon kontakt och ersätter på så vis kabeln. Mitt examensarbete hör till 
familjen UNCORD™ och kallas därför UNCORD™ Audio. 
 
1.2 Bluetooth™  
Bluetooth™ 3 är en teknik för att koppla samman trådlösa elektroniska enheter. 
Under 90-talet lades grunden för Bluetooth™. I Lund startades ett projekt av 
Ericson Mobile Communications. Projektet vidareutvecklades med Intel år 1998.  
Nu används Bluetooth till nästan all elektronik där kommunikation eller 
överföring krävs. Utvecklingen har kommit så långt att Bluetooth™ har blivit en 
egen standard.  
Det finns tre olika klasser för räckvidd, Class I, Class II och Class III. Vanligast är 
Class II som sträcker sig 10meter. Denna klass är lämpad för exempelvis 
mobiltelefoner. I det här projektet använde vi oss av Class I för att bibehålla 
företagets riktlinjer och för att behålla signalkvaliteten i ljudöverföringen. Class I 
sträcker sig hela 100meter. 
 
Ordet Bluetooth™ kommer från den danska vikingakungen Harald Blåtand. 

1.3 Projektbeskrivning 
Eftersom Free2Move AB tidigare enbart riktat sig till industrikunder ville de 
genom mitt examensarbete även vända sig till konsumentmarknaden. Tillsammans 
med företagets ingenjörer har jag tagit fram en produkt som överför ljud trådlöst 
mellan exempelvis din bärbara dator och din ljudanläggning. Denna produkt är 
som tidigare nämnt en del i UNCORD™ - familjen.  
 
Min uppgift har varit att både ur en estetisk och ur en teknisk synvinkel ta fram 
produktens yttre. Stor hänsyn skulle tas till producerbarhet och 

                                                 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 
   http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?template_file=info_bluetooth.htm 
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tillverkningskostnad. Övriga aspekter som formspråk, ikoner och knappval har 
varit minst lika viktiga. Free2Move AB önskade en så stor målgrupp som möjligt 
och en produkt som kunde agera multifunktionellt. Jag inriktade mig däremot 
främst mot den yngre generationen. (Se Bilaga 4 – Marknadsundersökning & 
Bilaga 5 – Sammanställning av Marknadsundersökning) 

1.4 Problemformulering 
I dagsläget finns det redan liknande produkter ute på marknaden som på olika sätt 
skiljer sig åt. Det har därför varit viktigt att ta fram en produkt som sticker ut från 
mängden och som för konsumenten blir ett självklart val vid köp, både för sin 
insida och för sin utsida. Eftersom det för företaget var en helt ny produkt var det 
viktigt att få med alla aspekter. Genom att titta på konkurrenternas produkter 
försökte jag få en uppfattning om vad de saknade. Jag har försökt hitta deras 
brister och vända det till något positivt för vår produkt. 

1.5 Målsättning 
Målsättningen var att ta fram ”audio-pluggarnas schweizerkniv”. För 
konsumenten skulle det inte finnas något annat alternativ än att välja just vår 
produkt.  
Dagens konkurrenter ser oerhört olika ut i både form och färg. Många produkter 
har höga antenner, vilket vi har velat undvika. Ambitionen har varit att ta fram en 
exklusiv produkt som de flesta känner en dragning till. Därför satte vi tidigt upp 
fyra ord som skulle representera produkten: style, class, high technology och easy 
to use (stil, klass, hög teknologi och användarvänlighet).  
(Se Bilaga 6 – Imageboard, Product) 
 
En förhoppning om lansering till hösten 2009 sporrade mig redan från början. 
 
1.6 Nulägesanalys  
Under arbetets gång insåg vi mer och mer att ekonomin inte skulle räcka till för 
att sätta projektet i rullning. I nuläget kostar konkurrenters produkt i par runt 600 
SEK medan vi ligger runt 1500 SEK per styck, en risk som Free2Move AB inte 
var villiga att ta. Arbetet har varit ett produktframtagningsprojekt till att i 
dagsläget mer likna en konceptlösning. Det har inte hindrat mitt examensarbete 
utan jag har jobbat vidare enligt planerna. Trots att projektet blivit hindrat till 
produktion har jag fortfarande tagit stor hänsyn till tillverkningskostnad.  
Projektet har tagit många loopar men vi har fått starka argument för varför vi har 
gjort som vi gjort. I nuläget väntar produkten på bättre ekonomiska tider. 

1.7 Metod 
Företagets fullständiga namn är Free2Move AB, I fortsättningen kommer jag att 
kalla dem enbart för Free2Move. 
I det här projektet har jag i största möjliga mån arbetat enligt SVIDs 
designprocess. SVID står för Stiftelsen Svensk Industridesign. De säger att 
designprocessen kan variera mellan olika projekt och designområden men liknar 
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för det mesta varandra. Deras beskrivning över sin designprocess4 lyder som 
följande. 
 
”Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom produktutveckling. 
Den ingår som en del i företagets hela utvecklingsprocess och används för att nå 
ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. 
Designprocessen kan tillämpas på många olika områden och designprojekt som 
rör både processer, budskap, varor, tjänster och miljöer." 
 
 

Figur 1 - Designprocessen 

                                                 
4 Källa: http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/Designprocessen/ 
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2 Designfasen 
 
2.1 Produktdefinition  
Till en början fanns det möjlighet för mig att påverka projektet. Vi satte 
gemensamt ihop en projektbeskrivning där examensjobbet beskrevs som en 
övning ”från ax till limpa”. Under arbetets gång har vi även satt en 
kravspecifikation för produkten. Detta har lett till goda argument för produktens 
utförande och för att få ut en så bra produkt som möjligt. Genom en 
projektbeskrivning och en kravspecifikation undviks missförstånd i 
produktutvecklingen. Kravspecifikationen är konfidentiell (Se avsnitt 2.3 
Kravspecifikation & Bilaga 1 – Projektbeskrivning)  
 
2.1.1 Designbrief 
Det var lämpligt att sätta upp en designbrief (Bernsen, 1996) som beskriver 
projektet mer utförligt. En designbrief fokuserar på önskat designresultat och är 
ett bra hjälpmedel i designprocessen då den fokuserar på utvalda punkter. 
 
Produktidentifikation 
Produkten skall genom Bluetooth™ Class I överföra MP3-ljud trådlöst från en 
sändare/transmitter (Tx) till en mottagare/receiver (Rx). Produkterna säljs i par 
och användaren bestämmer helt själv vilken produkt som har vilken roll. De säljs i 
par för att minska tekniska problem men också för att sänka 
tillverkningskostnaderna då produkterna är identiska. Man kan tycka att det räcker 
med enbart en produkt om man exempelvis har Bluetooth™ i sin mobiltelefon. 
Vardagsprodukter innehåller en lägre klass på Bluetooth än vad UNCORD™ 
Audio gör, vilket innebär att en mobiltelefon inte kan svara på signalerna som vår 
produkt skickar ut. Genom att Free2Move AB ansvarar för båda parter kan de 
redan innan parning göra det lättare för produkterna att ”hitta varandra”.  
Produkten skall kännas exklusiv men samtidigt vara diskret. Användarvänligheten 
sätts i fokus för att minimera missförstånd. 
Genom att ersätta ljudkabeln med vår produkt slipper användaren sladdtrassel och 
besväret att dra ljudkablar genom rummet. 
 
Grundfunktion 
Enligt HiFi-klubben och Anders Nilsson på Audio Video i Halmstad har de flesta 
människor i dagsläget sitt största musikbibliotek på datorn. Därför har vi valt att 
främst anpassa produkten för ljudströmning mellan dator och stereo. Det skall 
däremot finnas möjlighet att koppla ihop mottagaren med exempelvis ett par 
hörlurar och bära den med sig. På grund av detta ska produkten vara så liten som 
möjligt i förhållande till dess inre elektronik. Storleken har betydelse även för att 
sänka tillverkningskostnaderna.  
Det är viktigt att utformningen är lättförståelig med förklarande indikation och 
sparsamt med knappar. Ambitionen är att produkten skall uppfattas som en 
lösning på ett vardagsproblem. 
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Brukarens synvinkel 
Produkten skall kännas personlig och levande och dess yttre ska framhäva en  
”vill-ha-känsla”. Då produkten befinner sig i fickan skall formen kännas bekväm. 
Dess färg och form skall förhöja produktens exklusiva känsla och öka dess 
användarvänlighet. Det är viktigt att den är enkel att förstå och att dess funktion 
möjliggör en snabb inkoppling.  
 
Användarens personlighet 
Produkten tilltalar en oerhört stor målgrupp vilket gör att användarnas 
personligheter är varierande. Det vi på rak arm kan säga är att produkten riktar sig 
till alla som vill spela musik trådlöst på ett enkelt sätt. Från tonåring till pensionär, 
alla som vill spela MP3-musik trådlöst på ett enkelt sätt. 
 
Värdet av det upplevda 
Det är viktigt att produkten utstrålar stil och klass, det vill säga vardagslyx. Därför 
läggs stor vikt vid knappval och användarvänlighet. Produkten ska med valda 
komponenter inneha en ren och enkel design. 
 
Produktens avspegling 
Eftersom Free2Move’s specialisering är Bluetooth™ Class I, är det viktigt att 
detta följer med UNCORD™ Audio. Det är en produkt med god kvalitet och ska 
därför framhävas som det. 
 
Produktsystem 
Produkten strävar efter att vara felfri och ska för övrigt vara lättreparerbar. Den 
skall vara lättmonterad, därför tillverkas den i två delar med snäppen för 
montering.  
Det är inte omöjligt att utveckla UNCORD™ Audios familj med exempelvis 
produkter som innehåller högtalare, display eller knappar för låtbyte.  
 
Produktens tekniska kvalitet 
Free2Move’s styrka är, som tidigare nämnt, bland annat Bluetooth™ Class I. 
Vilket ger en längre räckvidd och på så sätt även en högre stabilitet i överföringen 
än Bluetooth™ Class II. För en produkt vars huvudfunktion är att överföra ljud är 
det självklart med Bluetooth™ Class I. Om ljudet fallerar kommer inte produkten 
att säljas.  
 
Funktioner som kan komma att påverka dess tekniska kvalitet är följande: 
 

• Elektroniken • Materialvalet 
• Stabiliteten • Formen 
• Indikationen • Färgen 
• Storleken • Funktionen 
• Användarvänligheten • Knappvalet 
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2.2 Analys  
För att få ett bra underlag att jobba med gjorde jag en marknadsundersökning och 
en benchmarking av marknadens befintliga produkter.  

2.2.1 Kravspecifikation 
Tillsammans med företaget tog vi fram en kravspecifikation för produkten. Detta 
gjordes för att öka förståelsen mellan företaget och mig som student och även för 
att få fram en så bra produkt som möjligt. Kravspecifikationen är som tidigare 
nämnt konfidentiell och kan alltså inte visas. 
 
2.2.2 Funktionsanalys 
En funktionsanalys gjordes för att enkelt identifiera den blivande produktens 
funktioner. Funktionerna delades upp i huvudfunktion och övriga 
tilläggsfunktioner. Enligt Kenneth Österlin i boken Design i fokus för 
produktutveckling nämner han att det är viktigt att fundera ut produktens 
huvudsyfte och dess kärntanke. 
När man utför en Funktionsanalys är det enklast att göra detta i spaltform. Man 
ställer upp olika kriterier och viktar sedan dessa. En funktionsanalys kan vara ett 
bra stöd i designprocessen. 
(Se Bilaga 3 – Funktionsanalys) 
 
2.2.3 Marknadsundersökning 
Jag inledde min undersökning genom att ta fram utvalda frågor som kunde tänkas 
vara intressanta i det här projektet. Allt från det aktuella användandet av 
Bluetooth™ till var någonstans i vardagen användaren skulle vilja lyssna på 
musik. Frågorna rörde främst Bluetooth™ men gjorde även att jag fick en 
uppfattning om hur efterfrågad vår produkt kunde tänkas vara. Flertalet 
intervjuade visste inte ens att detta var en produkt med befintliga 
konkurrentprodukter. De tyckte däremot att det verkade vara en bra produkt som 
skulle kunna slå igenom. 
För att få en uppfattning om vad användarna tyckte vad gäller färg och form, 
letade jag upp marknadens mest omskrivna trådlösa ljudöverföringsprodukter. 
Dessa förde jag sedan in i en marknadsundersökningsenkät.  
(Se Bilaga 4 – Marknadsundersökning och Bilaga 5 – Sammanställning av 
Marknadsundersökning) 
 
2.2.4 Benchmarking 
En benchmarking5 innebär att man undersöker marknaden och dess utbud. Man 
tittar på konkurrentprodukter och jämför både negativa och positiva delar. 
Free2Move köpte in en konkurrentprodukt för att vi skulle kunna se vad vi kunde 
göra bättre. Det första vi insåg var att man som användare inte visste när signalen 
mellan sändare och mottagare försämrades. Det gjorde att man placerade 
produkterna onödigt nära varandra. Vi beslutade därför att jag skulle ta fram något 
som indikerade signalstyrka. Vi insåg även att en indikation av batteristyrka skulle 

                                                 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Benchmarking 



 7  
 

öka mervärdet på produkten. För att se ytterligare vad marknaden hade att erbjuda 
letade jag reda på konkurrentprodukterna och sammanförde dessa bilder till en 
imageboard som representerar benchmarkingen. Denna imageboard har jag sedan 
använt som inspiration. Tyvärr kan jag inte redovisa detta då vissa bilder 
innehåller copyrightskydd. 

2.2.5 Imageboards 
Jag inledde idégenereringsfasen med att ta fram två olika imageboards som skulle 
representera Produkten och Användaren. Jag tog även fram en imageboard som 
inspirationskälla innehållande diverse ting i olika färger och former. En 
imageboard kan man förklara som ett kollage av bilder för att representera 
produkten, användaren eller annat. Bilderna till inspirationsboarden innehåller 
liksom benchmarkingboarden copyrightskyddade bilder vilket gör att jag inte kan 
demonstrera dessa offentligt. Till imageboardsen för produkten och användaren 
har jag däremot använt mig av en sida på Internet där det är tillåtet att låna bilder.  
(Se Bilaga 6 – Imageboard, Product och Bilaga 7 – Imageboard, User)  

2.2.6 Användarscenarion 
Produkten skall kunna användas i nedanstående situationer. Med ordet ljudkälla 
menas dator, MP3-spelare eller liknande. 
 

• Ljudkälla – Stereoanläggning/Stationär ljudanläggning 
• Ljudkälla – Headset 
• Ljudkälla – Bilstereo 
 

2.2.7 SWOT-analys 
I en SWOT-analys6 identifieras styrkor, svagheter, möjligheter och hot mot 
företaget (Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats). Det kan vara bra att 
ställa upp en SWOT-analys för att se den svaga länken och strukturerat lösa 
diverse problem som kan uppstå. 
 

 
Styrkor 

Lång räckvidd 
Hög kvalitet 

 
Svagheter 

Litet företag 
Höga Priser 

 
 

Möjligheter 
Teknisk utveckling 

 

 
Hot 

Befintliga konkurrentprodukter 
 

 

                                                 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT 
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2.3 Idégenerering 
Under idégenereringsfasen börjar produkten ta form och det är här kreativiteten 
flödar. Med hjälp av diverse designhjälpmedel tas det slutliga resultatet fram. 
 
2.3.1 Brainstorming och Komponentval 
I en brainstorming genereras idéer och tankar rörande produktens kommande 
form. Det var i brainstormingsfasen vi insåg hur omfattande projektet var och hur 
många delmoment produkten innehöll. Under brainstormingen satte vi därför upp 
diverse kriterier för produkten. Detta har bidragit till att kravspecifikationen 
finjusterats under arbetets gång.  
 
Användaren 
Vi började med att diskutera produktens användare och dess främsta 
användningsområde. Då flertalet människor har sitt musikbibliotek på datorn, 
insåg vi att produkten främst skulle anpassas efter hemmet. Eftersom både unga 
som äldre lyssnar på musik i dagens samhälle blev målgruppen väldigt stor. Vi 
valde därför att produkten skulle innehålla högklassiga komponenter i syfte att 
locka premiumanvändare det vill säga människor som inte nöjer sig med en 
budgetprodukt. 
 
Storleken 
Vi diskuterade om produkten skulle vara stor och fungera som en statussymbol, 
eller om den skulle vara liten och exklusiv. Möjligheten att passa inom olika 
användningsområden skulle inte hindras. Det skulle finnas möjlighet att använda 
produkten portabelt, därför valde vi att göra produkten så liten som möjligt. 
Storleken blev anpassad efter elektronikkomponenterna som valdes omsorgsfullt. 
Små men också effektiva elektronikkomponenter som representerar Free2Move. 
 
Formen 
Eftersom produkten skall fungera portabelt blev det viktigt att den fick en form 
som kändes bekväm i fickan. Formen skall förstärka känslan av en förminskad 
produkt. 
 
Färg och Material 
Jag har valt att tillverka produkten i ABS-plast (akrylnitril-butadien-styren 
sampolymer) då det är ett vanligt material till vardagsprodukter (Klason & Kubát, 
2001). Det är även ett material med goda egenskaper då man tänker på vikt, 
hållfasthet, formbeständighet och produktionskostnad. Materialet lämpar sig inte 
utomhus då UV-ljus gör det sprött och åldras. Eftersom produkten är anpassad för 
inomhusmiljö är inte detta ett större problem. 
Material i metall var däremot en omöjlighet då det försämrar kvaliteten på 
Bluetooth™ och hämmar signalöverföringen. Jag har istället använt mig av 
metallfärg på ABS-plasten för att framhäva dess form och få plasten att kännas 
mer exklusiv.  
Produkten är färgad i svart delvis för att den ska kännas mindre men också för att 
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bli mer neutral. Jag ville inte riskera att produkten skulle kännas för plottrig med 
många detaljer på en liten yta. Eftersom materialet är lätt byggde vi in vikt i 
produkten för att den inte ska kännas som en budgetprodukt. 
 
Energiförsörjning - batterival, batteritid  
Vi valde att använda oss av ett uppladdningsbart litiumbatteri för att göra 
produkten portabel. Batteriet kan laddas via micro usb eller vägg-adapter. 
Används en micro usb laddas produkten genom din dator. Sladden har en micro 
usb till produkten och en vanlig usb till datorn. En vägg adapter tillåter produkten 
att få ström från vägguttaget. Även vägg-adaptern är utrustad med micro usb i ena 
änden. Uppladdningen sker utan problem även under ljudöverföring, det påverkar 
inte ljudkvaliteten. Det batteri vi valde ligger på 930 mAh vilket ger en speltid på 
9,3 timmar. Strömförbrukningens medelvärde ligger på 100mA. 
 
Bluetooth™ - chip 
Produkten innehåller Bluetooth™ v.2.1 + EDR. Vi övervägde mellan två olika 
moduler, MX och MLA. Eftersom MX har bättre kvaliteter och det inte är någon 
märkbar prisskillnad valde vi enkelt MX-modulen. Chipet vi använder är BC5-
MM (Best in Class Bluetooth radio), vilket F2M03MX är baserat på (MX-
modulen). 
 
Kontaktering 
Till en början var kravspecifikationen satt för fem olika kontakteringar, två 
analoga, två digitala och en micro usb (för laddning). Micro usb har längre 
hållbarhet än en vanlig usb-port. Analoga in- och utgångar är vanliga 
kontakteringar för många elektronikprodukter. Vilket gjorde det självklart för oss 
att använda just den typen. Vi använde oss till en början av två analoga portar 
tillsammans med två digitala, främst för att göra produkten lättare att förstå. 
Digitala in- och utgångar, även kallade Optiska, signalerar en högre ljudkvalitet 
för användaren. Eftersom vi komprimerar ljudet till MP3-format under 
överföringen, blir inte den digitala in- och utgången trovärdig. Dessutom stiger 
produktens tillverkningskostnad av de digitala portarna.  
Efter ett möte där företaget fick titta och känna på diverse uppbyggda MockUps, 
insåg de att produkterna var onödigt stora. Ytterligare en anledning till att de 
digitala in- och utgångarna skulle slopas. De digitala portarna är tvungna att 
arbeta i par då de inte själva känner av i vilket läge de befinner sig. Den analoga 
porten däremot kan fungera ensam både som sändarutgång och mottagaringång. 
När vi väl valt att ta bort de digitala portarna minskade produktstorleken avsevärt. 
Detta gjorde att vi fick en annan utgångspunkt som resulterade i en modifiering av 
MockUpsen. (Se avsnitt 2.6.1 – Koncept och MockUps) 
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Figur 2 - Analog port 3,5mm 
 

 
Figur 3 - Optisk port  
 
Display 
Tidigt i processen uteslöt vi en display på produkten. En display ökar BOM-
kostnaderna (Bill of Materials) avsevärt och fyller egentligen ingen större 
funktion om man inte har knappar för låtval eller liknande. 
 
Knappval  
En stor fråga i det här examensarbetet har varit knappvalet. En knapp är inte bara 
en knapp utan den ska både kännas och se inbjudande ut. Det är viktigt att 
knappen uppfyller alla semantiska egenskaper då en knapp faktiskt kan vara 
avgörande vid en snabb bedömning av produkten.  
Till en början diskuterade vi touch-knappar eftersom de ansamlar mindre smuts 
och är nytänkande. Vi insåg att tillverkningskostnaderna skulle öka och sökte 
därför andra lösningar. Vanliga knappar, fästa i en arm, var svåra att få ”helt 
perfekta” då mycket handlar om toleranser. En knapp med glapp upplevs som 
lågbudget vilket vi inte ville ha. Som användare vill man att knappen ska ge 
gensvar. Att man hör ett pip eller ett klick alternativt att man känner det i knappen. 
Vi undersökte siliconknappar och tyckte ändå inte att de kändes rätt. Vi 
diskuterade olika vred, exempelvis ett vred som utförde alla funktioner eller två 
vred där den ena stod för on/off och den andra för Tx/Rx. Då produkten skulle 
anpassas delvis efter fickan uteslöt vi denna metod. Därför började vi undersöka 
membranknappar då dessa verkade vara en bra kombination av både touch och en 
vanlig knapp.  
 
För att få en större inblick i vad marknaden kunde erbjuda i membranväg, åkte jag 
tillsammans med en anställd från Free2Move under våren 2009 till 
Elektronikmässan i Göteborg. Vi fick en bättre uppfattning om hur ett membran 
fungerar och vad man kan göra med det.  
Efter ett möte med leverantören SCAPRO fick vi reda på hur ett membran är 
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uppbyggt. En membranpanel är bra om man vill integrera knapparna med 
produktens övriga design. Membranet byggs i olika skikt där man kan bygga in 
både leds och domer. Man kan välja mellan Membrandomer och metalldomer, 
skillnaden är att metalldomer har en längre cykel. Vill man ha färg i sitt membran 
läggs den in på undersidan av det översta lagret i membranet och ger en hög 
slittålighet. Den personliga färgsättningen gör att man kan få knappar som både 
ser runda och fyrkantiga ut. Leverantören designar kretslayouten och produkten 
för att passa kundens önskemål. Ett membran är positivt om man vill ha en låg 
bygghöjd, vill man däremot bygga ett tjockare membran adderas ett ”cardboard”.  
Tekniken gör det även möjligt att bygga in en display, en funktion, som jag 
tidigare nämnde, valdes bort. Ett membran går alltså att anpassa nästan precis hur 
man vill. Både ytfinishen och knappkänslan är anpassningsbar. Man kan välja 
mellan slaglängder på 0,1 till 1,2mm med en tryckkraft på 50-500g. Ett membran 
lämpar sig inte på välvda ytor vilket var en av anledningarna till att vi jobbade 
mot en slätare slutprodukt. Ett membran som sitter på en välvd yta har lättare för 
att släppa i kanterna. 
För övrigt har membranet goda egenskaper och lämpar sig därför utmärkt som 
knappsats för vår produkt.  
 
Vi ville att knapparna vi valde skulle vara så sparsmakade och tydliga som 
möjligt. Därför valde vi tre olika knappar i membranet. En för power (on/off), en 
för mottagaren och en för sändaren. 
 

 
Figur 4 - Membranknappar  
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Figur 5 - Siliconknappar (Membran) 
 
Indikation 
Det som konkurrentprodukterna saknade var indikation på signalstyrka. Använder 
man produkten portabelt vill man som användare veta när signalstyrkan 
försämras. Musik där inte alla signaler kommer fram innebär fruktansvärd dålig 
ljudkvalitet. Köper man en produkt där huvudfunktionen är ljudöverföring är det 
extra viktigt att det fungerar korrekt. En indikation på signalstyrka kan förhöja 
produktkvaliteten. 
Ytterligare en faktor som vi ville ha med på vår produkt var en batteriindikator för 
att se laddningsnivån på batteriet. Både signalstyrka och batteristyrka går att 
indikera på många olika sätt. Vi började med att diskutera diodfärg för att få rätt 
känsla på indikationen. Blått ljus representerar Bluetooth™ därför valde vi blå 
dioder för signalstyrkan. Grönt ljus representerar i vårt fall produktens roll och 
batteristyrkan.  
Jag skissade fram några olika förslag att välja mellan för att få en lämplig 
indikation. För batteristyrka valde jag tre ringar i olika storlekar. Dels som en 
avancering av tidigare vanliga staplar på elektronikprodukter, men även då dessa 
gröna ringar finns med i Free2Move’s Logotyp.  
För Signalstyrka valde jag tre rundade streck som tydligt visar något som sprider 
sig. Även denna form hittar vi i UNCORD™ - logotypen.  
Indikationen konstrueras i ledplast som fästes i stommen. Genom denna plast leds 
ljus från dioder på PCB-konstruktionen för att få ett jämnt utspritt ljus. Vid 
parning kommer dioden vid Tx/Rx pulsera, för övrigt sker ett fast sken. 
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Figur 6 - Indikation Batteri- och Signalstyrka 
 
 
Placering 
Det var viktigt att få en tydlig förståelse för produkten. Placeringen spelar därför 
en viktig roll. Batteristyrkans indikation placeras nära micro usb - kontakten där 
produkten laddas. Powerknappen är i sin tur placerad nära batteristyrkan. 
Parningsknapparna befinner sig nära signalstyrkan som i sin tur är placerad där 
ljudet skickas in respektive ut. Vi valde att placera micro usbn och den analoga 
porten på separata sidor för att möjliggöra laddning under överföring. Vanligtvis 
är det inget hinder då sladden för överföring är tillräckligt lång. Om användaren 
däremot väljer att använda en hane/hane - kontakt utan sladd som mellandel, blir 
utrymmet för trångt mellan exempelvis dator och UNCORD™ Audio.  

 
Figur 7 - Placering  
 
 

Märkning 
För att produkten ska kunna lanseras internationellt, både i USA (FCC) och i 
Europa (CE), måste produkten registreras och märkas. Produktens ”Labeling” 
visar dess kvalitet. Etiketten kommer även att märkas med Class I och 
MP3licensen. 
 
2.3.2 Idéskissning 
Vid idéskissningen sätts alla idéer på papper (Pavel, 2005). Utifrån dessa idéer 
väljs passande förslag som man sedan arbetar vidare på. Till en början strömmade 
idéerna fritt, men efter flera möten med företaget smalnade kriterierna och vi 
riktade in oss mot plattare, mer fyrkantiga former. Därefter valdes lämpliga 
komponenter som vi sedan sammanställde till olika koncept. 
(Se Bilaga 8 – Idégenerering, Skisser) 
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2.4 Framtagning av Koncept 
Som jag nämnde under punkten 2.5.1 Brainstorming och Komponentval var 
kontakteringen avgörande för produktens slutliga form. Detta medförde att jag 
fick två olika storlekar av egentligen samma MockUps, vilket demonstreras nedan 
i punkt 2.6.1 Koncept och MockUps. (Notera att Membranutformningen inte är 
bestämd på MockUpsen utan enbart lösa förslag, Se Bilaga 9 - Membran). Det 
faktum att storleken förminskades medförde att det blev lättare att bära med sig 
produkten, en faktor vi eftersträvade. 

2.4.1 Koncept och MockUps 
En MockUp7 är en fullskalig modell av produkten utan teknisk funktion. Man bör 
akta sig för att blanda ihop en MockUp med en prototyp som är fullt eller delvis 
fungerande. Notera att exempelvis 1A är första modellen och 1a är den andra 
justerade modellen.  
 
Koncept 1 
Koncept 1a har en extruderad form med runda hörn. Den är slät och sparsmakad 
utan några specialiteter i dess yttre form. 
 

 
Figur 8 - Koncept 1A och 1a 
 

                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Mockup 
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Koncept 2 
Koncept 2 i sin tur är extruderad i liggande led. Dess långsidor är helt avfasade 
vilket gör produkten lättare att föra ner i fickan.  
 

 
Figur 9 - Koncept 2B och 2b 
 
Koncept 3 
Detta är ett koncept som har sin största yta tätt mot underlaget. Den har en rundad 
topp mot långsidorna och är helt avfasad på kortsidorna. Den är lite svårare att få 
ner i fickan men känns mindre väl på plats pga. dess välvda kanter. 
 

 
Figur 10 - Koncept 3C och 3c 
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Koncept 4 
Formen på Koncept 4 ger ett båtliknande intryck som känns felvänd i fickan. 
Eftersom man inte vill komma åt knapparna automatiskt bärs produkten med sin 
största sida utåt, vilket gör att de välvda kanterna inte fyller någon funktion och 
produkten känns onödigt stor. 

 
Figur 11 - Koncept 4D och 4d 

 
Koncept 5 
Koncept 5 kan vid en första anblick likna koncept 2. Skillnaden är att koncept 5 
har de avfasade kanterna på kortsidorna och de välvda kanterna på långsidorna. 

 
Figur 12 - Koncept 5E och 5e 
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Koncept 6 
I detta koncept skiljer sig MockUpsen mer. Anledningen till att den kluvna kanten 
inte finns med på den justerade MockUpen är främst elektronikinnehållet. 
Batteriet är en komponent som tar stor plats. Istället gjordes en urgröpning runt 
den analoga kontakteringen. 

 
Figur 13 - Koncept 6F och 6f 

 
2.5 Utvärdering av Koncept 
Efter utvärdering och diskussion rörande de olika koncepten kom vi fram till att 
den viktigaste aspekten är att uppfylla var den portabla biten. Produkten ska 
kännas lätt att föra ner i fickan och bekväm att bära med sig. Detta gjorde att vi 
valde att hålla oss till formspråket i Koncept 2b. Vi tyckte även att urgröpningen i 
Koncept 6f var tilltalande och utvecklade det.  
När väl formen var bestämd sattes alla valda komponenter samman för att få fram 
ett slutligt resultat. 
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2.6 Sammanställning av Koncept 
I nedanstående bild ses konceptvalet som sedan omvandlades till en CAD-fil. 
 

 
Figur 14 - Konceptval 

2.6.1 CAD 
När produktens form väl var vald ritades den upp i Catia V5. Av filerna gjordes 
först en renderad verklighetstrogen bild över produkten. Därefter skickades CAD-
filerna till en FDM-maskin (Fused Deposition Modeling) för att få fram en 
prototyp. 
Eftersom företaget inte haft möjligheten att ta fram ett membran för prototypen, 
blir det omöjligt att fysiskt visa dess exakta funktion. Det som kommer att fungera 
på prototypen är dess dioder. Elektronikens funktion kommer visas separat. 
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2.7 Presentation av valt koncept 
Nedan ses en renderad bild av den färdiga produkten (För vidare beskrivning se 
Avsnitt 3 – Resultat). 

 
Figur 15 - Presentation av valt koncept 
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3 Resultat 
Med hjälp av metoder som marknadsundersökning, benchmarking, uppsättning av 
användarscenarion och idégenerering har jag tagit fram ett komplett hölje till 
UNCORD™ Audios elektronik. 
 
Produkten är utrustad med en micro usb-port för laddning av det inbyggda 
litiumbatteriet. Den har även en indikation i tre steg över hur mycket ström som 
finns kvar i batteriet. På produkten finns också en signalindikation som visar dess 
signalstyrka och på så vis även dess räckvidd. Även denna är uppbyggd i tre steg. 
Indikationerna är byggda i ledplast som från dioderna på PCB-konstruktionen 
leder upp ljuset.  
Ovanpå produkten sitter ett membran med tre olika knappar. Den ena knappen är 
strömbrytaren som slår på eller av produkten. De andra två knapparna är för val 
av roll vid överföring. Exempelvis, tryck på sändarknappen på den produkt som är 
kopplad till din dator där du har ditt musikbibliotek. Tryck på mottagarknappen på 
den andra produkten som är kopplad till din stereo. Produktparet hittar varandra 
automatiskt och blir ett par. För att indikera att allt fungerar som det ska sitter det 
två inbyggda dioder i membranet, en för sändarknappen och en för 
mottagarknappen. Under parning blinkar respektive diod tills de hittat varandra 
och går över till ett fast sken. 
För ljudöverföring används en vanlig analog kabel på 3,5mm. Produkten har en 
urgröpning där kontakten är monterad för enklare infästning.  
Produkten är framställd i två delar för att göra monteringen så enkel som möjligt. 
Delarna är utrustade med snäppen som enkelt fäster samman de båda halvorna.  
Materialet på produkten är ABS-plast. Ytan är svartlackerad med en tunn 
metallfärgad linje runt om produkten för ett visuellt tunnare uttryck. 
 
Produkten har modellerats både i verkstad och i Catia V5. Den har även tillverkats 
i en prototypframtagningsmaskin.  
 
Säljargumentet för vår produkt blir främst dess långa räckvidd som medför en 
oerhört bra stabilitet. Men också dess tydliga batteri- och signalindikation som 
underlättar användandet. Att den är liten, smidig och enkel att bära med sig är 
självklart en avgörande faktor som förhöjer produktvärdet. 
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4 Diskussion  
 
Det har varit ett oerhört givande examensarbete som verkligen har gått från ”ax 
till limpa”. Det kändes uppmuntrande att redan från början få fria händer och 
mycket god respons från företaget. Att få göra ett examensarbete inom den 
bransch jag vill jobba i har känts extra fantastiskt. 
 
Att jobba själv har både varit positivt och negativt. Det har varit bekvämt att 
kunna arbeta när det passade mig, men jag har även saknat någon mer insatt att 
bolla idéer med. Självklart har jag haft tillgång till alla duktiga ingenjörer på 
företaget, men deras uppgift har främst varit produktens innehåll och inte dess 
utsida. 
 
Det har varit svårt att anpassa utsidan med insidan då elektroniken kräver vissa 
riktlinjer som uppkom under arbetets gång. I efterhand känner jag att jag borde ha 
hållit mer på designprocessen och inte lagt så stor vikt vid mindre viktiga 
aspekter. Det är självklart lätt att vara efterklok, men uttrycket ”ju fler kockar, 
desto sämre soppa” har på vissa punkter stämt helt. Vi har flertalet gånger haft 
många obestämda punkter, som har krävt onödigt många diskussioner. 
Diskussioner, som efter möten med andra inblandade, har tagit en helt annan 
vändning. I slutändan landade funderingarna och idéerna ändå i utgångsläget och 
det kändes som att vi var tillbaka på noll, moment 22. Samtidigt har dessa 
diskussioner gett mig bättre argument för varför produktens slutgiltiga resultat ser 
ut som det gör. Diskussionerna har gett projektet mer kött på benen och även fast 
diskussionerna under arbetets gång kändes överflödiga har det trots allt varit till 
sin rätt. 
 
Jag kunde ha utvecklat designfasen mer och lagt ytterligare tid vi idéskissningen. 
På något sätt kände jag mig en aning hämmad i formspråket då produkten både 
skulle vara liten och anpassad till dess elektronik. Jag kunde även ha viktat 
koncepten mer ingående och fått fram ett ännu bättre resultat. 
 
Trots alla vändningar, diskussioner och åsikter har jag ändå fått fram ett resultat 
som jag är oerhört stolt över. Jag har fått chansen att använda mig praktiskt av min 
teoretiska kompetens. Något som väger tungt på min personliga lista. 
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1 - Projektbeskrivning 
 

 

Projektbeskrivning 

UNCORD™ Audio 
 
 
Free2move är en leverantör av produkter för trådlös kommunikation, 
huvudsakligen baserat på Bluetooth™. En del produkter är moduler för montering 
på kundernas kretskort och andra är produkter som är kapslade och har karaktären 
av slutanvändarprodukter. Företagets målgrupp är industrikunder. 
 
En grupp av produkter som ansluts via någon kontakt och ersätter kabeln kallar vi 
för ”UNCORD”. Vi har en sådan produkt i dag för datakommunikation. 
 
Detta exjobb har som mål att utföra design av en ny sådan UNCORD produkt som 
skall överföra ljud i stället för data. Funktionaliteten finns redan i de moduler som 
vi tillverkar. Elektronikkonstruktionen utförs av våra ingenjörer is samverkan med 
exjobbaren. Denna produkt pluggas in i en stereo eller annan ljudutrustning och 
möjliggör trådlös uppspelning av musik som ligger på en mobiltelefon eller en 
mp-3 spelare. 
 
Vi ser detta exjobb som en övning ”från ax till limpa”. Kravet på exjobbaren är att 
samverka med våra ingenjörer i utformningen från en teknisk synvinkel men 
också samverka med vår marknadsbyrå rörande produktdesign. Vi hoppas att det 
kommer en del nya idéer rörande utformningen som möjliggör profilering på 
marknaden. Vi hoppas att examensarbetet resulterar i en produktlansering där 
studenten har fått sätta sin tydliga prägel på slutprodukten. 
 
Vi vill inte specificera arbetet för hårt utan ge möjlighet för exjobbaren att 
påverka. Det handlar dock om design och konstruktion med hänsyn till 
marknaden. Speciell hänsyn måste tas till producerbarhet.  
 
 
 
 
 
 

Free2move AB   Sperlingsgatan 7   SE-30248 Halmstad   Sweden    
Ph: +46-35-152260   Fx: +46-35-152269 

Co.ID. 556325-0488   www.free2move.net   info@free2move.net 



2 - Ganttschema 



3 - Funktionsanalys 
 
Uppdragsgivare: Free2Move AB 
Projekt: Formgivning av produkt för trådlös ljudöverföring  
Detalj: Hölje 
Datum: Våren 2009 
 
* HF = Huvudfunktion, N = Nödvändigt, Ö = Önskvärt 
 
Funktionsområde:  handhavande/basfunktioner 
 
Funktion  Klass * Anmärkning 
erbjuda trådlös ljudöverföring HF mellan ex. dator 

och stereo 
äga stabilitet N  
uttrycka enkelhet Ö  
maximera upplevelsen Ö  
erbjuda kvalitet N  
uttrycka stil Ö  
uttrycka klass Ö  
uttrycka hög teknologi Ö  
erbjuda välbalanserad 

sammansättning 
Ö mellan konst och 

teknik 
innehålla samspel mellan 

komponenter 
N utsida och 

elektronik 
erbjuda lång räckvidd Ö Klass I 
medge symmetri Ö  
avspegla exklusivitet Ö  
erbjuda trygghet Ö  
äga semantiska funktioner N  
äga fysisk njutning Ö vänliga former 
äga psykisk njutning Ö tilltalande yttre 
innehålla batteriindikator Ö  
innehålla signalindikator Ö  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Uppdragsgivare: Free2Move AB 
Projekt: Formgivning av produkt för trådlös ljudöverföring  
Detalj: Hölje 
Datum: Våren 2009 
 
Funktionsområde:  säkerhet 
 
Funktion  Klass Anmärkning 
tåla delvis väta N  
medge miljömedvetenhet Ö  
medge logik Ö komponenters 

placering 
tåla kontinuerlig användning N  
maximera stabilitet N  
medge greppvänlighet N  
förhindra klämrisk N  
tåla stötar N från omgivningen 
undvika elfel N  
minimera strålning Ö  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Uppdragsgivare: Free2Move AB 
Projekt: Formgivning av produkt för trådlös ljudöverföring  
Detalj: Hölje 
Datum: Våren 2009 
 
Funktionsområde:  produktion 
 
Funktion  Klass Anmärkning 
underlätta handarbete N  
minimera produktionskostnader Ö  
undvika arbetsskador Ö  
minimera produktionstid Ö  
utnyttja miljövänligt material Ö  
undvika materialspill Ö  
förebygga återvinning Ö  
erbjuda omväxling Ö  
maximera arbetsglädje Ö  
underlätta montering Ö  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Uppdragsgivare: Free2Move AB 
Projekt: Formgivning av produkt för trådlös ljudöverföring  
Detalj: Hölje 
Datum: Våren 2009 
 
Funktionsområde:  ergonomi 
 
Funktion  Klass Anmärkning 
underlätta grepp Ö  
underlätta förståelse  

Ö 
användning av 
produkten 

minimera skav  
Ö 

mot 
användaren  

erbjuda komfort Ö  
maximera fysisk upplevelse Ö  
uttrycka behag Ö  
medge symmetri Ö  
erbjuda kvalité N  
skydda handen N  
minimera fysisk ansträngning Ö  
erbjuda välbalanserad 

sammansättning 
Ö mellan konst 

och teknik 
erbjuda semantik Ö knappar 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Uppdragsgivare: Free2Move AB 
Projekt: Formgivning av produkt för trådlös ljudöverföring  
Detalj: Hölje 
Datum: Våren 2009 
 
Funktionsområde:  konstruktion 
 
Funktion  Klass Anmärkning 
erbjuda symmetri Ö  
uttrycka kvalitet N  
uttrycka exklusivitet Ö  
tåla slitage N  
erbjuda fascination Ö  
erbjuda psykisk njutning Ö  
erbjuda fysisk njutning Ö  
eftersträva förståelse Ö för 

användnings-
funktion 

äga självklarhet Ö  
maximera kvalitet N  
erbjuda multifunktionalitet Ö  
innehålla tyngd Ö  
innehålla snäppen Ö för montage 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Uppdragsgivare: Free2Move AB 
Projekt: Formgivning av produkt för trådlös ljudöverföring  
Detalj: Hölje 
Datum: Våren 2009 
 
Funktionsområde:  marknadsföring 
 
Funktion  Klass Anmärkning 
skapa intresse Ö  
öka köplust Ö  
öka försäljning Ö  
uttrycka kvalitet  Ö  
erbjuda fysisk njutning Ö  
erbjuda psykisk njutning Ö  
erbjuda skönhet Ö  
uttrycka nytänkande Ö  
uttrycka  kombination av linjer Ö mjuka och 

hårda 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
4 - Marknadsundersökning 
 

Marknadsundersökning 
Välj att kryssa ditt svar eller förklara mer utförligt. 

 
 
Man 
Kvinna 
 
 
Ålder 
 
 
Vet du vad Bluetooth™ är och hur det fungerar? Om i nte, hoppa över 
nästkommande två frågor. 
 
 
Använder du dig av Bluetooth™ i vardagen? 
 
 
I vilken form använder du dig av Bluetooth™? 
Överföring mellan mobiler 
Överföring mellan mobil och dator 
Ljuduppspelning till Bluetooth™ - headset 
Ljuduppspelning till stereoanläggning  
Annat, i så fall vad? 
 
 
Spelar du upp musik från ex. mobil, mp3spelare elle r dator till din 
stereoanläggning? 
via Bluetooth™  
via FM-sändare 
via WLAN 
jag spelar inte upp musik trådlöst till min stereoanläggning 
 
 
Om du använder Bluetooth™, FM-sändare eller WLAN fö r att spela 
upp musik trådlöst, förklara kortfattat varför du v alt just den typen av 
uppspelning. 
 
 
Är du intresserad av att spela upp musik trådlöst v ia Bluetooth? 
 
 
Var lyssnar du på musik? 



 
Var skulle du vilja lyssna på musik? 
 
 
Av följande produkter, vilken tilltalar dig bäst? R angordna från 1-5 
där 1 är den produkt som visuellt tilltalar dig bäs t, och 5 är den som 
tilltalar dig minst. 
 
 
Produkt Rangordning 1-5 Varför? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 
5 - Sammanställning av Marknadsundersökning 

 
 
Man 
17 
Kvinna 
13 
 
Ålder 
 

 
 
 
Vet du vad Bluetooth™ är och hur det fungerar? Om i nte, hoppa över 
nästkommande två frågor. 
 

 



Använder du dig av Bluetooth™ i vardagen? 
 

 
 
 
I vilken form använder du dig av Bluetooth™? 
 

 
 
Annat: 

• Till att styra musikspelaren på datorn från mobilen 
• Till att styra PowerPoints vid presentationer i skolan. 
• Till Bluetooth™ headset 
• Mus och tangentbord till datorn. 
• Playstation3-fjärrkontrollen använder Bluetooth™, vilket är bra! 



Spelar du upp musik från ex. mobil, mp3spelare elle r dator till din 
stereoanläggning?  
 

 
 
 
Om du använder Bluetooth™, FM-sändare eller WLAN fö r att spela 
upp musik trådlöst, förklara kortfattat varför du v alt just den typen av 
uppspelning. 
 

• Det är smidigt att kunna styra musikspelaren på datorn genom min 
mobiltelefon med Bluetooth™. 

• Jag använder FM-sändare i bilen då det bara finns radio. 
• Jag använder WLAN mellan mobil och Winamp. Främst för att undersöka 

ifall jag ska använda det istället för Bluetooth. 
• FM-sändare var både det smidigaste och det billigaste alternativet då jag 

köpte den. 
• WLAN mellan dator och PlayStation3 för att det är väldigt enkelt och 

fungerar på större avstånd, dessutom hackar musiken inte. 
 
 



Är du intresserad av att spela upp musik trådlöst v ia Bluetooth™? 
 

 
 
Utvalda kommentarer: 

• Ja, det hade jag gärna velat göra. Jag är trött på alla sladdar! 
• Det kan vara trevligt i bilen. 
• Visst, mellan min bärbara dator och min  stereoanläggning med likvärdig 

HiFi kvalitet som nuvarande sladdar.  
• Ja, om det blir samma ljudkvalitet. 
• Skönt att slippa alla sladdar! 
• I nuläget känner jag inget direkt behov, fast det vore smidigare att slippa 

sladdar! 
• Jag skulle vilja spela upp min musik på laptopen trådlöst till stereon! Jag 

har ett stort behov av detta! 
 
 
Var lyssnar du på musik? 
 
Utvalda kommentarer: 

• Överallt 
• I skolan 
• I lägenheten 
• I vardagsrummet 
• I köket 
• Från datorn till stereon 
• I bilen. 
• På bussen 
• Under träning 
• Via min MP3-spelare 

 



Var skulle du vilja lyssna på musik? 
 
Utvalda kommentarer: 

• Överallt 
• Badrummet 
• Köket 
• Trådlöst från dator till stereo 
• I Bilen 
• I duschen 

 
 
Nedanstående är en sammanställning av det visuella intrycket 
produkterna ger.  
1 ger bäst betyg och 5 ger sämst. 
 

A B 

 
C 

 
D E 

 

 
 
Antal röster 
 
Produkt/Betyg 1 2 3 4 5 

A 19 5 2 3 1 

B 1 1 2 9 17 

C - 3 8 13 6 

D 8 11 6 4 1 

E 2 10 12 1 5 
 
Vi kan nu se att merparten föredrar produkt A, medan produkt B hamnar på sista 
plats. 



 

 
 
 
Utvalda omdömen 
 
A 
Betyg/Placering 1:  
Formen och färgen tilltalar mig mest. Den är snygg, enkel och har en fin yta. 
Verkar passa bra i fickan. Produkten är äve liten och smidig vilket gör att den 
känns modern. 
 
B 
Betyg/Placering 5:  
Antennen är riktigt ful. Jag gillar dessutom inte silverplastfärgen.  
Produkten ser billig ut och skriker lågkvalitet. Det är inget man vill visa framme.  
Den känns omodern och har för stora kontraster i materialet. 
 
C 
Betyg/Placering 4:  
Produkten känns för stor. Jag gillar inte färgvalet vilket gör att den känns billig. 
Den känns tråkig! 
 
D 
Betyg/Placering 2:  
Jag gillar pianolacken! Den har ett bra användargränssnitt och känns stilren. Den 
är dessutom liten och framhäver nyfikenhet. Blå detaljer är ett stort plus. Den ser 
helt enkelt fräck ut! 
 
E 
Betyg/Placering 3:  
Den ser slätstruken ut. Den blir tråkig med antenn och ger inget större intryck. 
 



6 – Imageboard, Product  



7 – Imageboard, User  



8 – Idégenerering, Skisser  
 
Utkast 1 

 



Utkast 2 
 
 

 



Utkast 3 
 
 

 



9 - Membran  
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