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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts för högskoleingenjörsprogrammet i 

innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet. 

Projektet har handlat om att ta fram ett förslag på en entré till ett industriföretag. Företaget är 

Autofric AB i Hagfors, som tillverkar spiraler och skruvtransportörer. De har tidigare haft ett 

tak utanför dörren som de var tvungna att riva ner. Entrén ska spegla företaget och inge 

kvalitet, företaget ville också kunna tillverka den själva, i så stor utsträckning som möjligt. 

Under projektet har därför olika förslag på att använda spiraler i entrén tagits fram.  

Fokus har i detta projekt lagts på utformning av ett skal som kommer att utgöra gestalten. 

Företaget har själva tagit på sig att utforma bärande konstruktion. Entrén har undersökts med 

avseende på semantik, vissa lagar för byggnation och lite handplockad teori kring 

formgivning.  

Det är ett projekt som har följt produktutvecklingsprocessen och som utnyttjat styrkan av 

modeller som visuellt hjälpmedel. Med hjälp av en samling kartongskisser, som växte sig 

större och större under projektet, en hel del goda råd från en arkitekt och företagets egna 

synpunkter kunde ett förslag som uppfyller önskemålen och svarar på frågeställningen tas 

fram.  

Det resulterade i ett halvmåneformat tak som vilar på två pelare. Pelarnas tvärsnitt är hämtat 

från maskinerna som företaget tillverkar. En upplyst logga finns integrerad i takets framsida. 

Entrén kan tillverkas till största delen i material och med maskiner som finns tillgängliga hos 

företaget.  

  



Abstract 

This report describes a Project for Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design 

Engineering, performed at Karlstad´s university.  

The purpose of the project has been to come up with a proposal of an entrance for an 

industrial enterprise. The company is Autofric AB in Hagfors, which produces spirals and 

spiral conveyers. They used to have a canopy which had to be taken down. The entrance 

should show the spirit of the company and express quality, and the company also want to 

fabricate it with their own machines and materials as far as it is possible. Because of this, 

several examples of how to use the spirals in the entrance has been developed during this 

project. 

The focus in this project has been on the design of a shell which will become the gestalt. The 

company will take care of construction for strength. The entrance has been analyzed 

considering semantics, some laws for construction and some theory of design.   

The project has followed the product development process and it has taken advantage of the 

strength of models as a visual tool. A collection of cardboard sketches, that grew bigger and 

bigger during the project, many good advices from an architect and the company´s opinions 

led to a proposal that fulfills the requirements and requests and gives a solution to the 

problem.  

It resulted in a canopy, shaped as a half moon, resting on two pillars. The cross section of the 

pillars is inspired by some of the machines the company manufactures. An illuminated 

logotype is integrated in the frontage of the canopy. The entrance can be manufactured mainly 

by the machines and materials available at the company. 
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1. Introduktion 

Detta projekt genomförs på uppdrag av Autofric AB, som finns i Hagfors. Projektet 

genomförs i kursen Examensarbete för högskoleingenjörer i innovationsteknik och design, 

MSGC12, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. 

Kursen går ut på att studenterna ska få chansen att tillämpa ett ingenjörs- och 

industridesignmässigt arbetssätt i ett produktutvecklingsprojekt, eller ett produkt- och 

tjänsteutvecklingsprojekt, se Kurs – Pm i bilaga 1. Studenterna som läser kursen ska utföra ett 

självständigt arbete och presentera detta skriftligt och muntligt samt genomföra en kritisk 

bedömning av andras arbeten. Kursen motsvarar 22,5 hp eller 600 timmar och sträcker sig 

över vårterminen 2018. På Karlstads universitet finns en handledare till projektet, Lennart 

Wihk och examinator Leo de Vin. 

1.1 Bakgrund  

Autofric är ett företag som tillverkar spiraler och spiral- och skruvtransportörer för 

användning inom till exempel industri, jordbruk, livsmedel- och biobränslehantering. De 

ägnar sig också åt legotillverkning i rostfritt stål där deras metoder bland annat innefattar 

kantpressning, rullbockning, svetsning och vattenskärning. Företaget har tidigare haft en 

kontorsentré i stål som de var tvungna att riva ner på grund av rostskador. De vill nu bygga en 

ny entré som speglar företaget och som inger kvalitet. Tanken är att entrén ska byggas med 

hjälp av plåt och maskiner som finns tillgängliga inom företaget. De önskar också någon form 

av skylt och belysning sammanhängande med entrén. 

Problemformulering 

Problemformuleringen som projektet har utgått ifrån är följande: 

”Hur ska entrén utformas för att spegla Autofrics kompetens och värden?” 

1.2 Syfte 

 Projektet ska drivas enligt designmetodik på ett självständigt sätt. Syftet är också att ge 

Autofric ett material och en idé som de vill ta vidare. De ska kunna känna att grunden har 

lagts till en entré som de gillar och på ett bra sätt visar upp företaget.  

1.3 Mål  

Målet är att överlämna till uppdragsgivaren, ett lösningsförslag som besvarar frågeställningen. 

Eftersom det handlar om visuell gestaltning kommer fokus i första hand att ligga på ett 

underlag som visar tänkta utformning. Vissa beräkningar eller likvärdig information, för att 

påvisa om idén är byggnadstekniskt genomförbar kommer att presenteras.    

En annan del i projektet är att uppfylla de akademiska mål som ställs i kursen se bilaga 1. De 

handlar sammanfattningsvis om att studenterna, efter avslutad kurs, ska kunna hantera ett 

produktutvecklingsprojekt eller produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt. Studenterna ska 

arbeta självständigt och identifiera problem, dokumentera och kunna redovisa projektet samt 

kunna ge synpunkter på sitt eget och andras projekt. Under projektet ska erfarenhet skaffas av 

arbete med designprocessen samt ett självständigt arbete tränas upp. 
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Redovisning ska ske skriftligt, muntligt och genom en utställning. Utställning och 

slutredovisning kommer att genomföras under vecka 22. 

Rapporten ska vara inlämnad 25 maj och skriven enligt akademiska riktlinjer, i detta fall på 

svenska. I de fall projekt och rapport behöver mer tid för att avslutas så finns ett senare 

examinationstillfälle då rapporten ska vara inlämnad 13 augusti. 

Begränsningar  

Ett gestaltningsförslag som är realiserbart ska tas fram, men slutgiltiga beräkningar och 

ritningar överlåts åt företaget. Företaget vill se ungefärligt vilka mått som skulle kunna passa. 

Företaget sköter konstruktion för hållfasthet. Ritningsunderlag för bygglov har ej ingått i 

projektet. 
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2. Metod 

Projektets arbete har strukturerats efter produktutvecklingsprocessen, som beskrivs av 

Johannesson et al. (2013, s. 115). Denna gestaltas i Figur 1.

 

Figur 1. Produktutvecklingsprocessen. 

2.1 Planering  

För att ett projekt ska lyckas krävs att mycket tid läggs på planering. Det gäller inte bara innan 

starten på projektet, utan det krävs att man tänker igenom varje nytt steg innan det inleds. 

Noggrannare planering som inte kunde fastställas i början har tillkommit under resans gång.  

2.1.1 Projektplan 

Projektet inleddes med skrivandet av en projektplan vilket gjordes efter modell enligt 

Eriksson och Lilliesköld (2004, s. 23-45). Projektplanen kom att innehålla information 

angående projektets bakgrund och mål, personer som berörs av projektet, tidsplanering och 

riskbedömning.  

En Work breakdown structure [WBS] genomfördes för att möjliggöra konstruerandet av en 

tidsplan. Detta innebär en nedbrytning av de moment som ska utföras under projektet 

(Eriksson och Lilliesköld 2004, s. 24-26). Det startade på en nivå med de olika faserna i 

produktutvecklingsprocessen, sedan identifierades vilka uppgifter som ska ingå i varje fas och 

vad som krävs för att dessa uppgifter ska gå att utföra, och så vidare tills man kommer ner i 

hanterbara uppgifter. I detta fall gjordes ett utkast med post-it lappar innan materialet fördes 

över till en digital version.  

I en projektmodell sattes sedan de uppgifter som identifierats in (Eriksson och Lilliesköld 

2004, s. 14-16). Datum för färdigställande, milstolpar, och datum för godkännande, grindhål, 

av de olika uppgifterna sattes upp. Vem som ansvarar för de olika momenten klargjordes 

också.  

Ett Gantt-schema gjordes i samband med projektmodellen. Funktionen för ett Gantt-schema 

är att förtydliga när de olika faserna i ett projekt ska påbörjas och avslutas (Eriksson och 

Lilliesköld 2004, s. 33).  

Planering Förstudie Kravspecifikation Konceptgenerering

Konceptval
Layout & 

Detaljkonstruktion
Prototyp
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Miniriskmetoden har använts. I alla projekt finns det vissa risker, även om de kan vara små. 

De tänkbara riskerna listades och miniriskmetoden användes sedan för att värdera vilka risker 

som kunde antas vara störst. Miniriskmetoden går ut på att sätta siffror på sannolikhet och 

konsekvens för de olika riskerna och sedan multiplicera dem med varandra (Eriksson och 

Lilliesköld 2004, s. 42-45). Värdet som fås kan sedan användas för att jämföra de olika 

riskerna. Förslag på åtgärder sattes också upp enligt modellen (Eriksson och Lilliesköld 2004, 

s. 42-45). 

2.1.2 Pulstavla 

I projektet har en variant av en pulstavla använts. En pulstavla används under så kallade 

pulsmöten vilket är regelbundna möten för att checka av hur man ligger till i projektet (Ulla 

Sebestyén, 2014). En sovrumsdörr fick agera tavla där schema, plats för frågor, lärande 

organisation och andra viktiga dokument sattes upp, se Figur 2. Grunden till tavlan lades i 

planeringsfasen och sedan kom den att uppdateras under projektets gång. Nya planeringar av 

aktiviteter gjordes allt eftersom. 

 
Figur 2. Pulstavla. 

2.2 Förstudie 

2.2.1 Informationssökning 

Artiklar om arkitektur och semantik är framför allt det som har eftersökts. Sökandet har 

främst ägt rum i bibliotekets, Karlstad universitet, databaser. Ett par böcker hittades också i 

ämnena. Företagets hemsida (Autofric 2018) kunde tillhandahålla mycket information om 

företaget och om deras arbete. Vad som gäller för bygglov har undersökts, dock inte så djupt, 

för att få en viss uppfattning om vad som krävs för att få bygga entrén. 

Kompletterande informationssökning kom att behöva göras under hela projektet när det blev 

tydligare vad för typ av information som behövdes. Det tillkom också saker som behövde 

undersökas. 
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2.2.2 Studiebesök 

Under förstudien gjordes ett besök hos företaget. Besöket innefattade ett möte med 

handledaren på företaget, rundvandring i verkstaden och korta intervjuer med några av de 

anställda. Under mötet diskuterades mer specifikt vad företaget var ute efter. En lista på 

föreslagna kriterier fanns förberedd och kunde visas upp för handledaren. Målet med besöket 

var också att skaffa en känsla för företaget då det ska återspeglas i entrén. Detta mål gällde 

även för intervjuerna där ett fåtal frågor om företaget ställdes till fem personer. De anställda 

tillfrågades också om vad de tyckte var bristfälligt med den gamla entrén och vad de tyckte 

skulle ingå i den nya. Hoppet var att de skulle bidra med input och inspiration till 

byggnationen från flera synvinklar än enbart från handledaren.  

2.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är ett dokument som konkretiserar problemformuleringen. Dokumentet 

säkerställer att man tar hänsyn till alla aspekter och den hjälper till att styra lösningsval 

(Johannesson et al. 2013, s. 150). Dokumentet kan också vara till hjälp för att säkerställa att 

alla som är involverade får samma syn på projektet (t.ex utföraren, jag och kunden, företaget). 

En kravspecifikation bör uppdateras under resans gång (Johannesson et al. 2013, s. 150).  

2.3.1 Bristanalys 

Genom att studera en bild som företaget hade på den gamla entrén gjordes ett försök att sätta 

upp alla problem och brister som fanns med den. Frågan om de hade sett några brister med 

den gamla entrén ställdes också vid intervjuerna av de anställda på företaget. Metoden 

kommer ifrån Johannesson et. al (2013, s. 145) 

2.3.2 Semantisk analys av gamla entrén 

Med hjälp av Monös bok (1997, s. 76-134) utfördes en semantisk analys på den borttagna 

entrén. Det identifierades vad entrén uttryckte, beskrev, uppmanade och identifierade. Det 

handlar sammanfattningsvis om hur bra en produkt förstås, vad den har för egenskaper, hur du 

reagerar (genom en handling) på produkten och om man kan urskilja dess ursprung. Genom 

denna analys kunde, som med bristanalysen, brister och vad som tycktes fattas hos produkten 

åskådliggöras. De positiva egenskaperna som entrén hade har också noterats för att säkerställa 

att de följer med till den nya entrén. 

2.3.3 Kriteriematris 

Med hjälp av analyserna som utförts och informationen från företaget sattes olika kriterier upp 

som anger vad produkten måste och vad den önskas uppfylla. Metoden som användes är 

hämtad från Johannesson et al. (2013, s. 150-159). Önskemålen graderades med en skala på 

ett till fem där femmor ska prioriteras. Det identifierades också om kriterierna (kraven och 

önskemålen) var funktioner eller begränsningar. Funktioner är lösningsdrivande medan 

begränsningar är lösningsbegränsande (Johannesson et al. 2013, s. 151-152). 
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2.3.4 QFD - Matris 

Också denna matris gjordes efter Johannessons et al. (2013, s. 296-301) exempel. 

Kriteriematrisens kriterier användes för att identifiera de konstruktionsparametrar som 

påverkar dem och för att sätta upp mål med den nya entrén relativt den gamla. 

2.3.5 Moodboard 

En moodboard sattes ihop för att försöka visualisera känslan som ska uppnås med produkten. 

En moodboard är ett slags kollage och kan bestå av till exempel bilder, skisser eller utvalda 

ord (Wikberg Nilsson et al. 2015, s. 101). I detta projekt användes utklippta foton, 

beskrivande ord, piprensare samt färgpennor för att, på en plansch, sammanfatta produkten. 

2.4 Konceptgenerering 

Funktionerna från kravspecifikationen formulerades om i bredare betydelse för de kriterier 

som det var möjligt. För att göra listan med funktioner tydligare så delades den in i 

huvudsyfte, stödfunktioner och semantiska funktioner. Sedan sattes möjliga lösningar upp för 

varje delfunktion. Detta gjordes till viss del individuellt men hjälp togs även av personer 

utanför projektet. I vissa fall var negativ brainstorming till hjälp. Negativ brainstorming går ut 

på att ta fram negativa idéer till en funktion eller ge kritik till en befintlig lösning 

(Johannesson et al. 2013, s. 166-168). Sedan var det möjligt att vända dem till positiva 

förslag. 

2.4.1 Konceptgenerering med TE 1 

Det underlättar att vara flera när man genererar koncept, så att idéer från olika synvinklar 

kommer fram och det blir möjligt att ta hjälp av varandra. Med förhoppningen att få olika och 

oväntade lösningsförslag så togs Teknikeleverna som läste första året på Älvstrandsgymnasiet 

i Hagfors till hjälp. De fick problemet beskrivet för sig och fick sedan testa olika 

kreativitetsmetoder för att generera idéer till entréns olika delfunktioner. De fick testa 

brainstorming, braindrawing och 6-3-6-metoden. Huvudsyftet med alla metoderna är att man 

ska bygga vidare på varandras idéer (Wikberg Nilsson et al. 2015, s. 125-129). 

2.4.2 Kombination och sållning av koncept 

Dellösningarna har kombinerats till olika totallösningar. Som hjälp till detta har verktyget 

morfologisk matris, som beskrivs i Johannesson et. al (2013, s. 174-175), använts. Alla 

delfunktioner ställdes upp tillsammans med de olika lösningsförslagen till dem. En lösning 

valdes för varje delfunktion och så lades alla valda lösningar ihop till ett koncept. Detta var i 

varje fall hur processen började. Efter att ett antal koncept satts ihop så tycktes det lättare att 

börja med en idé eller ingivelse som i stunden kom upp och sedan lägga till om det fattades 

lösningar för någon delfunktion. Konceptkombinationen har alltså bestått av både en 

strukturerad och en mindre strukturerad del som båda tog projektet framåt. Innan 

kombinationen började var vissa dellösningar tvungna att sållas bort. Detta med motiveringen 

att göra mängden med alternativ hanterbar. De allt för orealistiska lösningarna plockades bort 

tillsammans med de som bestod av enkla detaljer. Det var inte nödvändigtvis dåliga lösningar, 

men de kunde inte på egen hand lösa problemet i tillräckligt stor utsträckning, eller så var de  
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lätta att lägga till i efterhand oberoende av lösningsval. Att ställa fram en sopborste för att få 

bort snön utgör ett exempel. De lösningar som togs bort har arkiverats i ett dokument. Trots 

denna första sållning var funktionerna många och det behövdes ett sätt att göra koncepten 

överskådliga. Till detta har skissandet använts.  

2.4.3 Modellbygge - Koncept 

Modellen är ett sätt att skissa i tre dimensioner. Det ger möjligheten att snabbt och enkelt 

undersöka form, uppbyggnadsstruktur eller funktioner (Österlin, K. 2016, s. 93). Att arbeta 

praktiskt kan medföra att idéer kommer upp som kanske inte hade kommit fram vid enbart 

”platt skissande” på papper eller i dator (Österlin, K. 2016, s. 93). Enklare modeller har 

använts i detta projekt för att visualisera olika lösningsförslag. Häftmassa användes för att 

enkelt kunna byta ut olika tak och pelare som placerades mot en kartongskiva. Detta 

dokumenterades genom fotografering från olika vinklar. Modeller kan också vara ett starkt 

kommunikationshjälpmedel mellan till exempel projektets utförare och uppdragsgivaren 

(Wikberg Nilsson et al. 2015, s. 157). Detta har utnyttjats under projektet. 

2.5 Konceptutvärdering 

Olika matriser har använts för att utvärdera koncepten som tagits fram (Johannesson et al. 

2013, s. 179-186). Grundunderlaget till matrisutvärderingen är kravspecifikationens kriterier 

och vissa allmänna kriterier så som; löser konceptet huvudproblemet? och är lösningen 

realiserbar?  (Johannesson et al. 2013, s. 179-187). Den så kallade elimineringsmatrisen 

(Johannesson et al. 2013, s. 181-183) utgjorde startfasen i utvärderingen. Här sållades de 

förslag bort som inte ansågs kunna anpassas efter de krav som ställdes. Kriterierna som 

användes här var; Löser konceptet huvudproblemet? Uppfylls alla krav? Är lösningen 

realiserbar? Är den inom kostnadsramen? Är den säker och ergonomisk? Passar den 

företaget? och är lösningen realiserbar? Sedan följde en serie utvärderingsomgångar med 

relativ beslutsmatris (Johannesson et al. 2013, s. 183-187). Ett av koncepten valdes som 

referens och sedan gjordes en värdering om resterande koncept uppfyllde vart och ett av 

kriteriematrisens kriterier bättre, sämre eller lika bra som referenskonceptet. Hjälp togs från 

litteratur vid bedömning av vissa kriterier, i ett försök att stärka utvärderingens objektivitet. 

Positivt resultat gav en poäng och negativt resultat gav en minuspoäng. Poängen räknades 

samman för alla kriterier. Vissa liknande kriterier sattes samman till grupper för att minska 

kriterieantalet. Två omgångar, från vilka de bästa förslagen gick vidare, har utförts. I en tredje 

omgång togs också hänsyn till viktningen som tidigare satts på kriterierna, enligt Johannesson 

et al. (2003, s. 186-187). Ett positivt resultat på ett krav gav här fem pluspoäng medan till 

exempel ett negativt resultat på ett önskemål med vikten fyra gav fyra minuspoäng. Efter detta 

var det möjligt att urskilja det högst rankade konceptet. Johannesson et al. (2013, s.185) 

beskriver i sin bok uppkomsten av nya lösningar och kombinationer av koncept under 

utvärderingsfasen. Detta fenomen uppstod mycket riktigt, varpå de nya koncepten lades till i 

aktuell omgång. 

Företaget togs till hjälp och ombads att bedöma de, enligt utvärdering, bästa koncepten och 

välja vilket de ville ta vidare. Skisser på de, utifrån utvärderingen, bästa koncepten visades 

upp för företaget tillsammans med bilder på de modeller som gjorts. De fick då se vilka 

möjligheter som fanns och kunde avgöra vad de ville utveckla.  
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2.6 Layout & Detaljkonstruktion 

Idén ska under denna fas tas lite närmare verkligheten. Målet är att ett underlag som beskriver 

en funktions- och användningsriktig produkt ska tas fram (Johannesson et al. 2013, s. 191). 

Produktutvecklingsprocessen gås igenom igen fast i mindre skala (Johannesson et al. 2013, s. 

191-193). 

2.6.1 Modeller - valt koncept 

Lämpliga mått behövde sättas på entrén i det valda konceptet. Kring dörren, vid vilken entrén 

ska sitta, finns ett glasparti med olika sektioner som måste beaktas. Kartong av olika tjocklek 

har använts för att göra modeller i skala 1:15, för att ungefärligt kunna avgöra vilka 

dimensioner som passar. Ett stycke kartong med markeringar för dörr och det glasparti som 

finns runt om den fick representera väggen där entrén ska sitta och användes som bakgrund. 

Mått på dörrens placering och glaspartiet erhölls från företaget och höjden på hela byggnaden 

kunde uppskattas med hjälp av dessa mått och foton på byggnaden. Olika dimensioner 

testades med olika utgångspunkter. Både utgående ifrån vilka proportioner som såg bra ur i 

förhållande till hela byggnaden och utgående ifrån att måtten skulle stämma överens med 

glaspartiets mått. Andra saker som kunde testas med hjälp av modellerna var storlek på 

pelare, förslag på logga och skruvplacering och utformning för vattenavrinning. Det är dock 

främst olika mått och storlekar som har testats. Förslagen som kunde tas fram med 

modellernas hjälp har dokumenterats genom fotografering. 

2.6.2 Modellanalys 

En genomgång av bilderna genomfördes där mycket fokus lades på hur proportionerna såg ut 

och på att entrén skulle se stabil ut. Alla bilder studerades och det utmärkande antecknades.  

En produkt kan med hjälp av formgivning ges olika uttryck (Monö, 1997 s. 91). Med bilder 

illustrerar Monö (1997 s. 91) hur olika egenskaper kan tillägnas en balk med kvadratiskt 

tvärsnitt genom att tvärsnittet justeras. Till exempel så upplevs balken mer stabil om 

bottenytan görs bredare än toppytan (Monö, 1997 s. 91). Med detta i åtanke har ett försök 

gjorts att se till så att entréns pelare inte ser för smala ut för att bära konstruktionen, även om 

det egentligen håller. Något som verkade vara en bidragande effekt var också hur långsmal 

modellerna kom att se ut. Därför har detta också beaktats. 

Efter analys skickades utvalt material på olika förslag till företaget för att få hjälp med beslut 

om vad som skulle tas vidare. 

2.6.3 Beräkningar 

Enkla beräkningar har utförts angående hängrännor och materialåtgång på de delar som 

utformats under projektet. Hängrännornas volym har beräknats för att kunna jämföras mot den 

information som hittats. Materialåtgången kan användas för en påbörjan till en 

kostnadsuppskattning. Kostnad i kr/kg för två olika stålsorter erhölls från handledare Johan 

Axelsson på företaget. Då det inte är klart vilket av materialen som kommer att användas till 

vilka delar så har det större av de två värdena använts för att vara på den säkra sidan. 

Densiteten på detta material kunde sedan sökas upp. 
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2.6.4 En arkitekts synpunkter 

Även om viss efterforskning gjorts angående lagar så var risken stor att något skulle komma 

att förbises. Därför, för att få en inblick i vad som är viktigt att beakta och vilka delar av plan- 

och bygglagen som fokus bör läggas på, så har en arkitekt tillfrågats om allmänna råd. 

Arkitekten var Jonas Haglund och ett telefonsamtal ägde rum, ganska tidigt i projektet, där 

han tillfrågades om vad man bör tänka på i ett sådant här projekt. Ett möte med honom har ägt 

rum senare under projektet där förslaget som företaget önskade diskuterades utifrån skiss- och 

bildmaterial. Mailkontakt med Jonas har också ägt rum efter mötet med frågor som uppkom.  

2.7 Prototyper 

2.7.1 Fysisk modell 

En prototyp av det slutliga förslaget har tillverkats av trä och kartong och andra småsaker som 

fanns tillgängliga i hemmet. Kartongskivan som tidigare använts som representation för den 

verkliga byggnadens vägg förfinades genom målande, beklädnad med wellpapp och genom 

att plastskivor sattes in för att representera glaspartiet. Skalan som användes var 1:15, då det 

ansågs vara en storlek där valen kunde visas utan att modellen blev svårhanterlig på grund av 

sin storlek. Dock har vissa detaljers storlek överdrivits för att göra dem lättare att urskilja i 

prototypen.  

2.7.2 CAD 

En enkel CAD-modell har utformats med hjälp av programmet Creo Parametric. Denna 

utformades med syftet att ge företaget ett material som de kan spara och använda för att se de 

mått som satts på förslaget.  

2.7.3 Test av ljusspiral 

En idé om att låta ljus lysa genom en spiral utskuren i plåt för att bilda en ljusavbildning av 

spiralen på marken kom upp efter mötet med arkitekten. För att påvisa möjligheten i förslaget 

så utfördes ett test. Hjälpmedlen som användes var; ett kopieringspapper med ett 

spiralmönster utskuret ur det, ett måttband och en ficklampa. Ficklampan hade en reflektor 

med en diameter på cirka 38mm. Det gick tyvärr inte att se vad för typ av lampa som fanns i 

den. Åtminstone inte utan att demontera ficklampan. Testet har utförts inomhus. En person 

höll pappret med den utskurna spiralen och belyste det med ficklampan. Nästa person kunde 

då mäta spiralen som bildades på golvet. 

2.8 Semantisk analys av prototyp 

En semantisk analys har utförts även på den slutliga prototypen för att påvisa den skillnad 

som uppnåtts, eller inte uppnåtts.   



 

18 
 

3. Resultat 

3.1 Planering  

Resultatet av projektplanen är ett dokument som har gett ett samförstånd mellan 

uppdragsgivare och projektutförare angående projektets målsättning och hur det ska utföras. 

Då författaren varit ensam utförare av detta projekt så har största delen av ansvaret vilat på 

denne, utom undantag för delar som måste godkännas av examinator och andra som 

åtminstone bör ha godkänts av företaget. Vilka dessa delar är har fastställts i projektmodellen 

som kan ses i Tabell 1. Den WBS som föregick projektmodellen finns representerad i bilaga 2 

i denna rapport. Både den WBS och den projektmodell som gjordes har bidragit till 

strukturerandet av projektet. Med hjälp av detta så kunde en planering av ordningsföljden och 

vilken mängd tid som behövdes till de olika faserna göras. Gantt-schemat som utgör denna 

planering kan ses i bilaga 3.  

Riskbedömningen har klargjort att det viktigaste att tänka på under projektet är att ha en 

framtung process, ligga lite före i planeringen, planera ordentligt och vara tydlig samt att ha 

en regelbunden kontakt med uppdragsgivare och handledare. I Tabell 2 visas de största 

riskerna som identifierats med tillhörande risktal och åtgärdsförslag. Andra risker uppdagades 

men ansågs vara så pass små att de inte tagits med i bedömningen. Skalan är 1 - 4 där 1 är låg 

sannolikhet och liten konsekvens, medan 4 är hög sannolikhet och stor konsekvens. En hög 

riskfaktor ger alltså en större risk. 
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Tabell 1. Projektmodell med milstolpar och grindhål 

Projektfas Milstolpe Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

Planering Projektplan klar  2018-02-05 Jessica Henriksson 

  Projektplan godkänd 2018-02-09 

(Inlämningsdatum) 

Examinator 

Förstudie Research klar  2018-02-25 Jessica Henriksson 

Kravspecifikation Kravspecifikation 

klar 

 2018-03-05 Jessica Henriksson 

  Kravspecifikation 

godkänd 

 Uppdragsgivare 

Handledare 

Delredovisning Metodkapitlet klart  2018-03-11 Jessica Henriksson 

 Förberedelser 

delredovisning klara 

 2018-03-18 Jessica Henriksson 

  Metodkapitlet godkänt 2018-03-19 

(Inlämningsdatum) 

Examinator 

  Delredovisning 2018-03-21/22 Jessica Henriksson 

Konceptgenerering Konceptbeskrivning 

klar 

 2018-03-21 Jessica Henriksson 

Konceptutvärdering Konceptval klart  2018-04-1 Jessica Henriksson 

  Konceptval godkänt  Uppdragsgivare 

Handledare (kau) 

Layout-  & 

Designkonstruktion 

Layout-  & 

Designkonstruktion 

klar 

 2018-04-22 Jessica Henriksson 

  Konstruktionsunderlag 

godkänt 

 Uppdragsgivare 

Handledare (kau) 

Visualisering Prototyp klar  2011-05-07 Jessica Henriksson 

  Prototyp godkänd  Uppdragsgivare 

Handledare (kau) 

Slutredovisning & 

Utställning 

Förberedelser klara  2018-05-28 Jessica Henriksson 

  Slutredovisning & 

Utställning 

2018-05-31/2018-

06-01 

Jessica Henriksson 

Rapport Rapport klar för 

opponering 

 2018-05-20  

  Inlämning för 

opponering 

2018-05-25 Jessica Henriksson 

 Opponering  v.23+24 Jessica Henriksson 

  Inlämning färdig 

rapport 

2018-06-18 Jessica Henriksson 

  Rapport godkänd  Examinator 
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Tabell 2. Riskanalys med miniriskmetoden 

Risk S K R = S*K Åtgärd 

Sjukdom 2 3 6 Se till att ligga lite före 

relativt sista datum. 

Tidsbrist 4 3 12 Framtung process och se 

till att ligga lite före. 

Företaget drar sig 

ur i händelse av t.ex 

brand eller konkurs  

2 2 4 Det borde gå att 

färdigställa projektet ändå. 

Om än inte med en entré 

riktad mot företaget så en 

”allmän entré”. 

Eller tänka sig att entrén 

riktas mot något annat som 

t.ex universitetet. Beror 

förstås på när i projektet 

som företaget drar sig ur. 

Dokument går 

förlorade 

2 3 6 Säkerhetskopiering 

Problem med att 

hitta information 

2 3 6 Ha kontakt med 

handledare för att få råd.  

Leta ordentligt. 

Fråga personer med 

erfarenhet. 

Fråga på biblioteket 

Vet ej vad nästa 

steg ska vara 

3 4 12 Planera ordentligt & 

definiera tydligt. 

Ha kontakt med 

handledare för att få råd.    

Ingen möjlighet att 

konceptgenerera 

med gymnasieklass 

som planerat (eller 

bra input erhålls ej) 

3 2 6 Ta hjälp av företaget eller 

klasskompisar istället. 

Kravspecifikationen 

är otydlig och svår 

att följa 

3 3 9 Ha bra kontakt med 

företaget och vara tydlig i 

definitioner. 

Grundlig förstudie. 

Motivationen för 

projektet tryter 

2 4 8 Se till att jag vet vad jag 

ska göra (svårt att komma 

igång annars) 

Hålla mig inspirerad med 

bilder och studiebesök. 

Projektet godkänns 

inte 

2 4 8 Regelbundet checka av 

med uppdragsgivare och 

handledare 

 

S = Sannolikhet, K = Konsekvens, R = Riskfaktor ( R = S * K ) 
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3.2 Förstudie 

3.2.1 Informationssökning 

I detta kapitel finns all information, som ansågs intressant i sammanhanget, som samlats in 

under hela projektet presenterad. Det inkluderar information som hittats med hjälp av en 

arkitekt och hans rekommendationer. Arkitekten gav råd på det förslag som visades upp i 

projektets senare del. 

Autofrics Hemsida 

Hemsidan (Autofric 2018) var till stor hjälp för att bli mer insatt i deras arbetssätt och även 

för inspiration. 

Entré 

Entrén är ofta det som blicken fästs på när en byggnad betraktas. Den säger också väldigt 

mycket om byggnaden och människorna som finns i den, så att besökarna vet vad de har att 

vänta redan innan de går in (Hubbard 2001, s. 51). Just detta är också vad som eftersträvats i 

detta projekt. Besökare och förbipasserande ska ges en förståelse för vad företaget i fråga 

sysslar med. Pizzi skriver att ”the character, history and meaning of a place can be found 

inscribed in its doorways” (Pizzi 2003, s. 83) 

Formgivning och gestaltning 

I sin bok beskriver Monö (1997, s. 66) vad han kallar för en produkts ”Current product sign”. 

Det handlar om hur funktioner brukar gestaltas i en produkt. Risken finns när man designar en 

produkt att det sker en allt för radikal förändring av dess utseende och att produkten därför 

inte känns igen (Monö, 1997, s. 66). Österlin beskriver något liknande i sin bok (2016, s. 

121). Han beskriver att slutsatser dras om funktionen baserat på en produkts utseende och att 

det ofta finns ett typiskt utseende inom en viss produktkategori. Vi är vana att se saker på 

vissa sätt och kan få svårt att tolka dem om de ser för annorlunda ut. Österlin skriver om en 

”Balansgång mellan igenkänning och begriplighet respektive intressant nyhetsvärde” (2016, s. 

121).  

Smith skriver i sin bok (Smith 2003) om the “Twin poles of mental need” där vi både har ett 

behov av att dra oss tillbaka och underkasta oss en grupp, och en törst efter spänning och 

utmaning (Smith 2003, s. 24). I boken presenteras ett bra citat av Thomas Aquinas: 

After the travail of the discursive act of understanding, the intellect 

rejoices at the vision…of order and integrity…Beauty is what pleases 

when it is seen, not because it is intuited without effort, but because it is 

through effort that it is won…We take pleasure in knowledge which has 

overcome the obstacles in its path…(Smith 2003, s. 24) 

Läsbarhet och minnesvärde hos en figur eller logotyp beror till stor del graden av enkelhet 

(Monö 1997, s. 105). Vi har lättare att uppfatta något som står i stor kontrast till dess 

omgivning (Pettersson 2012, s. 149 refererad i Sjöstrand 2017, s.16). Våran hjärna förenklar 

information genom att klumpa ihop den. Den läser av mönster för att kunna lagra mer 

information under samma rubrik. Ju mer plats som kan sparas på detta sätt, desto mer rum 
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finns det för överraskningar (Smith 2003, s. 27). Det finns två typer av mönster; symmetriska 

och enhetliga eller brutna och osammanhängande, utav vilka det senare brukar vara det som 

förekommer i naturen (Smith 2003, s. 27). Ett försök att illustrera skillnaden har gjorts i Figur 

3. Symmetri kan användas för visuell balans, om syftet är att skapa komplexitet, för att få 

struktur eller för att framhäva något betydelsefullt (Ching & Binggeli 2012, 348-352 refererad 

i Sjöstrand 2017, s.15-16) 

 

 

 

 

 

 

 

Smith citerar Stewart, Natures numbers: 

Something in the human mind is attracted to symmetry… However, 

perfect symmetry is repetitive and predictable, and our minds like 

surprises, so we often consider imperfect symmetry to be more beautiful 

than exact mathematical symmetry…nature also seems to be dissatisfied 

with too much symmetry. (Smith 2003, s. 27)  

Här beskrivs symmetri med avvikelse som det mest estetiska. Ett exempel från boken är hus 

från vissa delar av Amsterdam som ger en bild med speciell estetisk betydelse (Smith 2003, s. 

39-40). Vid första anblicken verkar de kanske vara slumpmässigt gjorda och helt olika 

varandra. Men vissa likheter återfinns som smala fronter och gavlar mot gatan som gör att de 

kan tolkas så att de hör ihop (Smith 2003, s. 39-41). Det finns ett mönster men samtidigt 

överraskningar. 

För att väcka nyfikenhet och spänning i en design finns några knep man kan använda sig av. 

Strömlinjeformer och diagonaler ger intryck av rörelse (Österlin, K. 2016, s.120) vilket kan 

tänkas associeras med spänning och upptäckande. Om man letar i minnet så hittar man kanske 

exempel som visar på att det är lättare att upptäcka ett föremål i rörelse än ett som är stilla. 

Hesselgren talar i sin bok (Hesselgren 1954) om de visuella huvudriktningarna. Han beskriver 

hur de visuella huvudriktningarna, lod- och horisontalplanet, inger ro, att det är störande att se 

en tavla hänga snett, se Figur 4, och att vi inte mår bra av att vistas i ett snett rum (Hesselgren 

1954, s. 30).  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3. Symmetri och symmetri med avvikelse. 

                

                

Figur 4. Sned tavla. 



 

23 
 

Det är bara om man vill tillföra ett moment av spänning som man medvetet bör avvika från 

dessa huvudriktningar (Hesselgren 1954, s. 30). Uppmärksamhet fäst vid olika saker beroende 

på erfarenhet och på vad betraktaren har för relation till det denne ser (Hesselgren 1954, s. 

277). Men det finns vissa hjälpmedel som kan användas för att dra till sig uppmärksamhet. 

Uppmärksamheten tas av; stora föremål, pregnanta former, avvikande former, slutna former 

och linjer som pekar mot centrum (Hesselgren 1954, s. 278), se Figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller färg så appellerar ljusa föremål mer än mörka och stora färgintervall appellerar 

mer än små, där ljushetsintervall är viktigare än färgton- och färgstyrke- eller 

mättnadsintervall (Hesselgren 1954, s. 279). Just färger kom dock inte att beaktas så mycket 

under projektet. Hörn kan användas för att skapa nyfikenhet. De får en att vilja gå runt för att 

få se vad som finns på andra sidan (McKenna-Cress & Kamien, 2013, s.148 refererad i 

Sjöstrand 2017, s.13). Denna text ledde till en egen tolkning om att stängda ytor med något, 

helt eller delvis, gömt bakom väcker nyfikenhet och kanske inger spänning. En ingång kan 

förstärkas och göras tydligare genom att den görs lägre, bredare eller smalare än förväntat 

(Ching, 2007, s. 251 refererad i Sjöstrand 2017, s.19). Det kan också åstadkommas genom 

utsmyckning eller att ingången placeras på ett oväntat ställe. Antingen kan den ge en vink om 

vad som finns på andra sidan, eller tvärt om visa motsatsen för att skapa kontraster (Ching, 

2007, s. 251 refererad i Sjöstrand 2017, s.19). Sammanhanget där detta är hämtat från är 

utställningar på museer men likheter kan ändå ses med detta projekt.  

Företag, butiker och liknande behöver ett sätt att sticka ut för att få folk att uppmärksamma 

dem. Särskilt restauranger har hittat sätt för att skaffa kunder. De spelar på folks fantasi, 

genom att använda olika teman, för att få dem att stanna upp och gå in (Hattenhauer 1984, s. 

73). Detta är inte direkt applicerbart i det här fallet då det inte är ett handlar om ett företag 

som en privatperson spontant går in hos när man passerar.  

Semantik 

Semiotik (semiotics) sammanfattas av Monö (1997, s. 58) som läran om tecken och 

teckensystem och deras struktur, egenskaper och roll i social-kulturellt beteende. Semiotik 

kan sedan delas in i tre undergrupper. Dessa är semantik, syntax och pragmatik. Semantik är 

läran om tecknens budskap, teckens betydelse. Syntax är läran om tecknens relationer, (till 

andra tecken), hur de interagerar i sammanställningar av tecken. Pragmatik är läran om 

tecknens användande, i olika kulturer och sammanhang (Monö 1997, s. 62). Tecken är något 

som betyder och representerar något och i sin tur kan delas in i de tre delarna; index, ikon och 

symbol. De tre delarna beskrivs på följande sätt (Monö 1997, s.53-54); en ikon liknar det den 

Figur 5. Uppmärksamhet tas av stora och avvikande former. 
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representerar medan en symbol är ett tecken som krävt en överenskommelse om vad den ska 

betyda, till exempel postens horn. Ett index är kopplat till en händelse. Till exempel är 

hjulspår i snön ett index på att en bil har kört där tidigare. Tecken uppfattas inte bara visuellt 

(Monö 1997, s. 58-62), men vad ögat ser skapar förväntningar på hur saker kommer att 

uppfattas med våra andra sinnen (Monö 1997, s. 62). För att återkoppla till entrén så ska 

denna främst vara en prydnad och uppfattas av synen. Det som kan tänkas uppfattas av andra 

sinnen är dess yta och eventuellt lukt då dessa är speciella för metall. För att uppfatta dessa 

krävs att man är väldigt nära produkten. Monö skriver också om något som kallas för gestalt, 

vilket definieras som; ett arrangemang av delar som uppträder och fungerar som en helhet 

som är mer än summan av dess delar (1997, s. 33). Det finns vissa faktorer som hjälper oss att 

urskilja gestalter, av vilka några presenteras här. Närhetsfaktorn beskriver att vi lättare 

uppfattar gestalter om delarna är grupperade, en kontrollpanel blir exempelvis tydligare om 

knapparna är grupperade efter funktion (Monö 1997, s. 35). Den inneslutande faktorn säger 

att linjer som innesluter en yta, enklare ses som en helhet (Monö 1997, s. 37).   

Det finns fyra typer av semantiska funktioner, vilka är; beskrivande, uttryckande, 

uppmanande och identifierande (Monö 1997, s. 77). En produkts funktion kan beskrivas 

genom att text som beskriver vad det är placeras på den. Den beskrivs då med ett verbalt 

tecken (Monö 1997, s. 82). En produkts utseende kan dock också bli tecken som kan beskriva 

dess funktion och syfte (Monö 1997, s. 83). Alltså kan man då förstå hur och till vad en 

produkt ska användas till enbart genom att observera den. En produkt kan ges ett visst uttryck 

där samma ord som används för att beskriva personer ofta används, till exempel inbjudande, 

aggressiv eller glad (Monö 1997, s. 91). Som exempel kan bilar användas då de flesta 

innehåller samma delar, fyra hjul, kaross, ratt etc. men de ser ändå olika ut och har skilda 

uttryck (Monö 1997, s. 94). Funktionen att uppmana innebär att personen som uppmaningen 

är menad för ska triggas till en reaktion (Monö 1997, s. 98). Exempel kan vara text, blinkande 

lampor eller ljud (Monö 1997, s. 100). En produkts identitet kan beskrivas som; en helhet med 

vissa funktioner och egenskaper som är ämnade åt ett visst syfte. Det innefattar också 

företagsidentitet och likhet med produkter från en viss tillverkare eller med andra 

komponenter i funktion eller utseende (Monö 1997, s. 103). En produkts ursprung kan 

identifieras genom att ett visst företag brukar använda sig av ett särskilt formspråk eller 

genom logotyper och liknande. En annan viktig del av identifikationen är paketering (Monö 

1997, s. 108). En produkt kan också kopplas till en viss produktfamilj där produkterna delar 

en eller flera egenskaper (Monö 1997, s. 109). Produkterna i en familj har samma syfte men 

skilda funktioner, som exempelvis bordsserviser (Monö 1997, s. 109). Något som också bör 

kunna identifieras är produktens syfte. Detta kan åstadkommas om produkten har ”the current 

product sign” eller genom text eller färg (Monö 1997, s. 108-109). Text kan vara till exempel 

namn eller termer (Monö 1997, s. 108) och färger som vi associerar med vissa saker, 

exempelvis gult och orange vid vägarbeten (Monö 1997, s. 109).  

Dessa fyra egenskaper är vad som undersöks i en Semantisk analys (Monö 1997, s. 126-133). 

I en bra semantisk design så är de fyra funktionerna tydliga, entydiga och ärliga (Monö 1997, 

s. 133). En designer ansvarar för att försäkra att det vi kan se hos en produkt stämmer överens 

med det vi hör och känner. En produkt ska vara det den utger sig för att vara och de 

semantiska funktionerna ska fungera bra ihop (Monö 1997, s. 133-134). Ett liknande 

resonemang förs av Hattenhauer (1984, s. 73). Hattenhauer skriver om hur tecken består av 

två delar, en ”signifier” och en ”signified” (de Saussure 1960 refererad i Hattenhauer 1984, s. 

72). Signifier är tecknets form medan ”signified” är vilken betydelse som associeras med 
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formen. För att förstå betydelsen, eller meningen så krävs att man är bekant med dess kod. 

Inom arkitekturen kan även en ”signified” bestå av de två delarna ”denotation” och 

”connotation” (Eco 1980b, s. 21 refererad i Hattenhauer 1984, s. 72). Det förstnämnda står för 

en byggnads, eller en del av en byggnad, användning, dess funktion medan det andra står för 

byggnadens mening. Ett exempel ges om en rulltrappa där ” the denotation” är att förflytta sig 

uppåt och ”the connotation” kan vara exempelvis nöje eller fara, beroende på hur man känner 

för rulltrappor. Men den som inte kan en rulltrappas kod förstår inte heller dess användning. 

Hattenhauer menar att funktion följer kommunikation. Man måste förstå meningen med en 

arkitekturs ”signifier” för att kunna använda den (Hattenhauer 1984, s. 73). Det nämns kort i 

Arkitekturens uttrycksmedel att det i konstruktioner ibland sparas ”onödiga” delar som inte 

kan motiveras tekniskt men som sparas för att ge ett stabilare uttryck (Hesselgren 1954, s. 35-

36). Det verkar vara för att ge en bättre semantisk helhet. Två viktiga begrepp verkar vara 

helhet och förståelse. 

Kvalitét 

Att entrén skulle inge kvalitet var något som företaget önskade redan från början. Därför har 

det undersökts lite närmare vad som krävs för att något ska inge kvalitét. I boken Kvalitét från 

behov till användning (Bergman & Klefsjö 2012) finns flera definitioner av begreppet 

kvalitét. De handlar exempelvis om uppfyllandet av satta krav, både för kundernas nutid och 

framtid, och lämplighet för sin användning (Bergman & Klefsjö 2012, s. 23). Författarnas 

definition är att ”kvalitéten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö 2012, s. 24).  

I boken beskrivs åtta kvalitétsdimensioner som en produkt bedöms efter. Dessa är: 

➢ Driftsäkerhet 

➢ Prestanda 

➢ Underhållsmässighet 

➢ Miljövänlighet 

➢ Utseende 

➢ Felfrihet 

➢ Säkerhet 

➢ Hållbarhet  

(Bergman & Klefsjö 2012, s. 31) 

Dessa kan vara av olika stor betydelse beroende på vilken produkt som avses (Bergman & 

Klefsjö 2012, s. 36). 

En egen tolkning gjordes om att en produkt som inger kvalitét ser ändamålsenlig och 

genomtänkt ut. 
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Plan- och bygglagen 

Att bygglov krävs kunde konstateras ganska snabbt. Enligt Hagfors kommuns hemsida 

(Hagfors kommun 2017) behövs bygglov för bland annat tillbyggnad och skyltanordningar 

och vid ändring av hus eller tomt. För bygglov krävs att ett förslag med ritningar skickas in 

till Miljö- och byggnämnden (Hagfors kommun 2017). Innan beslut om bygglov så testas 

förslaget i ansökan mot Plan- och bygglagen (Hagfors kommun, 2018). Plan- och bygglagen 

innehåller regler om planläggning av mark och vatten och om byggande (Boverket 2014). 

Beskrivningarna i denna lag är ganska vaga och det refereras till andra dokument. Men ett 

dokument med tips och riktlinjer till Plan- och bygglagen; Boverkets byggnadsregler, har 

hittats (BFS 2011:6). Där kunde aspekter som ansågs relevanta och som kan vara bra för 

företaget att tänka på identifieras. Vissa delar från Plan- och bygglagen finns också 

representerade i följande text. Fokus har lagts på att identifiera regler inom vilka byggandet av 

en entré innebär förändring från nuläget. Dock bör det återigen påpekas att detta varit en 

översiktlig studie. 

Från kapitel 8 i Plan- och bygglagen, som bland annat innehåller krav på byggnadsverk (SFS 

2010:900, kap 8) har vissa punkter tagits med. Det som inleder kapitlet är en översikt av vad 

som gäller för ett byggnadsverk. Detta innefattar lämplighet för ändamålet, en god form-, 

färg- och materialverkan och att byggnadsverket ska vara tillgängligt och användbart även om 

man har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (SFS 2010:900, kap 8 1 §). Dessa krav ska, 

om inte annat har meddelats, uppfyllas så att de:  

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 

2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är 

rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt 

förnyas genom ombyggnaden, och 

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om 

ändringen. (SFS 2010:900, kap 8: 2 §) 

Om det är praktiskt och ekonomiskt enkelt så ska hinder mot tillgänglighet alltid avhjälpas 

(SFS 2010:900, kap 8: 1 § 3). Enligt kapitel 8 i Plan- och bygglagen så ska det som gäller för 

en byggnad också gälla för en annan anläggning och för skyltar och ljusanordningar (SFS 

2010:900, kap 8: 3 §). Detta gäller i viss omfattning som ska framgå av föreskrifter som 

meddelats med stöd av kapitel 16 (SFS 2010:900, kap 16: 2 §).  

Ett byggnadsverk behöver ha vissa tekniska egenskaper, där vissa kan tänkas vara mer 

relevanta än andra i detta fall: 

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i 

fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, 
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9. hushållning med vatten och avfall, och 

10. bredbandsanslutning. (SFS 2010:900, kap 8: 4 §) 

Följande är hämtat från Boverkets byggnadsregler (BFS 2011:6). 

För att dagvatten inte ska ge fuktskador på en byggnad så bör detta ledas bort med hjälp av en 

lutning ut ifrån byggnaden, alternativt med andra anordningar som samlar upp och leder bort 

dagvattnet. Denna lutning bör vara 1:20 inom 3 meters avstånd, och om det inte är möjligt 

rekommenderas ett dike, men då måste tillgängligheten beaktas (BFS 2011:6, s.103).  

Det finns gränsmått för bredd och höjd för fri utrymningsväg. Bredden bör vara 0,9 m med 

inkräktande av ledstänger på maximalt 0,10 m på vardera sida (BFS 2011:6, s.58).  

Dörröppningar bör ha en fri bredd på minst 0,8 m (BFS 2011:6, s.58). Höjden i 

utrymningsvägar, trappor, dörrar och andra kommunikationsutrymmen ska uppnå 2.00 m. (BFS 

2011:6, s.135). Om utrymningsvägen är avsedd för fler personer än 150 bör den fria bredden 

uppnå minst 1,20 m (BFS 2011:6, s.58). 

En arkitekts synpunkter 

I detta stycke presenteras sammanfattat vad som kom upp vid ett telefonsamtal med Jonas 

Haglund1:  

Under samtalet gavs rådet att titta mycket på bilder för inspiration. Han sa också att det inte är 

så ofta man bygger allt från grunden. Han menar att det istället ofta handlar om att pussla ihop 

delar från olika leverantörer och gav några exempel. Han gav förslaget att man kan klä 

konstruktionen med plåt för utseendets skull. Han pratade också om att det krävs ett visst mått 

för en fri utrymningsväg. 

Följande information är resultatet av en senare diskussion med arkitekten2 kring det valda 

konceptet: 

 

Under mötet både bekräftar Jonas vissa tankar och idéer som kommit upp tidigare under 

projektet och kommer med nya bidrag. Jonas gav rådet att testa helheten, rännor, växter 

marken. Detaljerna påverkar. Till exempel kommer eventuella rännor att bli en del av hela 

formen. Pelare består av tre delar som kan formges. Själva pelaren och plattor i botten och på 

toppen. Bara frågan om ifall pelarna ska sitta i ytterkant eller hur långt indrag de ska ha har 

betydelse. Om pelaren är indragen kommer inte vatten att rinna där heller. Jonas säger att han 

själv gärna ritar från delen till helheten istället för att börja från andra hållet. Ibland planka för 

planka. 

Konstruktionen ska klara egenvikten plus lasten av en viss snötyngd som varierar beroende på 

vart i Sverige man befinner sig.  

Vattnet finns det all möjlighet att leda ner i pelarna. Det går att sätta in en lucka i pelarna eller 

silar direkt uppe i rännan för att rensa. Det är inte ett jättestort problem då det inte handlar om 

stora vattenmängder. Det kan därför vara enklare att använda silar, så får man helt enkelt 

klättra upp och rensa när det behövs. Det kan ändå vara bra för att undvika halka och stående 

                                                           
1 Jonas Haglund, arkitekt, telefonsamtal 2018-02-26 
2 Jonas Haglund, arkitekt, möte 2018-04-20 
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vatten. Vattnet bör ledas undan, helst i brunn eller liknande, smidigt att koppla till något som 

redan finns, annars i grusbädd.  

Jonas tog också upp tillgänglighet som något att beakta. I detta fallet handlar det då om att 

inte använda höga trösklar eller kanter. Det är inget hinder för den som inte behöver hjälpen 

och det kan gynna de anställda vid exempelvis skada. Det är kanske inte är så strikt då det inte 

är en offentlig byggnad, menar Jonas.  

Jonas konstaterar snabbt att taket bör sitta över glaspartiet och följa dess mått. Om taket slutar 

i glaspartiet ser det troligen slarvigt ut, som om överblivna delar använts som tyvärr inte hade 

rätt mått, säger han. Han höll med när åsikten om att det ser för lågt ut att sätta taket precis 

ovanför dörren presenterades. Han verkar inte orolig över att förslaget kan göras hållfast. När 

han fick frågan om ifall stödpelare skulle behövas inne vid väggen så svarade han att det 

troligen inte behövs. Två ben räcker och det går troligen att hitta fästpunkter i byggnadens 

vägg ovanför glaspartiet. Anslutning kommer antagligen ske genom att plåten på väggen skärs 

upp. Bör dock tilläggas att Jonas endast sett bilder av byggnadens utsida. 

En enkel form kan se klumpig ut. Det kan komma att se konstigt ut om hela takytan är helt 

slät. Tak brukar inte se ut så och konturer och linjer kan göra det enklare att läsa och förstå 

formen, menar Jonas. Detta resonemang stärks av tidigare, i teorin, nämnda funktioner för 

gestalter. En helblank yta avslöjar också minsta lilla avvikelse. Han påpekar också att tunn 

plåt kan buckla sig. Han rekommenderade därför något mönster eller någon ytstruktur. 

Utnyttja att rostfritt ska användas, säger han. 

Jonas hade ett förslag att använda vattenskärning även på undersidan av taket. Man skulle 

kunna göra något ornament och använda belysning här också. Då skulle det eventuellt 

behövas någon form av lucka för att byta lampa. En annan idé han delade med sig av var att 

man kan använda sig av blästring med schabloner för att göra mönster, kanske på takets sidor. 

Men det får inte heller bli för mycket så man kan inte göra allt.  

Jonas nämnde Alfaneon, i Kil, som sysslar med skyltar och belysning. Efter en titt på deras 

hemsida (Alfaneon (u.å)) så kunde konstateras att idén med logga i någon form av plast som 

belyses är möjlig. På till exempel MattonAB (MattonAB (u.å)), har både röd och svart plast 

hittats.  

I ett mail svarade Jonas3 på frågan om ifall kondens kan bli ett problem och gav råd med 

åtgärder; 

Det är definitivt en risk. Uppstår antingen vid klar väderlek kvällar o 

nätter när ytan strålar ut mot natthimlen och blir kallare än omgivande 

luft som då kondenserar ut vattendroppar. Om det ligger snö på taket kan 

kondensen bildas dygnet runt vid plusgrader då plåten blir nedkyld av 

snön och varmare luft passerar under. Det är rimligtvis bara den över 

välvda ytan som får kondens. Antingen kan den beläggas med en tunn 

skummatta typ liggunderlag eller stegljudsmatta som läggs under golv 

                                                           
3 Jonas Haglund, arkitekt, mailkontakt 2018-05-03 
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som en slags isolering eller så får du skapa ett enkelt innertak som fångar 

upp droppar och leder dem till stupröret etc. (Jonas Haglund3) 

Efter mötet fortsatte informationsletandet angående vad som tagits upp under detsamma. 

Enligt tabell från en hemsida (Marley 2018) så ska halvcirkelformade rännor med diametern 

70 mm i samband med stuprör med diametern 53 mm klara att ta upp vatten för ett tak med 

arean 25 m2. Det är arean av planritningsytan som räknas. Entrétaket kommer att få en 

motsvarande area (om de mått som getts från företaget används) på 3,2*2,5 = 8m2. Detta 

reduceras till 4m2 om man kan ha en ränna på vardera sida (Marley 2018). Rännornas lutning 

ska vara 3-5mm/m (Wijo u.å). Denna lutning har även påträffats hos andra källor. Efter att 

den tillfrågade arkitekten pratat om snötyngd så hittades på boverkets hemsida en karta över 

dimensionerande snölaster i olika delar av Sverige. På denna karta kan tydligt ses att lasten i 

Hagfors, där företaget ligger, är 2,5 kN/m2 (Boverket, 2015). Värdena som anges på kartan är 

samhällets minimikrav. 

3.2.2 Studiebesök 

Under mötet med handledare kunde de förberedda kriterierna checkas av och input som 

handledaren hade utöver dem kunde adderas till listan. 

Sammanställning av intervjusvar 

De anställda beskriver Autofric som ett familjärt företag med ung arbetskraft och en bra och 

rolig arbetsplats, bra sammanhållning. Ett litet eller mellanstort företag med stor kompetens. 

De är flexibla och kan lösa det mesta. De gör produkter, ofta skruvar och spiraler, till 

reningsverk, har gjort maskiner till järnverket och flisverk och transportörer till pellets. De 

håller på mycket med svetsning, bockning, rostfri plåt 

På frågan om vad de gör bäst så återkom svaret att de gör; Allt bäst! De sa att de gör fina jobb 

i hård konkurrens och har bra kvalitét på allt de gör. 

Den förra entrén var gammal och sliten, den rostade och risken fanns att den skulle falla ihop. 

Den visade inte kvalitét, var mörk och dyster, ful och intetsägande om vad företaget gör. Det 

regnade in genom det dåliga taket och taklampan fungerade bara ibland.  

Entrén ska synas, vara ljus och upplyst, det är viktigt med rätt belysning. Den ska se bra ut, 

vara fin och välkomnande då det är ett första intryck för kunderna. Den ska tydligt visa att här 

är Autofric. Den ska också skydda mot regn och ge en snöfri plats mellan bilen och ingången.  

Någon tyckte att entrén är okej i nuläget. Det ska se bra ut för kunden men något lyxigare 

kanske inte behövs. 

Känslan som ska förmedlas är ett välkomnande, en bra känsla. Det ska vara ordning och reda. 

Förslag som kom upp:  

Info och telefonnummer till företaget, öppettider, någon beskrivande bild, att lägga till lite 

färg så att det inte bara blir kritvitt, en skylt där det står välkommen, glasväggar, display – Tv, 

blommor, spotlights. 

3.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen som utformades kom att innehålla en kriteriematris och en QFD-matris. 
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3.3.1 Bristanalys 

De brister som kom upp under analysen av den gamla entrén var följande: 

• Den gav ingen indikation på vad företaget sysslar med 

• Såg instabil ut (taket bars upp av smala pelare) 

• Den var lite tråkig och smälte in i byggnaden (den syntes inte bra) 

• Marken var ojämn 

• Det kan tänkas att snö, regn och skräp blev liggande på taket 

• Företagets postlåda satt på ett rör som stack ut från en av pelarna – risken fanns att den 

blev i vägen eller påsprungen 

• Entrén rostade 

• Den såg ut att sitta lågt vilket gjorde att mindre solljus släpptes in och att den inte var 

så inbjudande och såg ”trång” ut 

• Ej inbjudande 

• Bilarna, på parkeringen precis bredvid, stal fokus från entrén 

3.3.2 Semantisk analys av gamla entrén 

Nedan beskrivs resultatet av den semantiska analysen på företagets gamla entré. För att 

förtydliga så har resultatet skrivits in i fyra olika tabeller, en för var och en av de semantiska 

funktionerna.  

Entréns uttryck och på vilket sätt, eller med vilken del, de visar sig kan ses i Tabell 3. I 

samma tabell kan de uttryck som entrén saknar och borde ha också ses.   

Tabell 3. Vad entrén uttryckte 

Uttrycker Hur? 

Instabilitet/bräcklighet Smala ”ben” 

Enkelhet Okomplicerad (tillverkning, konstruktion, inga 

dekorationer) 

Tråkig Smälter in i väggen 

Vingligt Plattorna på marken 

Uttryck som fattas 

Ej inbjudande 

Ingen wow!- känsla 

Väcker inte nyfikenhet 



 

31 
 

Vad entrén identifierade visas med hjälp av Tabell 4. Tabell 4 visar också på vilket sätt 

identifikationen sker och om något som saknas har observerats. 

Tabell 4. Vad entrén identifierade 

Identifierar  Hur? 

Hör ihop med Autofric - byggnaden Samma material och färg 

Industri  Plåt och metall  

En entré/ingång Tak på ben (pelare) utanför en dörr (current 

product sign) 

Fattas 

Ingen logga 

Det som entrén beskrev återfinns i Tabell 5. 

Tabell 5. Vad entrén beskrev 

Beskriver Hur?  

”Highlighta” ingången (syfte) Öppet utrymme mellan två stolpar 

Plattor på marken 

Dörr  

Utstickande  

Samla post Brevlåda  

Skydda mot regn Tak  

Förtydligande  Plattorna på marken beskriver övergången in – ut 

Taket beskriver att man kan få skydd från regnet här 

Att det är brett mellan stolparna säger att det finns 

möjlighet att gå in här, något lågt tak dock 
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Entrén uppmanade inte till så mycket. Det finns ändå ett par saker som är värda att nämna 

som visas i Tabell 6. 

Tabell 6. Vad entrén uppmanade till 

Uppmanar till Hur?  

Gå in/gå under Taket (p.g.a erfarenhet) 

Lämna brev Brevlådan (den sträcks fram) 

Stå/gå på Plattorna på marken 

 

3.3.3 Kriteriematris 

Matrisen kan ses i sin fulla längd i bilaga 4, medan de viktigaste och mest utmärkande kraven 

och önskemålen tas upp här. Entrén ska spegla företaget, visa dess kompetens, värden och det 

som är unikt för dem, gärna genom att integrera en spiral. För att bygglov ska kunna erhållas 

måste lagar enligt Plan-och bygglagen tillfredsställas. Ett annat viktigt kriterium, som också 

ingår i Plan-och bygglagens krav, är att konstruktionen måste klara vissa hållfasthetskrav. 

Den måste också klara det svenska klimatet, både vinter och sommar, den ska skydda från 

väder och vind och även erbjud belysning. Från företaget sattes vissa storleks- och 

kostnadsbegränsningar och krav som uttrycker viljan att tillverka entrén själva. En hel del 

önskemål angående semantiska aspekter kunde fastställas. Det önskades exempelvis att entrén 

ska vara estetiskt tilltalande, uttrycka stabilitet, inge kvalitet, vara inbjudande och väcka 

nyfikenhet.   

3.3.4 QFD 

Inga värden har räknats ihop som kan jämföras med varandra, men ur matrisen går det till 

exempel att utläsa att formen kommer ha en påverkan på alla önskemål och att storleken samt 

materialet kommer påverka de flesta se bilaga 4. Energikällan verkar vara den egenskap som 

påverkar minsta delen av önskemålen. (Energikälla syftar på det som driver konstruktionens 

belysning.) Utifrån matrisen fås en ungefärlig uppfattning om hur konstruktionens olika delar 

kommer att påverka kriterierna.  

Vilken färg produkten kommer att ha påverkar ett fåtal kriterier starkt, då främst de 

semantiska kriterierna som handlar om att den ska vara inbjudande, estetiskt tilltalande och så 

vidare. 

Kommentarer kan ses i bilaga 4. 

3.3.5 Moodboard 

En upp- och nedvänd bunke på ett platt underlag fick illustrera stabilitet. Närbilder på 

attiraljer från köket ger en känsla för material och även färg som ska återfinnas i 

slutlösningen. Viktiga ord som fick ta plats på tavlan var entré, välkommen och kvalitét. Se 

Figur 6. 
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Figur 6. Moodboard-en känsla för entrén. 

3.4 Konceptgenerering 

3.4.1 Konceptgenerering TE 1 

Många idéer kom upp under konceptgenereringen med teknikeleverna. Både idéer som 

kommit upp tidigare, under enskild konceptgenerering, och nya ej beaktade förslag. 

3.4.2 Kombination av koncept 

För att undvika förvirring så är nog en inledande förklaring på sin plats. Koncepten kommer 

här att presenteras och det blir snart tydligt att de är namngivna på lite olika sätt. Alla har fått 

ett varsitt nummer men vissa har ett, vi kan kalla det, tilläggsnummer som är antingen .1, .2, 

eller .3. Detta kommer av att vissa koncept togs fram i samma morfologiska matris, på samma 

utskrivna ark. De gavs samma nummer och skiljdes åt med olika färger. För att säkerställa att 

koncepten kan skiljas åt även utan behov av att se olika färger så lades detta så kallade 

tilläggsnummer till. De tre koncepten som var namngivna 1, blev då 1.1, 1.2 och 1.3 och så 

vidare. En bild av företagsbyggnaden har infogats eftersom vissa koncept refererar till denna, 

se Figur 7. 

 

Figur 7. Autofric framsida. 
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I vissa koncept nämns att de speglar maskinerna som företaget tillverkar. Det som främst 

uppmärksammats hos maskinerna är synliga skruvar och blandningen mellan blanka och 

matta ytor. Detta förtydligas med hjälp av Figur 8 och Figur 9. På vissa av maskinerna kunde 

också röda detaljer ses. 

 

Figur 8. Synliga skruvar. 

 

Figur 9. Blandning av blanka och matta ytor. 
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Koncept 1.1 

Autofrics spiraler får utgöra pelare till ett snett tak. För att förmedla samhörighet med resten 

av byggnaden kan taket vara av korrugerad plåt. Till detta används också röda delar, 

spiralernas axlar. En gång av stenplattor leder fram till dörren. På taket återfinns en 

tredimensionell modell av loggan. Lampor sitter placerade på taket och är riktade mot loggan. 

I spiralerna ska ljusslingor placeras för att väcka nyfikenhet och spänning. Det finns även en 

lampa fäst på takets undersida för att underlätta om man går in i mörkret. I takets hörn sitter 

flaggor fästa. En vattenskuren välkommenskylt fästs mitt över gången för att bidra till 

inbjudande och visa kompetens. Konceptet visas i Figur 10. 

 

Figur 10. Koncept 1.1. 
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Koncept 1.2 

Grundidén till detta koncept är en stor vertikal spiral med en öppning, genom vilken det är 

möjligt att gå in. På spiralen sitter ett snedtak av korrugerad plåt. På taket finns en logga 

utskuren ur ett stycke plåt med en ljusslinga i. Texten entré finns också på plåtstycket och 

förtydligar ingången. På spiralens sidor finns bilder av olika tillverkningsprocesser som 

företaget använder. Spiralens sidor ska växla mellan matt och polerad metall. Röda detaljer 

för att förmedla samhörighet med byggnaden, så som stolpar eller konturer på spiralen 

återfinns. Marken är asfalterad. En taklampa används för att hitta in i mörkret. Konceptet 

visas i Figur 11. 

 

Figur 11. Koncept 1.2. 
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Koncept 1.3 

Grundidén till detta koncept är istället (jämfört med koncept 1.2) en stor horisontell spiral som 

ser ut att skruva sig in i byggnaden. Den är tillverkad i rostfritt. På spiralen blandas matta och 

blanka ytor för att spegla maskinerna som företaget tillverkar. Något annat material behöver 

läggas till i gliporna som uppstår i spiralen för att entrén ska kunna skydda mot regn. Tanken 

är att materialet ska vara genomskinligt. Besökare passerar genom spiralen för att komma till 

dörren. En skylt med loggan fästs på spiralens ovansida. Skylten är ett stycke plåt med loggan 

svetsad i metallen. En matta med texten; välkommen har lagts ut framför dörren. Vill man 

förmedla samhörighet med resten av byggnaden genom att lägga till röda detaljer så är det 

passande att göra med mattan. För att belysa loggan har två lampor placerats på marken 

framför entrén. En lampa sitter också i vad som får agera tak. Marken görs plan med hjälp av 

cement. Konceptet visas i Figur 12. 

 

Figur 12. Koncept 1.3. 
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Koncept 2.1 

Koncept 2.1 består av ett smalt tak som är vinklat uppåt. Det kan ha korrugerad plåt för att 

visa att entrén hör samman med resten av byggnaden. Taket hålls uppe av smala stolpar som 

kan luta ut från byggnaden för att inge spänning. Röda detaljer för samhörighet och för att 

spegla maskiner kan användas, till exempel längs takets kant som Figur 13 visar. På marken 

finns en grusgång. En ränna placeras vid takets inre kant och spiraler får agera stuprör och 

leda ner vatten till marken. Vindskivor i plåt används för extra skydd mot väder. Skivorna 

innehåller företagets logga och eventuellt svetsade och vattenskurna detaljer. De kan även, om 

så önskas, innehålla ikoner med företagets tillverkningsmetoder, ett förslag visas i Figur 13. 

Två lampor har placerats på varsin sida av dörren och ytterligare två per vindskiva belyser 

loggan. 

 

Figur 13. Koncept 2.1. 
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Koncept 2.2 

Pelare av glas, eller annat transparent material, med belysning inuti är grunden i detta 

koncept. På dessa placeras ett sadeltak. En företagslogga placeras på taket och är utskuren 

med vattenskärning ur plåt och målad med självlysande färg. På taket monteras också två 

spiraler. De följer sadeltaket i framkant och överlappas i ett kors i centrum. På pelarna skruvas 

en kort bit rostfri plåt runt dem i deras topp och botten. Detta ska spegla maskinerna som 

företaget tillverkar. En dörrmatta läggs utanför dörren för att öka trivseln. Byggnaden som 

entrén ska passa med speglas genom glaset, korrugerad plåt på taket och röda detaljer som 

exempelvis mattan. Blanka rostfria spiraler och synliga skruvar i plåten på pelarna speglar 

företagets maskiner. Marken ska vara asfalterad. Värmeslingor i marken eller en värmematta 

används för att undvika snö och is under vintern. Buskar planteras på vardera sida om pelarna 

för extra vindskydd och trivsel. Nackdelarna är att buskarna måste vårdas och att de skymmer 

sikten in. Konceptet visas i Figur 14. 

 

Figur 14. Koncept 2.2. 
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Koncept 2.3 

Koncept 2.3 är en utbyggnad som, med sitt sadeltak, liknar ett litet hus. Idén utgår ifrån en 

utställning med produkter som företaget kan tillverka. Det visar både deras arbetsområde och 

kompetens. En gång genom utbyggnaden kantas av en hylla, på vardera sida, med produkter 

som är belysta underifrån. Det mesta är byggt av genomskinligt material så att man kan se allt 

både in- och utifrån. Alternativt byggs grunden med rostfritt stål och produkterna placeras i 

genomskinliga lådor. Automatiska skjutdörrar liknande de som ofta återfinns hos 

livsmedelsbutiker ger inträde till utbyggnaden. Rostfri plåt som ska spegla maskinerna som 

företaget tillverkar monteras på skjutdörrarnas utsida. Synliga skruvar i plåten används också 

för att förstärka detta. På plåten finns företagets logga och texten; entré och kontor. För att 

spegla byggnaden används korrugerad plåt till taket och röda detaljer, i loggan. Loggan kan 

vara ett klistermärke eller målad. Lampor placeras längs takkanten ovanför dörrarna. 

Nackdelar med detta koncept är att det är en större konstruktion och att företaget inte kan göra 

allt själva. Det kan även bli ett stort behov av att putsa fönster. Konceptet visas i Figur 15. 

 

Figur 15. Koncept 2.3. 
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Koncept 3 

En ormliknande form håller här upp ett tjockare tak som har texten Autofric på framsidan. 

Där finns också loggan utskuren med en ljusslinga i spåren. Den ormliknande formen består 

av tjock plåt, eller vid behov tunnare plåt och bärande konstruktion gömd bakom. Formen 

innehåller texten; välkommen och eventuellt svetsade eller vattenskurna mönster. Ett staket 

tillverkat av företagets spiraler leder fram till dörren. Ledstången har gjorts röd för att 

förmedla samhörighet med den redan befintliga byggnaden. En idé om att kunna skrapa bort 

skräp från taket genom att kroka i ett verktyg och dra har lagts till i konceptet eftersom taket 

är platt. Alternativt så kan taket luta något och ha en ram som är rak så att lutningen inte 

behöver synas. Från takets sidor hänger också skivor ned som kan ge extra skydd från väder. 

En lampa finns placerad på takets undersida. Konceptet visas i Figur 16.  

 

Figur 16. Koncept 3. 
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Koncept 4 

Koncept 4 är en plåtram med formen av en oktagon. Det liknar en tunnel som går in mot 

dörren. Företagets logga återfinns på framsidan av en pyramidformad konstruktion på toppen 

av oktagonen. En lampa ovanpå pyramiden belyser loggan. På undersidan av oktagonens 

översta sektion finns en lampa placerad så att man kan se även om man går in när det är 

mörkt. En liten skylt med texten; entré hänger ner från den övre kanten. Skylten och 

oktagonens kontur har gjorts röda för att markera formen och förmedla samhörighet med 

resten av byggnaden. Texten; välkommen är inristad i oktagonens botten för att göra entrén 

inbjudande. Tillägg som kan göras är bockningar i kanterna och mönster på sidorna. 

Konceptet visas i Figur 17. 

 

Figur 17. Koncept 4. 
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Koncept 5 

I koncept 5 används kvadratiska pelare till ett halvmåneformat tak. Taket är av plåt som är 

bockad och svetsad. Stenplattor leder fram till dörren för att hjälpa till att beskriva att det är 

en ingång. Spiraler ligger som en kant längs gången. Loggan finns placerad på takets platta 

framsida med lampor intill. Det är tänkt att inbyggda rännor ska läggas till som leder bort 

vatten genom en pelarstolpe. Svetsade eller vattenskurna mönster kan läggas till på takets 

sidor för att ytterligare visa företagets kompetens. En nackdel med detta koncept är att skräp 

och snö kan fastna i spiralerna. Konceptet visas i Figur 18. 

 

Figur 18. Koncept 5. 
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Koncept 6 

En rät vinkel med ett tak och en vägg, som sitter på sidan av byggnadens glasparti, i plåt 

lägger grunden till detta koncept. På taket sitter ett plåtstycke, ur vilket loggan är utskuren, 

med en lampa bakom som lyser genom det utskurna mönstret. En spiral hänger ner från takets 

framkant, den hänger i någon form av öglor så att den kan svänga. Ett räcke har lagts till på 

motstående sida från väggen. En stolpe i väggen ska få agera stuprör. I förslaget nedan har 

stolpen gjorts röd för att förmedla samhörighet, se Figur 19. Mönster kan läggas till på 

väggens sida och likaså en taklampa för att hitta nyckelhålet i mörker.   

 

Figur 19. Koncept 6. 
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Koncept 7 

En stor spiral med bara ett varv som är stor nog att gå igenom utgör koncept 7. Det liknar ett 

valv som har det ena stödbenet framför det andra. Loggan finns representerad på spiralen. 

Lampor läggs till för att belysa loggan och som hjälp att se om man går in när det är mörkt. 

Konceptet visas i Figur 20. 

 

Figur 20. Koncept 7. 
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Koncept 8 

Detta är tänkt som en enklare version av koncept 2.3. Hyllor placeras på, in- eller utsidan av, 

ett skal bestående av två väggar och ett tak i plåt. På hyllorna kan produkter som visar 

företagets arbetsområde och kompetens ställas ut. Någon form av skydd fästs över hyllorna 

för att förhindra ansamling av vatten och skräp. Förslagsvis en genomskinlig låda eller 

liknande. På taket sitter en skylt med loggan med lampor ovanpå. I detta koncept fungerar 

korrugerad takplåt och varierandet av blanka och matta ytor för att spegla byggnaden och 

maskinerna. En taklampa adderas också. Konceptet visas i Figur 21. 

 

Figur 21. Koncept 8. 
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Koncept 9 

Om koncept 8 är en förenkling av koncept 2.3 så är koncept 9 en ännu mera simpel version. 

Samma plåtskal bestående av två väggar och ett tak återfinns, men hyllorna är borttagna. 

Produkter som visar företagets kompetens och arbetsområde svetsas istället fast direkt på 

väggen. Även här sitter en skylt med loggan, på taket, med lampor ovanpå. I detta koncept 

fungerar korrugerad takplåt och röda detaljer, exempelvis kanter, för att spegla byggnaden 

och maskinerna. En taklampa adderas även här. Konceptet visas i Figur 22. 

 

Figur 22. Koncept 9. 
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Koncept 10 

Ett tak vars innerkant är fäst i byggnaden och ytterkant vilar på två stolpar med kvadratiskt 

tvärsnitt. Dessa stolpar kan stå antingen parallellt med byggnaden eller med en vinkel på 45°. 

Taket är svängt i en strömlinje så att den ena stolpen som taket vilar på är högre än den andra. 

På takets högsta punkt, längs kortsidan och vinkelrätt ut från byggnaden, sitter en spiral. 

Loggan återfinns på en skylt som fästs på en av pelarna. Lampor placeras ovanför loggan och 

på takets undersida. Det är också enkelt att lägga till en välkommen-skylt till detta koncept. 

Konceptet visas i Figur 23. 

 

Figur 23. Koncept 10. 
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Koncept 11 

Den ormliknande formen från koncept 3 har här utvecklats till en krökt båge. Denna är inte 

helt symmetrisk men nära på. Även här är formen gjord av tjock plåt, alternativt så finns 

konstruktion gömd bakom vid behov. Taket lutar uppåt i framkant. Texten har modifierats till; 

välkommen till Autofric. Loggan sitter här i en skylt på taket. Det finns en ränna inne vid 

väggen. Taklampa och belysning för loggan ska läggas till. Även här kan korrugerad plåt 

användas och röda detaljer läggas till. Konceptet är spännande och inbjudande, nackdelar är 

att konceptet inte innehåller någon spiral. Konceptet visas i Figur 24. 

 

Figur 24. Koncept 11.  
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Koncept 12 

Koncept 12 är väldigt likt koncept 5. Här används dock istället spiraler som pelare till det 

halvmåneformade taket som är av bockad och svetsad plåt. Här är det inte heller spiraler som 

kantar stenplattorna som leder fram till dörren. Loggan finns återigen placerad på takets platta 

framsida med lampor intill. Det är också här tänkt att inbyggda rännor ska läggas till som 

leder bort vatten genom en pelarstolpe. Förslagsvis genom spiralens axel om det är möjligt. 

Svetsade eller vattenskurna mönster kan läggas till på takets sidor för att ytterligare visa 

företagets kompetens. En nackdel med även detta koncept är att skräp och snö kan fastna i 

spiralerna. Konceptet visas i Figur 25. 

 

Figur 25. Koncept 12. 
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3.4.3 Modellbygge - Koncept 

Resultatet av detta modellbygge blev en stor samling med olika varianter av entréer. Det är 

också ett material som har tagits till hjälp när idéer har visats upp för företaget. Eftersom 

materialet finns dokumenterat som foton så kan det enkelt tas fram för ny bedömning. Några 

utvalda bilder från samlingen har tagits med i Figur 26, och fler bilder kan ses i bilaga 5. 

 

Figur 26. Modeller - koncept. 

3.5 Konceptutvärdering 

Ett koncept kunde uteslutas med hjälp av elimineringsmatrisen. Detta koncept var nummer 7 

som har uteslutits med motivationen att det inte var realistiskt. Vissa koncept har tagits vidare 

från denna omgång trots att vissa frågetecken uppstod kring dem. Motivationen som låg till 

grund för det var att undvika att utelämna eventuellt bra lösningar för tidigt. Efter första 

omgången med relativ beslutsmatris togs sex koncept vidare. Dessa var koncept nummer; 2.2, 

2.3, 4, 5, 11 och 12. Från andra omgången togs fyra koncept vidare, vilka var koncept 

nummer; 2.2, 2.3, 11 och 12. I den tredje och slutliga omgången kunde det koncept som bäst 

uppfyllde alla kriterier utses. Det högst rankade konceptet blev koncept nummer 11. Mer om 

konceptens rankningspoäng och värdering för olika kriterier finns att se i matriserna i bilaga 

6. 

Teorin som hittades har använts under utvärderingen av de olika koncepten. I bilaga 7 finns 

anteckningar från konceptutvärderingen där detta förtydligas. 

I samråd med företaget bestämdes att en kombination av olika idéer skulle tas vidare. Taket i 

koncept 5 och 12 med en integrerad logga med ledbelysning i takets framsida valdes ut. Två 

pelare med en form som de hämtade från en av maskinerna de tillverkat önskades av 

företaget. Pelarna ska vara klädda med plåt, elpolerade och blanka. Någon form av belysning 

på takets undersida önskades, taklampa, spotlights eller liknande. Företaget ville ha med 

synliga skruvar, som de som används för at sammanfoga de maskiner som de tillverkar. Idén 

nämns i bland andra koncept 2.2. Det valda konceptet visas i Figur 27. 
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Figur 27. Valt koncept. 

3.6 Layout & Detaljkonstruktion 

3.6.1 Modeller - valt koncept 

Resultatet blev en stor samling modelldelar i kartong och en ännu större samling med foton. 

Dessa foton var sedan till stor hjälp vid jämförelse och närmare analys. Vissa utvalda bilder 

kan ses i  Figur 28 och fler finns representerade i bilaga 5. 

 

Figur 28. Modeller - konceptval. 

3.6.2 Modellanalys 

Med hjälp av analys av modellerna, råden från arkitekten4 och företagets synpunkter så kunde 

passande mått för entrén bestämmas. Detta ledde fram till det slutliga förslaget. 

                                                           
4 Jonas Haglund, arkitekt, möte 2018-04-20 
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3.6.3 Beräkningar 

Nedan visas de beräkningar som utförts, med tillhörande resultat. Arean för entréns olika 

delar samt den sammanlagda arean har beräknats. Area och materialpris har sedan använts till 

en påbörjad kostnadsuppskattning. Priset som används för materialet har erhållits ifrån 

handledaren på företaget5. Beräkningar har också utförts på rännorna för att få en viss 

uppfattning om vilken storlek som krävs. 

Area:  

A = area 

Beteckningarna för de olika längderna kan avläsas i figur nedan, se Figur 29. Formler 

gällande framsidan är hämtade från Karl Björk formelsamling (Björk sjunde upplagan, s. 18) 

 

Figur 29. Beteckningar för beräkningar av area. 

Tak: A = L (R + 2s) = 2500 (3825 + 2 *375) = 11 437 500mm2 

Undersida: A = L*B = 2500*3200 = 8 000 000mm2 

Pelare: A = 2 (3x + 2y) H = 2(3*225 + 2*300) 3200 = 8 160 000mm2 

Rännor: A = 2*a*b = 2*120*2500 = 600 000mm2 

                                                           
5 Johan Axelsson, Autofric, mail 2018-03-02 
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Framsida:    r = ((B/2)2 / h + h) / 2 = ((3200/2)2 / 810 + 810) / 2 = 1985mm 

A = B*s + ½ (R*r – B (r - h)) = 3200*375 + ½ (3825*1985 – 3200 (1985 - 810)) = 

    = 3 116 313mm2 

Total area: 

A = 11 437 500mm2 + 8 000 000mm2 + 8 160 000m2 + 600 000mm2 + 3 116 313mm2 =  

= 31 313 813mm2 = 31,3m2 

Kostnad: 

M = massa 

d = densitet 

V = volym 

t = tjocklek  

Priset som har använts är 35 kr/kg för stålet 1.4301. 

Densiteten som har använts är 7,9 kg/dm3 = 7900kg/m3 (M.woite (u.å)). 

Kostnad = Pris*m = Pris* V*d = Pris*A*t*d 

Då dessa delar inte ska utgöra bärande konstruktion så krävs inte alltför stor tjocklek. Nedan 

följer två exempel.  

Ex) t = 5mm =0,005m → Kostnad = 35*31,3*0,005*7900 = 43272,25 SEK 

       t = 4mm =0,004m → Kostnad = 35*31,3*0,004*7900 = 34617,80 SEK 

Kostnaden kommer att bero på vilken tjocklek företaget väljer. Det är inte säkert att alla delar 

tillverkas i samma tjocklek, som antagits i dessa enkla beräkningar. 

Kostnaden beror på hur företaget väljer att detaljutforma. Konstruktion för hållfasthet 

tillkommer och exempelvis så tillkommer lite för pelarnas fötter och för vinkeljärnen på taket 

beroende på hur de kommer konstrueras. För arbete med marken under entrén, så som 

exempelvis asfaltering eller liknande, tillkommer också en viss kostnad. Detta kan företaget 

eventuellt komma att behöva hjälp med. Det tillkommer lampor och skyltanordning. 

Akrylglas kostar ca: 140 kr för ett ark, tjocklek 3mm och area 25 x 50 cm (MattonAB (u.å)), 

men det beror på om hjälp utifrån behövs med utformning.  
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Rännor: 

Det är vilken volym de båda rännorna kan tänkas ta upp som har undersökts, men då de båda 

rännorna skulle få samma längd, vilken av alternativen som än skulle användas till entrén, så 

redovisas bara arean. 

A = area 

d = diameter 

L = vinkellängd 

H = vinkelhöjd 

B = vinkelbredd 

De olika beteckningarna Figur 30. 

 

Figur 30. Beteckningar för beräkningar av rännor. 

U-form: Det som har beräknats är arean för en halvcirkel med diameter 70mm.  

A = (π (d/2)2) / 2 = (π (70/2)2 ) / 2 = 1924mm2 

Vinkel: Ett plattjärn i 45° vinkel mot taksidan, för att ta ett exempel, vinkel mot takets sida 

med längden L har beräknats.  

Längden har satts till 70mm. Med hjälp av pythagoras sats och av att en likbent triangel fås så 

blir; H = B = 50mm.  

A = H*B / 2 = 50*50 / 2 = 1250mm2 

För att få en större area så kan vinkeln förlängas eller så kan en kant kan läggas till i vinkelns 

ände så att arean ökas med B*kantens höjd,  

t.ex; tilläggsarea = 50*15 = 750→A = 1250 + 750 = 2000mm2 

3.7 Prototyper & Slutliga val 

En enkel CAD där de tänkta måtten kan ses blev utformad. Både i CAD och i den slutliga 

modellen återfinns väggen som entrén ska stå emot.  
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Taket följer glaspartiets mått och dess radie hamnar ovanför det. För att förstärka formen fästs 

vinkeljärn med jämna mellanrum på taket. Dessa ska sitta längs hela radiens längd och rullas 

om detta är möjligt. Ett alternativ kan vara att använda platt plåt och istället skära ut radien.  

Pelarna har ett tvärsnitt av en triangel och en kvadrat som är sammanlänkade i ena sidan. I 

samråd med företaget så bestämdes en storlek på pelare.  

Taket har en mattare färg än de blanka polerade pelarna. Variation av blank och matt metall 

återfinns hos maskinerna som företaget tillverkar. 

Loggan är utskuren ur framsidan, framför vilken taket sticker ut en bit. I modellen har en 

förenklad version, utan bokstäver, använts men i verkligheten är det tänkt att även de ska 

skäras ut ur framsidan. Loggan är utskuren med vattenskärning och en lampa lyser från 

baksidan igenom någon form av färgad plast. Skruvar sitter som en ram runt framsidan för att 

spegla maskinerna som företaget tillverkar.  

Rännor finns på båda sidorna för att undvika dropp, vattenpölar och halka. Dessa ska enligt 

teorin som hittats ha en lutning på 3-5 mm/m. Detta ger in höjdökning på 7,5-12,5 mm för 

rännorna. Detta överdrevs i modellen för att synliggöra lutningen. Det finns också en kant på 

taket, längst ut från väggen, för att förhindra att det droppar vatten i huvudet på de som går in. 

Rännorna består av en plåt som sitter i vinkel mot takets sida. Den är rak i modellen för att det 

såg diskret ut men kan böjas i kanten om man tycker det blir bättre. Det är tänkt att vattnet 

från rännorna ska ledas in till takets insida och sedan ner i pelarna, för att slippa synliga 

stuprännor. Vattnet bör ledas in så nära framsidan som möjligt för att undvika stående vatten i 

rännan. Detta har markerats med svart tuschpenna i modellen. Ett alternativ skulle kunna vara 

att rännan lutar från båda håll. Men om konstruktionen får någon form av botten så kan rören 

gömmas utan att synas var de än går in. En sil eller ett nät sätts där vattnet leds in i taket så att 

skräp inte följer med ner (råd från arkitekten). Detta påverkas av pelarnas utformning, då det 

måste få plats på insidan. Det är dock inte mycket vatten det handlar om. Rännor och kanter 

kan ses i Figur 31. 

 

Figur 31. Rännor och kanter. 

Arkitekten gav också inspiration till ett förslag som gör att spiralen integreras. En liten spiral 

kan skäras ut ur takets undersida och en lampa placeras ovanför den så att ljuset bildar en 

spiral på marken. Det kan vara en spiral i ytterkanten på båda sidor, så att de bildar en kantad 

gång. Förslaget visas i Figur 32. 
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Figur 32. Ljusspiral i modell. 

Om företaget skulle önska en större spiral så kan samma princip appliceras för att göra en 

spiral mellan pelarna, parallellt med väggen. Lampor som vinklas mot dörren placeras på 

takdelens undersida, så att man kan se även om man går in när det är mörkt ute. 

Marken under entrén kan förslagsvis vara asfalterad eftersom resten av marken omkring är 

det.  

Den fysiska modellen kan ses i sin helhet i Figur 33. 

 

Figur 33. Prototyp. 

Den CAD som utformats representeras nedan med hjälp av renderade bilder. Bilder har 

renderats både med, se Figur 34, och utan vägg bakom entrén, se Figur 35. 

Flera bilder på både den fysiska modellen och CAD kan ses i bilaga 5. 
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Figur 34. Renderade bilder med vägg. 

 

Figur 35. Renderade bilder utan vägg. 

För att ge en uppfattning om hur det kan komma att se ut i verkligheten har bilder på CAD 

och modellen lagts in framför byggnaden, se Figur 36 och Figur 37 

 

Figur 36. CAD framför byggnad. 
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Figur 37. Modell framför byggnad. 

Test av ljusspiral 

Tre tester utfördes med två olika storlekar på den utskurna spiralen. Resultatet av testerna 

visas i Tabell 7. Det som visas är vilken storlek som den projicerade spiralen fick och hur 

långt ifrån lampan var i förhållande till den utskurna spiralen. En bild av ljusspiralen kan ses i 

Figur 38. Spiralen skulle behöva sitta på minst 3200mm höjd, eftersom det är höjden på 

glaspartiet som entrén ska sitta mot. Detta är höjden som använts vid testerna. 

Tabell 7. Test av ljusspiral 

Storlek spiral mm 

(pappret) 

Ljusprojektion, 

bredd 

Ljusprojektion, 

längd 

Lampans höjd över 

pappret 

35;10 10-12cm 50cm 18cm 

67;15 12cm 65cm 28-30cm 

67;15 29cm 100cm 13cm 

 

 

Figur 38. Ljusspiral. 

3.8 Semantisk analys av prototyp 

Nedan beskrivs resultatet av den semantiska analysen på prototypen. Även här har resultatet 

skrivits in i fyra olika tabeller, en för var och en av de semantiska funktionerna.  
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Entréns uttryck och på vilket sätt, eller med vilken del, de visar sig kan ses i Tabell 8. 

Tabell 8. Vad prototypen uttrycker 

Uttrycker Hur? 

Stabilitet Proportionerlig storlek på pelare, mycket 

metall (som man vet är starkt) 

Stilrenhet Dekorerad men ej för rörig, lagom enkel 

Inbjudande  Öppen och stor 

Kvalitét Ser enhetlig, stabil och genomtänkt ut 

Kallhet, kyla (hårt uttryck, kan minska 

inbjudande uttryck) 

Mycket metall 

 

Vad entrén identifierade visas med hjälp av Tabell 9. 

Tabell 9. Vad prototypen identifierar 

Identifierar  Hur? 

Entré Framsida (med logga), tak och pelare 

(”current product sign”) 

Autofric Logga, ljusspiraler 

Industri  Plåt, metall, skruv 

Autofric-maskin Skruvarna, både blanka och matta ytor 

(förutsätter at man har sett deras maskiner) 

Samhörighet med byggnaden Stämmer med mått och väggplåten passar 

runt taket. Röd färg i loggan och kring 

fönstren 
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Det som entrén beskrev återfinns i Tabell 10. 

Tabell 10. Vad prototypen beskriver 

Beskriver  Hur? 

Här är ingången ”current product sign” och ljusspiralerna 

(om de syns just då) 

Möjlighet att söka skydd från regn Tak  

Leder bort vatten Radie, rännor och kant 

Entrén uppmanar inte till så mycket. Det finns ändå ett par saker som är värda att nämna som 

visas i Tabell 11. 

Tabell 11. Vad prototypen uppmanar till 

Uppmanar Hur? 

Gå in under Stor och öppen, erfarenhet av entréer 

Ta skydd från regn Tak  

Gå mot dörr Ljusspiraler som kantar gång, pelarna ser ut 

som pilar 
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4. Diskussion 

Enligt teorin som hittats bör en produkt både ha drag av ett visst igenkännande och något 

spänningsmoment. Grundidén med ett utstickande tak på två pelare gör produkten igenkännlig 

som en entré. Samtidigt ger pelarnas unika form och detaljer som belysning i loggan ett 

bidrag av spänning. Entréns storlek samt belysningen av loggan borde vara tillräckligt för att 

dra till sig uppmärksamhet. Ljusspiralerna kommer väcka uppmärksamhet då de är ett lite 

ovanligare inslag. Fler detaljer ville undvikas för att inte ge ett för rörigt intryck. Växter eller 

liknande på marken kan komma att skymma pelarna eller åtminstone dess fötter, eller 

ljusspiralerna. Det kommer också att stå bilar kring entrén, då utrymmet används som 

parkeringsplats, därför anses det som en god idé att hålla det ganska enkelt. Olika förslag på 

markens utformning har inte undersökts så ingående. Några förslag fanns och en snabb, 

subjektiv, bedömning gjordes. Det fanns en tanke om att det skulle komma att se konstigt ut 

om en liten yta blev annorlunda. På grund av hur infart och parkering är utformade så är det 

en stor yta som behöver vara asfalterad. Fokus har legat på själva entrén men om mer tid lagts 

på utformning av marken, och det runt omkring, hade det kunnat förbättra helheten. 

Vilka tillverkningsmöjligheter som finns hos företaget har funnits med i bakhuvudet i stort 

sett hela vägen. Eftersom företagets representanter, som troligen tänker på tillverkning av 

vana, har rådfrågats flera gånger så bör entrén vara fullt möjlig att tillverka och till största del 

också av dem själva. Bredd och höjd för fri utrymningsväg togs med i beaktande eftersom det 

kunde tänkas bli problem med en annan utformning och andra mått mellan entréns pelare. 

Men eftersom entrén nu får en fri höjd på 3.20 m och en fri bredd, mellan pelarna, på 2,40 m 

så uppstår inga problem. Det finns stora marginaler att ta av också. Eftersom de önskemål och 

krav som behandlats till största delen består av värden som; inge kvalitét och; vara inbjudande 

som är svåra att mäta, så är en utvärdering inte helt enkel att genomföra. Lösningen anses 

dock uppfylla eller kunna modifieras för att uppfylla de flesta krav och önskemål som ställts 

upp i kravspecifikationen. Det finns dock ett par saker att anmärka på när det gäller 

kravspecifikationen. Förslaget håller sig ej inom de angivna måtten i höjdled men det beror på 

företagets önskemål, då de godkände förslaget att placera entrén ovanför glasapartiet. Från 

början var det sagt att en brevlåda skulle integreras, men företaget bestämde att brevlådan 

skulle placeras på annan plats för att underlätta för postbilen, så den togs tidigt bort från listan 

med saker som skulle tas i beaktning. Med hjälp av semantiska analyser förtydligas att 

förslaget till den nya entrén kommer att kunna spegla företaget bättre än den gamla.  

Vinkeljärnen på taket används för att förstärka formen. Detta kan motiveras både med hjälp 

av synpunkterna från arkitekten och den inneslutande faktorn från teorin. Skruvarna på takets 

framsida hjälper också till att förstärka formen genom närhetsfaktorn och den inneslutande 

faktorn. Kanten som sticker ut framför framsidan kan också tänkas bidra till detta. Skruvarnas 

placering kan påverkas av hur företaget väljer att montera konstruktionen. Det är troligt att de 

kan behöva sätta skruvar på fler ställen än de som visas i prototyperna. Då behöver det 

laboreras med om ett försök ska göras att gömma dem, om de ska begränsas till kortare 

sträckor för att inte ta fokus eller om det ser bra ut att ha dem kvar. Fokus ska ju ligga på 

framsidan och skruvarna är en del som hjälper till att göra den unik. För många skruvar kan 

tänkas minska den effekten och ge ett rörigt intryck. Symmetri, som nämnts i 

informationssökningsdelen, finns med i entrén och skapar balans. Det är dock inte symmetri 

med avvikelse, som kan anses vackrare, enligt tidigare referenser. Men då entrén kommer att 
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sitta i glaspartiets yttre kant så kommer helheten att bli osymmetrisk och kanske kunna ge ett 

estetiskt bidrag. 

Placering av belysning och utskurna spiraler beror också på hur företaget väljer att konstruera, 

om taket till exempel får en hel botten eller om balkar används 

Pelarna fick ett speciellt uttryck med sin form då de ser ut att peka framåt. Även om det skulle 

visa sig att pelarna inte alls behöver vara så stora för hållfasthetens skull så måste de ändå 

komma upp i en viss storlek för att det ska se stabilt och proportionerligt ut.  

När det gäller ljusspiralen så föredrar denna författare förslaget med spiraler som kantar en 

gång som leder till dörren. Det känns bättre för förståelse och inbjudande, en linje framför en 

väg brukar ju innebära avspärrat.  

Bortforsling av vatten är inte ett jättestort problem då det inte handlar om stora 

vattenmängder, som nämnts tidigare. Enbart att taket nu har en radie innebär en förbättring 

från tidigare. Silar används därför så får man helt enkelt klättra upp och rensa när det behövs. 

Rännorna kan behöva sitta högre upp, till skillnad från nu när yttre änden är kant i kant med 

taksidans nedre del, för att ge lutning på det rör som leder ner vatten i pelarna om detta inte 

ska synas. Det kan hända att snö som glider ner från taket ramlar på rännorna. Men eftersom 

de sitter, så att säga, under radien så borde inte detta bli ett stort problem.  

När det gäller tillgänglighet menade arkitekten, som nämnts tidigare, att det kanske inte ses så 

strikt eftersom det inte är en offentlig byggnad. Det handlar ju faktiskt om en byggnad man 

inte går in i om man inte har ärende dit. Och eftersom det är mer nischat jämfört med 

exempelvis en livsmedelsbutik så blir antalet personer som går in och ut mindre. Det känns 

dock som ett smart val att vara på den säkra sidan. Arkitekten menar ju också att det inte 

skadar att göra det tillgängligt för alla.  

Den WBS som gjordes i början av projektet var till stor hjälp för organisering och för att ställa 

upp en tidsplan. I tidsplanen var datumen satta med ganska god marginal, så när vissa moment 

drog ut på tiden så var det ingen katastrof. Viss väntetid uppstod vid några tidpunkter under 

projektet men denna tid kunde istället läggas på rapportskrivning. Mycket av planeringen 

gjordes i huvudet eftersom projektet utförts enskilt, men pulstavlan var bra för att få struktur 

och för att viktiga saker inte skulle glömmas bort. Det hände, särskilt i slutskedet, att tydlig 

veckoplanering uteblev och att arbetet helt enkelt bara fortsatte där det var. Otåligheten att få 

komma igång spelade in här. Det var inte helt lätt att veta hur mycket tid som kan läggas på 

olika delar av projektet, utan att andra försakas. 

Att göra en QFD var kanske inget nödvändigt steg i detta projekt då det var svårt att 

identifiera mätbara egenskaper, men det fanns ändå ett värde i steget då det var till hjälp för 

att komma in i projektet. 

Vissa svårigheter fanns med att avgöra om kriteriematrisens kriterier var funktioner eller 

begränsningar. Det blev problematiskt att komma på lösningar till vissa funktioner som 

kanske istället borde varit benämnda begränsningar. 
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Risken med det sätt att utvärdera koncepten som har använts är att det är svårt att vara helt 

objektiv. Dels när vikten på kriterierna sätts men också under själva värderingen. Det gäller 

då speciellt de icke numeriskt mätbara kriterierna, så som; att vara estetiskt tilltalande. Även 

om ett försök har gjorts att koppla till litteratur och värdera utefter det så är det lätt hänt att 

egna åsikter smyger sig in. Speciellt när man utvärderar på egen hand utan någon att diskutera 

med. Det är också lätt hänt att värdera på olika sätt för olika koncept eller i olika omgångar. 

Det kan vara något som man i stunden reflekterar över men som sedan glider ur minnet. Ett 

koncept som uppfyller alla kriterier lika bra som referenskonceptet får samma rankning som 

ett koncept med exempelvis sju bättre och sju sämre uppfyllda kriterier. Man kan då ställa 

frågan om de båda koncepten verkligen är likvärdiga eller inte. Detta diskuteras också i 

boken; Produktutveckling (Johannesson et al. 2013, s. 179-186). Det har fastslagits att vissa 

koncept uppfyller vissa kriterier bättre, men inte hur mycket bättre. 

När det gäller Teknik 1 så var de väldigt snabba. När de fick ett papper i handen så satte de 

igång och det kanske var något mer som borde ha sagts till dem innan. Tillfället kunde ha 

varit mer strukturerat, men en tanke fanns också med att hålla planeringen lite öppen för att 

tillåta den tid som behövdes för de olika övningarna, vilket märktes först på plats. Det var inte 

helt enkelt att planera då det var svårt att veta vad man kunde förvänta sig. Då särskilt hur 

många idéer som kunde tänkas komma upp. Den genomgång av de idéer som kom upp under 

brainstormingen var lite för tunn. Det hade troligen varit bra att ha en djupare diskussion där 

idéer kunde kombineras. Den lärdomen kan tas med till framtida projekt och bidra till en 

större erfarenhet. Eleverna började diskutera sinsemellan, i vissa delar, där det egentligen inte 

var tänkt, men att vissa saker inte går exakt som planerat får man räkna med. Speciellt med 

tanke på att det var en ny situation för alla inblandade. Det kan hända att eleverna tolkade 

frågorna de fick på ett annorlunda sätt än det var tänkt. Detta märktes dock bara lite vid en av 

frågeställningarna. De idéer som uppkom träffade inte exakt som planerat men handlade om 

helheten, så det var inga problem att få användning för dem. På det stora hela taget så var det 

ett lyckat experiment. Alla eleverna var med och försökte och kom med idéer och inspiration 

som kunde användas vidare.  

Intervjuerna på företaget gav erfarenhet och lärdomar. Även om det bara handlade om ett fåtal 

korta intervjuer så upplevdes en förbättring mellan den första och den sista. Detta tyder på att 

övning i förväg är viktigt. Det kanske är lämpligt att använda sig av ordspråket ”ju fler desto 

bättre”. Det som hände var att vid första intervjun så ströks vissa frågor då det upplevdes att 

den intervjuade redan gett svar på dem. I den sista så fanns däremot modet att ställa alla 

frågor för att få med tankar från olika synvinklar, som det var tänkt från början. Det finns nog 

en fördel i att vara flexibel och att kunna variera frågorna vid en intervju, beroende på vilken 

väg som diskussionen tar. Men man bör nog också vara vaksam så att man inte går miste om 

de skillnader i svar som även små variationer i frågorna kan tänkas ge upphov till. En nackdel 

med intervjuerna kan vara att inte så många tillfrågades. 

När telefonsamtalet med arkitekten ägde rum var det inte så lätt att veta vilka frågor som 

behövde ställas. Det är därför också förståeligt om arkitekten inte visste riktigt vilka råd han 

skulle ge. Vid mötet gick det lättare då det fanns ett förslag att utgå ifrån och de problem som 

kunde tänkas uppkomma kunde diskuteras.  
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Den leverantör av akrylglas som nämns i samband med beräkningar är bara ett exempel. Det 

finns troligen flera andra men det har inte lagts så mycket tid på att leta alternativ. 

Testet med ljusspiralen var ett enkelt test, där tanken inte var att sätta exakta mått på spiralen, 

utan att visa att om det fungerar med dessa enkla medel så borde det vara möjligt i den riktiga 

entrén. Meningen var också att påvisa hur liten den utskurna spiralen behöver vara. 

Felmarginalerna i testet kan vara ganska stora då uppskattningar har gjorts. Den mänskliga 

faktorn spelade in då det var svårt att hålla pappret stilla och på exakt rätt höjd, vilket 

medförde att spiralen flyttades under mätningen. Spiralen i pappret var också ritad och 

utskuren för hand. Men det borde ändå kunna ge en utgångspunkt för vidare tester.  

Jag inser att vissa böcker inte kan anses höra till de nyaste, men exempel (som gestaltlagarna) 

från dem kan återfinnas på flera håll. Studentlitteratur har också använts, vilket man bör vara 

lite försiktig med. Informationen om rännorna är hämtad från ett företag som verkar vara 

lokaliserat i Tyskland, men har svenska återförsäljare. Så informationen borde kunna 

användas här också. 

Även om ett försök har gjorts att utgå ifrån litteraturen så finns risken att vissa delar är 

baserade på eget tyckande. Avstämning med företaget har i varje fall ägt rum vid flera 

tillfällen under projektet för att säkerställa att deras åsikter beaktas. När det gäller den 

semantiska analysen av prototypen finns risken att bedömningarna är subjektiva då analysen 

utförts av den som arbetat fram förslaget. Det är lätt hänt att man då ser vad man menar 

istället för vad det faktiskt är.  

Att göra modeller var verkligen till stor hjälp när det var dags att testa sig fram. Modellerna 

blev ett sätt att hålla reda på valda lösningar. Det är dock svårt att tänka sig verklig storlek 

även om proportionerna blir rätt. Många bilder fick fågelperspektiv och egentligen så kommer 

ögonhöjden att hamna en bit under dörrens övre kant. Det är såklart också svårt att bedöma 

utifrån en bild när man inte sett den i verkligheten. Modellarbetet har varit kärnan i projektet. 

Det har använts för att testa fram det slutliga förslagets delar. Det var också till stor hjälp när 

olika idéer och förslag skulle visas upp för företaget. 

I boken Skapande handling finns ett citat av Armand Björkman, arkitekt och professor vid 

Chalmers, som beskriver vikten av modellarbete: 

För att inte falla i det ytligt bildmässiga, så försöker vi [som lärare för 

studerande i arkitektur] visa letandet efter vad som finns på baksidan. 

För vår del i formlära så gör vi det mycket genom att välja svåra medel, 

de där som går långsamt. Eleverna måste börja i modell. Ofta nog för att 

se rummet innan de sätter ner lösningarna på papperet – i veckoskisser 

och så för att t.ex. studera ljuset. Och det gör man inte på en ritning. Det 

gör man inte heller i en dator. Då är det många som blir väldigt ställda. 

De skär sig i fingrarna och det blir allmänt klantigt. Det går långsamt och 

är jobbigt att göra. Men efter en termin eller så, har de flesta fattat att det 

är en skillnad. Och då gör de underbara modeller. Fördelen är ju inte att 

göra ett föremål, utan det är för att den ska göras så pass stor, så man kan 

gå in i den och titta inne i den, fotografera inne i den och lösa en slags 

rumslig fråga. Utsidan av modellerna är mindre intressanta än det som 

finns inuti. Och så får de göra ett snitt genom ett hus före någon 

planlösning. Då är det för många en väldigt ny situation att fatta att man 
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står upp och tittar rakt fram, istället för att flyga som en fågel och titta 

rakt ner. Vi gör några såna paradoxala vändningar i pedagogiken. 

(Birgerstam 2000, s. 48)  

Som citatet beskriver så finns det vissa modelleringar som inte kan göras med hjälp av dator. 

Under projektet upplevdes den fysiska rörelsen, att bryta av från det ständiga sittandet vid 

datorn, och få komma in i andra tankebanor som något positivt. När det blir digitalt så ser 

arbetet ”färdigt” ut väldigt tidigt. Det var skönt att få känna att även om modellerna var enkla 

och hade vissa fel och uppskattningar så var det okej. Det gjorde inget, de var bara ett steg på 

vägen och inte tänkta att vara färdiga än. Det var till hjälp att se och känna materialet. Att ha 

en fysisk modell som det gick att vända och vrida på fick det att kännas verkligt. I CAD, som 

också använts i projektet så finns risken att det, som på ett papper blir väldigt platt. Även om 

man kan rita perspektiv och programmet visar en tredimensionell bild så finns utrymme för 

synvillor som ändrar djupet i bilden. Kartongen som användes hade också liknande 

egenskaper, när det gäller formbarhet, som metallplåt som företaget vill använda till den 

riktiga entrén. Som citatet beskriver så missar man mycket om man bara skissar platt på 

papper och även i dator.  
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5. Slutsatser 

Från de semantiska analyserna kan skillnaderna urskiljas mellan de båda entréerna. Instabilitet 

har bytts ut mot stabilitet. Tråkig har tagits bort. Tillägg som logga och detaljer för att spegla 

maskinerna som företaget tillverkar stärker identifikationen. 

Takets form minskar risken för att skräp och vatten ska bli liggande på taket, vilket 

uppmärksammades som en risk med den gamla entrén. Rännor och kanter minskar risk för 

stående vatten och därigenom halka.  

Entrén kan genom sin storlek och avvikelse från omgivningen dra till sig uppmärksamhet. 

Genom närhetsfaktorn och den inneslutande faktorn säkerställs också att entréns form blir 

tydlig.  

Genom att vara tillverkningsbar i det material som företaget använder så kommer den på detta 

sätt att spegla verksamheten och dess värden. 

Den CAD som utformats och den information som hittats ger företaget en grund att stå på när 

byggandet planeras närmare. 

Med detta anses frågeställningen ha fått ett svar. 

Rekommenderat fortsatt arbete: 

• Rekommenderar något mot kondens. Antingen beläggning med någon slags matta 

eller alternativt ett innertak som leder ner vattnet i de inbyggda stuprören, enligt råd 

från arkitekt.  

• Rekommenderar en marklutning och att trösklar undviks eller hålls låga. 

• Marken bör också på något sätt jämnas till. 

• Det bör ses över vart vattnet tar vägen efter att det kommit ner i pelarna. 

• Idén med ljusspiralen kräver utförligare tester, men försöken som utförts tyder på att 

enkla medel bör kunna användas och att en mycket liten spiral, utskuren i plåt, kan 

vara tillräckligt.  

• Förhoppningsvis så finns de viktigaste saker som behöver beaktas med här. Detaljerna 

bör dock ses över mer noggrant. Så som infästning i väggen och noggrannare mätning 

för passning mot glaspartiet, eftersom ungefärliga mått har använts i projektet. 
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Bilaga1: KursPM - UTKAST  

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design  

MSGC12  - vt 2018 - 22,5 hp – anmälningskod 29868  

 

Generell information:  

Kursens syfte är att studenten skall:  

- tillämpa ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt i ett produktutvecklingsprojekt, eller ett 

produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt.  

- utföra ett självständigt arbete och presentera detta skriftligt och muntligt samt genomföra en 

kritisk bedömning av andras arbeten.  

  

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  

- identifiera, formulera och avgränsa problem  

- tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda 

området  

- självständigt planera, genomföra och dokumentera ett produktutvecklingsprojekt eller produkt- och 

tjänsteutvecklingsprojekt  

- på ett målgruppsanpassat sätt presentera resultatet skriftligt och muntligt  

- dokumentera den egna arbetsinsatsen i en rapport enligt ingenjörsmässig och vetenskaplig praxis  

- granska och ge synpunkter på produktutvecklingsprojekt eller produkt- och 

tjänsteutvecklingsprojekt samt kunna bedöma motsvarande synpunkter på eget arbete.  

Kursen innehåller:  

- enskilt arbete  

- handledning  

- delredovisning  

- slutredovisning (muntlig och skriftlig)  

- utställning  

- opponering på annan students rapport.  

Examination  

Examinationen sker genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i delredovisning, muntlig 

slutredovisning, opponering, examensutställning samt att arbetet dokumenteras i form av skriftlig 

rapport.  

För att bli godkänd på kursen krävs:  

- Godkänd projektplan  

- Godkänt metodkapitel  

- Genomförd delredovisning och närvaro vid delredovisningsseminariet  

- Projekt av tillräcklig omfattning (motsvarande 22,5 hp)  

  

- Närvaro vid slutseminarium och genomförd slutredovisning  



Bilaga 1 

2 
 

- Genomförd utställning, vanligtvis i anslutning till slutredovisningen  

- Fullständig slutrapport inlämnad i tid till respektive opponeringstillfälle  

- Godkänd opponering och inlämnad opponeringsrapport  

- Kompletterad rapport efter opponering inlämnad efter opponeringstillfälle på Itslearning6 med 

kommentarer och svar på framkommen opponering enligt nedanstående datum för respektive 

examinationstillfälle.  

Översikt av proceduren i startfasen  

Nedanstående text inkluderas för att ge studenten ett intryck av proceduren i startfasen:  

- Studenten ansvarar själv för att hitta ett lämpligt examensarbete  

- Det skriftliga eller muntliga uppdraget ska utvecklas till en projektplan. Man ska då akta sig för 

orimliga sekretesskrav eftersom enbart den offentliga delen av arbetet/rapporten ligger till grund 

för examination.  

- Examinatorn godkänner projektplanen när projektplanen anses ge studenten tillräckligt bra 

vägledning under genomförandefasen av projektarbetet. Godkänd projektplan krävs inför 

delredovisningen.  

- Även innan projektplanen blir godkänd brukar det vara möjligt att påbörja vissa aktiviteter så som 

litteraturorientering eller förstudie.  

- Inför delredovisningen ska en första version av metodkapitlet lämnas in.  

Att tänka på inför examination av rapporten  

När ni lämnar in er rapport för opponering påbörjar examinationsprocessen av rapporten.  

Det betyder bland annat:  

- En rapport som inte godkänns för opponering blir underkänd.  

- Om rapporten inte redigeras inom angivna tidsramar efter opponeringen examineras versionen 

som inlämnades inför opponeringen. Detta innebär vanligtvis stor sannolikhet att rapporten blir 

underkänd.  

När ni lämnar in en rapport för examination anses handledningen vara avslutad. Då har ni således 

inte längre rätt till handledning även om rapporten skulle bli underkänd.  

Efter inlämning av en rapport för examination blir utgången antingen godkänd eller underkänd.  

- Om rapporten är godkänd kan examinatorn ändå rekommendera vissa förbättringar, men det är i så 

fall upp till studenten att bestämma om den vill genomföra en sådan ändring. - Om en rapport 

endast kräver mindre redaktionella ändringar (så som något störande stavfel eller ett 

översättningsfel i titeln/abstract) kan examinatorn kräva att de åtgärdas (inom en angiven tidsram). 

Uteblir den redigerade rapporten blir utgången underkänd. - En rapport som kräver fortsatt 

projektarbete eller innehållsmässiga ändringar, innehåller slarv, eller som saknar akribi blir 

underkänd.  

- När rapporten är godkänd ska studenten ladda upp den på DIVA då detta är nödvändigt för att 

resultatet kan registreras i Ladok.    

                                                           
6 Eller den lärplattform som KAU använder vid aktuell tidpunkt (gäller även ”Itslearning” i resten av texten)  
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Tidsplan för examensarbete IoD 2018  

22 eller 23 januari  Kursstart (se schema, vi har angett preferens för 23/1 e.m.)  

7 februari  
Föreläsning om att skriva examensarbetsrapport samt om några verktyg 

som ni kan använda under projektets gång. Även skrivtips för 

projektplanen tas upp.  

9 februari  

Projektplan inklusive riskanalys klar. Inlämning på Itslearning senast 

17.00. Godkänd projektplan krävs för att få delta i delredovisningen.  

19 mars  
Rapportens metodikdel inklusive underlag hur litteratur sökts ska vara 

skriven och inlämnad på Itslearning kl 09:00  

21/3 + 22/3  
Delredovisning med obligatorisk närvaro. I samband med denna 

redovisning skall examenrapportens metodikdel (inklusive underlag 

hur litteratur sökts) vara skriven och vara inlämnad på Itslearning.  

31/5 + 1/6  Slutredovisning med utställning. Aktiviteterna är obligatoriska.  

7/6 + 8/6  Opponering  

Redovisningsdagen/dagarna maj/juni  

Det planerade upplägget ser ut på följande sätt:  

- Muntlig presentation i seminarieform  

- Utställning: Projekten visas upp i en offentlig utställning där studenterna ska finnas närvarande i 

anslutning till sina respektive projekt för att besvara frågor från besökande.  

Avvikelser från ovanstående tidsplan  

En student som p.g.a. force majeure (t.ex., långvarig sjukdom) missar en inlämningsdeadline eller ett 

obligatoriskt moment ska i samråd med lärarna (handledare, examinator, kursansvarig lärare) och 

eventuellt studievägledaren ta fram en alternativ tidsplan. Examination sker dock som regel enbart 

vid tre examinationstillfällen enligt nedanstående schema.  

Av praktiska skäl (t.ex., handledarnas arbetstider och tillgänglighet kan ovanstående schema komma 

att justeras under tiden)  

Inlämningar/inlämningsdatum  

Formella inlämningar (bl.a. rapport för opponering och rapport för examination) sker i anvisad mapp 

på Itslearning. Detta för att alla lärare ska ha tillgång till materialet och för att det ska vara bestående 

över tid. Berörd mapp öppnas som regel en vecka eller några veckor innan sista inlämningsdatum. 

Om ni vill lämna in ett dokument och mappen är fortfarande stängd kan du be lärarna att öppna den. 

Inlämningar via epost eller någon box behandlas ej.  

Examinationstillfälle 1 _______________________________________________  

25 maj  Klockan 09.00 ska rapporten finnas på Itslearning för opponering i juni. 

Bedömning görs då om rapporten innehåller tillräcklig substans för 
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opponering. OBS: Inlämning kan inte göras efter angivet klockslag eller 

på annat sätt än via Itslearning.  

01 juni  Presenteras listan på de som godkänns för opponering i juni. 

Opponenten skickar opponeringsrapporten senast 48 timmar innan 

opponeringstillfället till respondenten, handledaren, och examinator.  

Vecka 23+24  Opponeringar enligt separat schema. Examinationsprocessen av 

slutrapporten sätts då igång.  

Rapport för examination: Den 18/6 klockan 9.00 på Itslearning. Om justerad rapport inte har 

inlämnats då kommer betyg att sättas på den senast inlämnade 

rapporten, utan eventuellt nödvändiga ändringar.  

Examinationstillfälle 2 _______________________________________________________  

Rapport för opponering:  Den 13 augusti klockan 09.00 inlämning av rapport inför opponering. 

Gäller de som inte genomgått opponering tidigare.  

Den 16 augusti meddelas vilka som godkänns för opponering. Vecka 34: 

Opponering enligt separat schema.   

Se även kursiv informationstext under examinationstillfälle 1.   

Rapport för examination: Den 03 september klockan 09:00 inlämning av rapport för examination i 

inlämningsmappen på Itslearning.   

Se även kursiv informationstext under examinationstillfälle 1.   

Examinationstillfälle 3 _______________________________________________________  

Rapport för opponering:  Den 17 december klockan 09.00 inlämning av rapport inför opponering i 

januari. Gäller de som inte genomgått opponering tidigare.  

Den 21 december meddelas vilka som godkänns för opponering.  

Vecka 1 eller 2: Opponering enligt separat schema.   

Se även kursiv informationstext under examinationstillfälle 1.   

Rapport för examination: Den 21 januari klockan 09:00 inlämning av rapport för examination i 

inlämningsmappen på Itslearning.   

  Se även kursiv informationstext under examinationstillfälle 1. 

Examinationstillfälle 4 _______________________________________________________  

Är ordinarie examinationstillfälle (examinationstillfälle 1) för nästkommande år. 
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Bilaga 3: Ganttschema

2
4

             

2
3

             

2
2
             

2
1
             

2
0
             

1
9
             

1
8
             

1
7
             

1
6
             

1
5
             

1
4
             

1
3

             

1
2

             

  

1
1
    

 

         

1
0

             

9
             

8
             

7
             

6
             

5
             

4
             

V
ec

k
a 

P
la

n
er

in
g
 

F
ö
rs

tu
d
ie

 

K
ra

v
sp

ec
if

ik
at

io
n
 

F
ö
rb

er
ed

a 
d

el
re

d
o

v
is

n
in

g
 

K
o
n
ce

p
tg

en
er

er
in

g
 

K
o
n
ce

p
tu

tv
är

d
er

in
g
 

L
ay

o
u
t-

 &
 D

et
al

jk
o

n
st

ru
k

ti
o

n
 

P
ro

to
ty

p
er

 

R
ap

p
o
rt

 

F
ö
rb

er
ed

el
se

r 
sl

u
tr

ed
o

v
is

n
in

g
  

O
p
p
o
n
er

in
g
 

K
o
rr

ig
er

in
g
 a

v
 r

ap
p

o
rt

 

A
k
ti

v
it

et
 



Bilaga 4 

1 
 

Bilaga 4: Kravspecifikation 

Kriteriematris 

 

                                                                                                      Önskemålen rankas med en skala 1-5 där 5 är viktigast 

Kriteriumn 
ummer 

Cell Kriterium Krav = K  
Önskemål  = 
Ö 

Funktion = F  
Begränsning 
= B 

1 1.1 Tillfredställa lagar enligt Plan-och bygglagen K B 

2 1.1  Konstruktionen ska klara hållfasthetskrav K B 

3 1.1 
Bara bygga till (ingen eller minial ändring på den 
befintliga byggnaden) K B 

4 1.1 

Konstruktionen ska rymmas inom måtten 
H=3200mm,  
B=3200mm, L (ut från byggnaden)=2500mm K B 

5 1.1 Ej tillåta vatten- eller snöansamlingar K F 

6 1.1 
Ej vara i vägen för byggnadens fönster (det ska gå 
att se och få in ljus) K F 

7 1.1 Material = rostfritt stål K B 

8 1.1 
Gjord i material som finns tillgängligt hos Autofric 
(Plåt och konstruktionsrör) K B 

9 1.3 Ej klättringsbar Ö,3 F 

10 1.3 Tillåta tillträde till parkeringen(bilarna, maxmått) K B 

11 2.1 Innehålla företagslogga K F 

12 2.1 
Tillverkningsmetoder = Svetsning, kantpress, 
vattenskärning, rullmaskin K B 

13 2.1 Enkel att montera Ö,4 F 

14 2.4 Max kostnad=150000 kr (Tillverkning, material, 
byggarbete) 

K B 

15 4.1 Visa företagets kompetens K F 

16 4.1 Visa det unika med företaget K F 

17 4.1 Spiral är integrerad Ö,5 F 

18 4.1 Visa företagets arbetsområde K F 

19 4.1 Sticka ut Ö,4 F 

20 4.1 

Förmedla samhörighet (med resten av 
byggnaden, förslagsvis genom att låta någon 
del/delar bli röd) Ö,4 F 

21 4.1 Belysa logga K F 

22 4.1 Inge kvalitét Ö,5 F 

23 4.1 Uttrycka stabilitet Ö,4 F 

24 4.2 Klara utomhusklimatet (värme, kyla, vind, regn, 
snö...) 

K F 

25 4.3 
Beskriva kontorsingång (kunder ska förstå att det 
är en ingång och  ej gå rätt in i verkstad) K F 
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26 4.3 Erbjuda skydd från väder (Tak) K F 

27 4.3 Belysning för att hitta nyckelhål K F 

28 4.3 Medge plant underlag Ö,3 F 

29 4.3 Vara inbjudande Ö,5 F 

30 4.3 Vara estetiskt tilltalande Ö,5 F 

31 4.3 Väcka nyfikenhet Ö,4 F 

32 4.3 Spegla maskinerna som Autofric tillverkar Ö,5 F 

33 4.3/4.4 Medge minimalt underhåll Ö,4 F 

34 4.4 Ha lång livslängd minst 25 år Ö,5 F 

35 5.1 Enkel att demontera Ö,3 F 

36 5.2 Återvinningsbar Ö,4 F 

37 5.2 Om olika material används ska de kunna skiljas åt  Ö,3 F 

 

För att få en bättre struktur så placeras kraven och önskemålen i olika 
kategorier 

 

Livscykelfas 

Aspekter 
 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring Utveckling, konstruktion m.m 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning Tillverkning, montering, 
kontroll, lagring m.m 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring Försäljning, distribution m.m 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning  Installation, användning, underhåll 
m.m 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering Borttransport, återvinning, 
förstöring m.m 

5.1 5.2 5.3 5.4 
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QFD – Matris 

 

Kundönskemål  

V

i

k

t Fo
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M
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l
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e 
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m

/e
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u
p

p
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llt

Ej klättringsbar 3 9 1 9 1 G,N

Enkel att montera 4 9 9 9 N

Spiral är integrerad 5 9 3 x G N

Sticka ut 4 9 9 3 9 9 x G N

Förmedla samhörighet (med resten av byggnaden, förslagsvis 

genom att låta någon del/delar bli röd)
4 9 9 9 3 1 G,N

Inge kvalitét 5 9 1 9 1 x G N

Uttrycka stabilitet 4 9 3 9 3 x G N

Medge plant underlag 3 9 3 x G N

Vara inbjudande 5 9 9 3 1 9 x G N

Vara estetiskt tilltalande 5 9 9 3 3 x G N

Väcka nyfikenhet 4 9 9 3 9 3 x G N

Spegla maskinerna som Autofric tillverkar 5 9 9 9 x G N

Medge minimalt underhåll 4 9 9 9 3 G,N

Ha lång livslängd minst 25 år 5 9 9 9 1 G,N

Enkel att demontera 3 3 9 x N

Återvinningsbar 4 1 9 3 N

Om olika material används ska de kunna skiljas åt 3 3 3 3 9 N

Tillfredställa lagar enligt Plan-och bygglagen K 9 9 9 9 9 3 3 x N

Konstruktionen ska klara hållfasthetskrav K 9 9 9 9 N Uppfylls men kanske ej högt över gräns

Bara bygga till (ingen eller minial ändring på den befintliga 

byggnaden)
K 9 3 9 G,N

Behöver ej vara mycket högre hållfasthet än nödvändigt

Konstruktionen ska rymmas inom måtten H=3200mm, B=3200mm, 

L (ut från byggnaden)=2500mm
K 9 9 G,N

Ej tillåta vatten- eller snöansamlingar K 9 3 3 x G N

Ej vara i vägen för byggnadens fönster (det ska gå att se och få in 

ljus)
K 3 9 G N

Material = rostfritt stål K 9 9 x G N

Gjord i material som finns tillgängligt hos Autofric (Plåt och 

konstruktionsrör)
K 9 3 x G N

Tillåta tillträde till parkeringen(bilarna, maxmått=2500mm) K 3 9 G,N Risk att något annat också måste användas

Innehålla företagslogga K 9 3 x G N

Belysa logga K 9 9 9 X G N

Tillverkningsmetoder = Svetsning, kantpress, vattenskärning, 

rullmaskin
K 9 N

Max kostnad=150000 kr (Tillverkning, material, byggarbete) K 9 3 9 9 3 3 1 N Risk att något annat också måste användas

Visa företagets kompetens K 9 9 3 3 x G N Uppfylls men kanske ej lågt under gräns

Visa det unika med företaget K 9 9 3 x G N

Visa företagets arbetsområde K 9 9 3 3 x G N

Klara utomhusklimatet (värme, kyla, vind, regn, snö...) K 9 9 3 3 x N

Beskriva kontorsingång (kunder ska förstå att det är en ingång 

och  ej gå rätt in i verkstad)
K 9 1 1 3 3 9 x G N

Erbjuda skydd från väder (Tak) K 9 9 x G N

Belysning för att hitta nyckelhål K 3 9 x G N

Tidigare problem/ej uppfyllt x x x

G

G

G G G,N G G

N N N N N

N

M
ål

vä
rd

e

Fr
ån

 A
u

to
fr

ic

M
åt

t:
3

2
0

0
x3

2
0

0
x2

5
0

0

Sv
et

sn
in

g

En
er

gi
sn

ål

ska 

va ca 

lika 

stora

Produktegenskaper

 Jämförelse gammal och ny 

entré                        

    1           2          3         4       5

 Jämförelse gammal och ny entré                                                        1

2

3

4

5

Jag har satt upp produktegenskaper och satt värden för hur starkt samband de har till krav och 

önskemål. 1=svagt, 3=medelstarkt, 9=starkt, tomt=inget samband.

I rutnätet under rubriken produktegenskaper identifieras om egenskaperna samverkar på ett 
positivt sätt och förstärker varandra eller om de samverkar på ett negativt sätt och motverkar 

varandra

I de blå fälten jämförs den gamla entren med den nya, alltså vad jag tror är rimligt och hur bra jag 

hoppas kunna uppfylla önskemålen. 1=dåligt, 5=bra, 3=ok (uppfyllt, medel). G=gamma, N=ny. Jag
har utgått från bilden jag fick på den gamla och vad ni sagt på företaget.

I de röda fälten är de krav och önskemål markerade där problem har uppstått tidigare. I vissa 

rutor finns det frågetecken som får markera att jag helt enkelt inte vet.

De gröna rutorna innehåller målvärden eller, riktvärden. De är utsatta på de parametrar som går 
att äta eller kontrollera.

Jag har inte räknat ihop några värden som kan jämföras med 

varandra, men ur matrisen kan man t. ex utläsa att formen 
kommer att påverka alla önskemål och att storleken och 

materialet kommer påverka de flesta. Energikällan verkar 
vara den egenskap som påverkar minsta delen av 

önskemålen.  Man kan få en ungefärlig uppfattning.

Material finns med som produktegenskap eftersom risken finns
att det inte enbart går att använda rostfritt.

Energikälla syftar på det som driver konstruktionens belysning.

 



Bilaga 5 

1 
 

Bilaga 5: Modellbilder 

I denna bilaga visas bilder från projektets modellarbete. Urvalet av bilder är uppdelade i olika 

kategorier bland vilka foton och renderingar av det slutliga förslaget finns med. 

Modeller – Koncept 

Nedan visas bilder av modeller som föreställer olika koncept. Vissa kom att avbilda de i 

rapporten presenterade koncepten, medan andra testades med olika tak och detaljer så som 

staket av spiraler. Även pelare i olika former har testats. 
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Modeller – Valt koncept 

Följande modellbilder är hämtade från tester av olika mått och detaljer för det valda 

konceptet. Testerna innefattade bland annat variation av storlek, och läge i höjd och sidled.   
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Pelare 

Olika fötter till de båda pelarna har testats. Olika tjocklek och former var det som 

undersöktes. 

 

 

Logga 

För att kunna visa idéerna för företaget så gjordes enkla pappersprototyper av hur loggan var 

tänkt att visas upp. 
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Röda detaljer 

Eftersom Autofrics byggnad innehåller inslag av rött så utformades några av modellerna med 

röda detaljer, så som band runt pelarna, röda sidor och en röd ram kring framsidan. 

 

 

Vinkeljärn 

Utformningen av vinkeljärnen undersöktes också vilket ledde fram till att hela vinkeljärn 

längs radien föreslogs för att göra formen tydlig.  
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Skruvplacering 

Företaget ville ha med synliga skruvar i entrén. Därför har olika placeringar på entréns 

framsida och på pelarfötterna undersökts. 

 

 

 

Ytor 

Enligt arkitektens råd angående att inte ha en helt blank yta på taket så testades olika 

ytmönster. Alla kom dock att se för mycket ut, de kändes överdrivna.   
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Slutligt förslag 

Det slutliga förslaget kan visas upp både genom foton av den fysiska modellen och renderade 

bilder av den digitala versionen (i CAD).  
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Bilaga 6: Utvärderingsmatriser 

 

Relativ beslutsmatris omgång 1 

                                                                                                                                                   Koncept 

Kriterium Krav = K  
Önskemål  = 
Ö 1.1(ref) 1.2 1.3 2.1 

Tillfredställa lagar enligt Plan-och bygglagen K 

D 
A 
T 
U 
M 

 -  - 0 

Konstruktionen ska klara hållfasthetskrav K 0  - 0 

Bara bygga till (ingen eller minial ändring på 
den befintliga byggnaden) K 0 0 0 

Konstruktionen ska rymmas inom måtten 
H=3200mm,  
B=3200mm, L (ut från byggnaden)=2500mm K 0 0 0 

Ej tillåta vatten- eller snöansamlingar K  + 0 0 

Ej vara i vägen för byggnadens fönster (det ska 
gå att se och få in ljus) K  -  -  - 

Företaget kan tillverka själva (tillgång 
mtrl(rostfritt, rör etc) och metoder) K 0 0 0 

Ej klättringsbar Ö,3 0  +  + 

Tillåta tillträde till parkeringen(bilarna, 
maxmått) 

K 0 0 0 

Innehålla företagslogga K 0 0 0 

Enkel att montera och demontera Ö,4  -  - 0 

Max kostnad=150000 kr (Tillverkning, material, 
byggarbete) K ? ? ? 

Visa företagets kompetens, arbetsområde och 
det unika med företaget K 0 0  - 

Spiral är integrerad Ö,5 0 0  - 

Sticka ut & väcka nyfikenhet Ö,4  +  +  + 

Förmedla samhörighet (med resten av 
byggnaden, förslagsvis genom att låta någon 
del/delar bli röd) Ö,4 0  - 0 

Belysa logga K 0 0 0 

Inge kvalitét Ö,5 0 0 0 

Uttrycka stabilitet Ö,4  +  +  - 

Klara utomhusklimatet (värme, kyla, vind, regn, 
snö...) K 0 0 0 

Beskriva kontorsingång (kunder ska förstå att 
det är en ingång och  ej gå rätt in i verkstad) K  -  -  - 

Erbjuda skydd från väder (Tak) K  +  + 0 

Belysning för att hitta nyckelhål K 0 0 0 

Medge plant underlag Ö,3 0 0 0 

Vara inbjudande Ö,5  -  - 0 



Bilaga 6 

2 
 

Vara estetiskt tilltalande Ö,5 0 0  + 

Spegla maskinerna som Autofric tillverkar Ö,5 0 0 0 

Medge minimalt underhåll Ö,4 0 0 0 

Ha lång livslängd minst 25 år Ö,5 ? ? ? 

Återvinningsbar & Om olika material används 
ska de kunna skiljas åt  Ö,4  -  - 0 

Summa + 
 

4 4 3 

Summa 0  18 16 20 

Summa -  6 8 5 

Nettovärde 0 -2 -4 -2 

Rangordning 5 7 8 7 

Vidareutveckling     
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2.2 2.3 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 + 0  - 0 0  +  - 0 0 0 0 

 -  - 0  - 0 0  -  - 0 0 0 

 -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 +  + 0  +  +  + 0  +  +  + 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0  -  -  + 0  + 0 0 0 0 0 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

0 0 0  - 0 0 0 0  - 0  + 

0 0 0  - 0 0  -  - 0  - 0 

 +  +  +  +  -  - 0  -  -  +  + 

0 0  -  - 0  - 0 0  - 0  - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0  + 0  + 0  -  +  -  +  +  + 

 +  +  -  +  +  -  +  +  +  + 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0  - 0 0 0  -  -  - 0 

0  +  +  + 0  +  +  + 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0  + 0  -  +  -  -  - 0  +  + 

 +  +  +  +  +   -  +  -  +  +  + 

0  - 0 0 0 0 0 0 0 0  + 

 -  -  - 0  - 0  -  - 0 0 0 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

0  - 0  + 0  + 0 0 0 0 0 

5 7 3 8 4 5 4 3 4 6 6 

20 15 20 14 22 17 19 17 20 20 21 

3 6 5 6 2 6 5 8 4 2 1 

2 1 -2 2 2 -1 -1 -5 0 4 5 

3 4 7 3 3 6 6 9 5 2 1 

Ja Ja  Ja Ja     Ja Ja 
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Relativ beslutsmatris omgång 2 

Kriterium Krav = K  
Önskemål   
= Ö 

12 
(ref) 2.2 2.3 4 5 11 

Tillfredställa lagar enligt Plan-och bygglagen K 

D 
A 
T 
U 
M 

0 0 0 0 0 

Konstruktionen ska klara hållfasthetskrav K 0 0 0 0 0 

Bara bygga till (ingen eller minial ändring på den 
befintliga byggnaden) 

K 0  - 0 0 0 

Konstruktionen ska rymmas inom måtten H=3200mm, 
B=3200mm, L (ut från byggnaden)=2500mm K 0 0 0 0 0 

Ej tillåta vatten- eller snöansamlingar K  +  + 0  - 0 

Ej vara i vägen för byggnadens fönster (det ska gå att 
se och få in ljus) 

K  -  -  - 0 0 

Företaget kan tillverka själva (tillgång mtrl(rostfritt, 
rör etc) och metoder) 

K  -  - 0 0 0 

Ej klättringsbar Ö,3  +  +  +  +  + 

Tillåta tillträde till parkeringen(bilarna, maxmått) K 0 0 0 0 0 

Innehålla företagslogga K 0 0 0 0 0 

Enkel att montera och demontera Ö,4 0  - 0 0 0 

Max kostnad=150000 kr (Tillverkning, material, 
byggarbete) 

K ? ? ? ? ? 

Visa företagets kompetens, arbetsområde och det 
unika med företaget 

K 0  -  -  -  - 

Spiral är integrerad Ö,5 0 0  - 0  - 

Sticka ut & väcka nyfikenhet Ö,4  +  + 0  -  + 

Förmedla samhörighet (med resten av byggnaden, 
förslagsvis genom att låta någon del/delar bli röd) Ö,4  +  + 0 0  + 

Belysa logga K 0 0 0 0 0 

Inge kvalitét Ö,5 0  +  - 0 0 

Uttrycka stabilitet Ö,4  +  +  +  +  + 

Klara utomhusklimatet (värme, kyla, vind, regn, snö...) K 0 0 0 0 0 

Beskriva kontorsingång (kunder ska förstå att det är 
en ingång och  ej gå rätt in i verkstad) K  - 0  - 0  - 

Erbjuda skydd från väder (Tak) K  +  +  + 0 0 

Belysning för att hitta nyckelhål K 0 0 0 0 0 

Medge plant underlag Ö,3 0 0 0 0 0 

Vara inbjudande Ö,5  +  +  - 0  + 

Vara estetiskt tilltalande Ö,5  + 0  - 0  + 

Spegla maskinerna som Autofric tillverkar Ö,5 0  - 0 0 0 

Medge minimalt underhåll Ö,4  -  - 0  - 0 

Ha lång livslängd minst 25 år Ö,5 ? ? ? ? ? 

Återvinningsbar & Om olika material används ska de 
kunna skiljas åt  

Ö,4  -  - 0 0 0 

Summa +   8 8 3 2 6 
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Summa 0   15 12 18 22 19 

Summa -   5 8 7 4 3 

Nettovärde  0 3 0 -4 -2 3 

Rangordning  2 1 2 4 3 1 

Vidareutveckling  Ja Ja Ja Nej Nej Ja 

Tar hjälp av förra omgången för att utvärdera 
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Relativ beslutsmatris, viktning 

Kriterium Krav = K  
Önskemål  
= Ö 

  
2.2 

(ref) 2.3 11 12 

Tillfredställa lagar enligt Plan-och 
bygglagen 

K 

D 
A 
T 
U 
M 

0 0 0 

Konstruktionen ska klara 
hållfasthetskrav 

K 0 0 0 

Bara bygga till (ingen eller minial 
ändring på den befintliga byggnaden) K  - 0 0 

Konstruktionen ska rymmas inom 
måtten H=3200mm,  
B=3200mm, L (ut från 
byggnaden)=2500mm K 0 0 0 

Ej tillåta vatten- eller snöansamlingar K  + 0  - 

Ej vara i vägen för byggnadens fönster 
(det ska gå att se och få in ljus) K 0  +  + 

Företaget kan tillverka själva (tillgång 
mtrl(rostfritt, rör etc) och metoder) K  -  +  + 

Ej klättringsbar Ö,3 0 0  - 

Tillåta tillträde till parkeringen(bilarna, 
maxmått) K 0 0 0 

Innehålla företagslogga K 0 0 0 

Enkel att montera och demontera Ö,4  - 0 0 

Max kostnad=150000 kr (Tillverkning, 
material, byggarbete) K ? ? ? 

Visa företagets kompetens, 
arbetsområde och det unika med 
företaget K 0  -  + 

Spiral är integrerad Ö,5 0  - 0 

Sticka ut & väcka nyfikenhet Ö,4  +  +  - 

Förmedla samhörighet (med resten av 
byggnaden, förslagsvis genom att låta 
någon del/delar bli röd) Ö,4 0 0  - 

Belysa logga K 0 0 0 

Inge kvalitét Ö,5 0  + 0 

Uttrycka stabilitet Ö,4  +  -  - 

Klara utomhusklimatet (värme, kyla, 
vind, regn, snö...) K 0 0 0 

Beskriva kontorsingång (kunder ska 
förstå att det är en ingång och ej gå 
rätt in i verkstad) K 0  -  + 

Erbjuda skydd från väder (Tak) K  + 0 0 

Belysning för att hitta nyckelhål K 0 0 0 

Medge plant underlag Ö,3 0 0 0 
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Krav ges viktningen 5 

 

Vara inbjudande Ö,5  + 0  - 

Vara estetiskt tilltalande Ö,5  -  +  - 

Spegla maskinerna som Autofric 
tillverkar 

Ö,5 0 0 0 

Medge minimalt underhåll Ö,4  -  +   + 

Ha lång livslängd minst 25 år Ö,5 ? ? ? 

Återvinningsbar & Om olika material 
används ska de kunna skiljas åt  Ö,4 0  +  + 

Summa +  (5) 23 (7) 32 (6) 28 

Summa 0  18 17 15 

Summa -  (5) -23 (4) -19 (7) -30 

Nettovärde 0 0 13 -2 

Rangordning 2 2 1 3 

Vidareutveckling   Ja  
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Bilaga 7: Anteckningar utvärdering 

 

Omgång 1 

1.2 

Koncept 1.2 väcker lite mer nyfikenhet än koncept 1.1 eftersom det innehåller mer mystik. 

Den slutna formen kan också bidra. Jag anser att 1.1 är det som (av de två första) som är 

mest inbjudande, med sin öppenhet jämfört med 1.2. 1.2 kan eventuellt associeras med 

fängelsegaller. Stenplattorna gör att 1.1 ”beskriver kontorsingång” bättre. 1.1 är också mer 

lik en traditionell entré. Båda har symmetri med avvikelse. 

 

1.3 

Koncept 1.3 väcker nyfikenhet med en sluten och pregnant form. Det har också stor kontrast 

till omgivningen. Man blir nyfiken på vad som väntar där inne (i spiralen). 1.1 är mer lik en 

traditionell entré, vilket gör att det beskriver kontorsingång något bättre. 1.3 är troligen lite 

mindre inbjudande då det är slutet utrymme och då även detta kan associeras med 

fängelsegaller. När det gäller estetiken så är 1.1 rörigare och 1.3 lättare att tolka. 1.3 

innehåller symmetri medan 1.1 har symmetri med överraskning. 

 

2.1 

2.1 är mer estetiskt tilltalande med enkelhet, symmetri och dynamiska former. 2.1 drar till 

sig mer uppmärksamhet tack vara det dynamiska. 

 

2.2 

2.2 drar till sig mer uppmärksamhet genom avvikande form och spiralerna som kan liknas vid 

linjer som pekar mot centrum. Spiralkorsen upplevs dynamiska också. 2.2 kan komma att 

kräva mer underhåll. Träden måste klippas och stolparna kan behöva ”poleras”. Estetiskt 

anses 2.2 vara bättre. Spännande fast ändå inte för rörigt.  

 

2.3 

1.1 är öppen medan 2.3 är sluten vilket kan göra att den blir mer inbjudande. Dock är det 

väldigt välkomnande att dörrarna öppnar sig automatiskt när man kommer. Mer underhåll, 

putsa fönster och serva dörrarna.2.3 speglar maskinerna lite sämre om väggarna är i glas. 

Man blir med 2.3 nyfiken på vad som finns på insidan (gå runt hörn). Men å andra sidan s 

står 1.1 i större kontrast till resten av byggnaden Båda löper risken att bli röriga och därför 
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svårtolkade. I alla fall om 2.3 är helt av glas. Annars är 2.3 mer enhetlig eller stilren. 2.3 ser 

mer påkostad ut, mer genomtänkt och enhetlig, vilket borde inge mer kvalitét. 

3 

3 behöver mer underhåll om man måste använda redskap och städa på taket. Det blir också 

svårare att sopa och hålla rent på marken då det är trångt. 3 är mer estetiskt tilltalande med 

sina strömlinjeformer och symmetri med avvikelse. Med alla delar finns dock risken att det 

blir ännu rörigare än 1.1. Maskinerna speglas genom dynamiska former och blanka delar plus 

röda detaljer i både koncept 1.1 och 3.  

 

4 

Koncept 4 har större kontrast till omgivningen och uppfattas lättare. Den har en sluten form 

som, särskilt om den rödmarkeras, står ut från väggen. 1.1 är mera likt huset. Vi klumpar 

ihop information för att enklare uppfatta allt. Därför är enkla former bättre. 

 

5 

Koncept 5 innehåller spiraler på marken vilket gör det svårare att sopa. Därför ges det ett 

sämre betyg i minimalt underhåll. Dock kan man i koncept 1.1 behöva sopa snö i de vertikala 

spiralerna. 1.1 väcker mer nyfikenhet än 5 då spiralerna blir avvikande och syns bättre. Jag 

tycker att 5 blir något mer inbjudande tack vare den ”skyddande formen”. det har mjuka och 

vänliga former. 5 är mer estetiskt tilltalande med strömlinjer och att den är enhetlig.  

Koncept 12 bedöms på samma grunder som 5. 

 

6 

Koncept 6 är bättre angående vatten och snöansamlingar då det inte blåser in lika mycket 

snö och skräp framför dörren. Stuprör i stolpen förbättrar också men taket lutar dock inte 

lika mycket som 1.1. koncepten beskriver kontorsingång lika bra, båda har skyltar och 1.1 har 

plattor som visar vägen medan 6 har ett räcke. 1.1 är mer inbjudande med sin öppenhet. 1.1 

väcker mer uppmärksamhet än 6. Det har utstickande delar och avvikande former. 1.1 är 

mer estetiskt tilltalande symmetri med avvikelse, diagonaler som ger spänning och delarna 

är mer sammanhängande.  

 

8 

8 får mer underhåll. Det behövs putsas fönster och blir svårare att sopa. Båda riskerar att bli 

röriga. De kan båda göras med symmetri plus överraskning men 8 kan vara lite mer enhetlig. 

1.1 är mer inbjudande med sin öppenhet. 8 får plus på kvalitét eftersom den ser mer 

genomtänkt ut och är mer enhetlig. Av redan nämnda enhetlighet och att 1.1 nog blir mer 
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rörig får 8 också pluspoäng estetiskt tilltalande. Koncepten får likvärdiga poäng på sticka ut 

och väcka nyfikenhet då deras grundformer blir väldigt lika. 1.1 har spiralerna som sticker ut 

men då har 8 produkterna istället. De beskriver också kontorsingång väldigt lika med skylt 

och väggar respektive gång som förtydligar.  

 

9 

Minimalt underhåll, 9 blir svårare att sopa/skotta. Plattorna i 1.1 gör att ingången beskrivs 

bättre. 1.1 väcker mer nyfikenhet. Dynamisk diagonal och spiralernas form. 9 smälter in mer 

i byggnaden. 1.1 är mer inbjudande med sin öppenhet. 9 blir svårare att sopa. Kvalitét- 1.1 

ser mer genomtänkt ut och har nåt extra. Estetiskt- mjuka former i 1.1 gör att det blir 

vänligare och det har mer spänning än 9.  

 

10 

1.1 väcker mer nyfikenhet än 10. De har båda dynamiska inslag men 1.1 har fler 

uppseendeväckande delar. 10 är mer enhetlig. De mjuka formerna är tilltalande. 1.1 blir 

något rörig.  

 

11 

11 är enkel med symmetri (eventuellt med överraskning). Strömlinjeformer inger spänning 

och de mjuka formerna gör den inbjudande. 1.1 beskriver ingång lite bättre med sina plattor. 

11 väcker mer nyfikenhet än 1.1. strömlinjer och uppåtlutat tak adderar spänning. Formen är 

väldigt avvikande. 1.1 kan tänkas klumpas ihop i hastigheten till en fyrkant. 11 är 

ändamålsenlig, enhetlig vilket ger den fördel i kvalitét. 

 

Omgång 2 

 

2.2 

2.2 är sämre angående sikt i fönstren på grund av träden. Träden gör också att 2.2 skyddar 

mer från vind och kräver mer underhåll (klippa buskar). 2.2 väcker mer nyfikenhet än 12 med 

fler avvikande former. Båda har spiraler men i 2.2 sticker de ut mer och det har sneda 

stolpar. 2.2 uttrycker mer stabilitet med bred botten på stolparna. Spiralpelarna indikerar 

rörelse. 2.2 är mer inbjudande med det vinklade taket och bättre belysning och mattan. 2.2 

bryter av mer och är intressantare och därför mer estetiskt tilltalande.  
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2.3 

2.3 gör att man blir nyfiken på vad som finns där inne. 2.3 ser mer påkostad och något mera 

genomtänkt ut. 

 

Gången av plattor gör att 12 beskriver ingång bättre. 4 blir svårare att sopa men i 12 kan 

skräp fastna i spiralerna. Koncept 4 inger mindre kvalitét då 12 ser mer genomtänkt ut och 

ser ut att passa ändamålet bättre.   

 

5 

5 samlar snö och skräp i spiralerna på marken. Blir svårare att sopa då. 

 

12 

12 beskriver kontorsingång bättre än 11, plattgången och ”current productsign”. 11 väcker 

mer nyfikenhet med den avvikande formen och med eventuellt uppåtvinklat tak. Jag ger mer 

poäng i estetik för strömlinjer, mjuka former och symmetri med avvikelse. Den är av dessa 

anledningar också mer inbjudande (plus det vinklade taket).   

 

 


