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Sammanfattning 
 

Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt 

arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för 

utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i 

Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden.  

Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet 

aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och höghöjdsbana. Utöver aktiviter vill 

Beachcenter också erbjuda sina kunder en miljö som speglar deras vision och verksamhet, som 

välkomnar alla precis som de är. Att undersöka samt att formulera Beachcenters vision och sedan 

implementera den i restaurangens och områdets layout samt infrastruktur utifrån ägarens vision 

men också ur ett kundperspektiv. 

Förstudien går ut på att hitta de beståndsdelar som kan skapa den sökta visionen. Fördjupning inom 

ämnena varumärken och färglära har gjorts, ett antal olika analyser samt intervjuer med bl.a. en 

designbyrå och en kommunikationsbyrå som har fokuserat på arbetsprocessen.  

Funktionsanalysen sammanfattar alla de delfunktioner som skall finnas på Beachcenter, men delar 

också upp konceptet i mindre greppbara delar. Utifrån funktionsanalysen har projektet till en början 

delats upp i två delar där den första delen, In house, har fokus på det visuella i konceptet. Den andra 

delen handlar om kundupplevelsen på Beachcenter. Under arbetet med kundupplevelsen 

identifierades en viktig touchpoint som kom att bli utgångspunkten för en tredje del, vilken handlar 

om en knutpunkt vid Beachcenter där lösningen blev en modulbar. 

Surfstil, retro, hälsosamhet, gemenskap, aktivitet och relax är några av de ord som skall genomsyra 

konceptet. Olika utvärderings metoder har används för att få slutkonceptet att matcha kundens 

vision så bra som möjligt.  

De färdigställda delarna i In House delen är färgskala, mönster och typsnitt som blivit applicerade på 

olika produkter i konceptet men som också har förankrats i restauranglokalen som vid invigningen 

den 30 april var färdigställt. Kundupplevelsen har sammanfattats i en Service Blueprint över 

Beachcenter där just modulbaren är en viktig knutpunkt för direkt kontakt mellan kunden och 

personalen vid Beachcenter. Modulbaren har blivit prototyp och kan enkelt förvaras, förflyttas och 

monteras vid Beachcenter.   

Med varumärkesidentitet, som är en sammanfattning av de resultat som framkommit under 

projektet, kan Beachcenter närsomhelst utveckla konceptet där det är beläget idag, men också enkelt 

förflytta eller expandera verksamheten med tryggheten att samma vision och känsla kan skapas där. 
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Abstract 

 
The design process strength as the basis for developing environment and activity is a project on a 

design and engineering approach using its methods and tools working on several parts as a basis for 

developing and creating a removable overall concept. The project is performed on behalf of 

Designservice in Karlstad, where the end customer is the Beachcenter Varamobaden. 

Beach Center Varamobaden is located in Motala and will be the starting point of a number of 

activities such as windsurfing, stand-up paddling and kayaking. In addition to activities Beachcenter 

also wants to offer their customers a restaurant that reflects their vision and events, which welcomes 

everyone just as they are. Study and formulate Beachcenter's vision and then implement it in the 

restaurant's layout and infrastructure based at the owner's vision, but also from a customer 

perspective. 

The feasibility study involves the elements that can create the searched vision. Advancement in the 

subjects trademark and color theory has been made, a number of different analyzes and several 

interviews with, among others a design and communications agency focused on the work process. 

A functional analysis summarizes all the sub-functions that should be included on Beachcenter, but 

also shares the concept into less graspable parts. Based on function analysis, the project has initially 

been divided into two parts; In House is the first part and has focused on the visual concept. The 

second part is about the customer experience at the Beachcenter. While working with the customer 

experience nevertheless identified a key touch point that became the starting point for a third part in 

the koncept, which involves developing a module bar becoming a center at the Beachcenter. 

Surf style, retro, healthiness, fellowship, activity and relaxation are some of the words that must 

imbue the concept. Various evaluation methods have been used to get the final concept to match 

the client's vision as well as possible. 

The completed parts of the In House part is color scale , pattern and fonts that have been applied to 

various products in the concept but also has been anchored in the restaurant as the opening 

ceremony on April 30 was completed. The customer experience has been summarized in an 

overhead view of Beachcenter where module bar is a major center for direct contact between the 

customer and the staff at the Beachcenter. Module bar has become a prototype and can easily be 

stored, moved and assembled at Beachcenter. 

With a brand identity, which is a summary of the results obtained during the project, Beachcenter at 

any time can develop the concept where it is located today, but also easily move or expand their 

business with the security that the same vision and feel can be created there. 
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1. Introduktion 
 

Projektet Bechcenter – ett ansikte utåt handlar om att genom ett ingenjörsmässigt arbetsätt skapa 

ett flyttbart helhetskoncept som speglar slutkundens, Beachcenter Varamobaden, varumärke, 

värderingar samt verksamhet. Uppdragsgivare för projektet är Designservice, Karlstad. Designservice 

drivs av Åsa Renström, industridesigner, och arbetar med verksamhet inom områdena design, 

formgivning och marknadskommunikation. Projektet görs i kursen examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, MSGC12, som avslutande kurs i 

programmet högskoleingenjör innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet 

består av 22,5 hp och sträcker sig över vårterminen 2014. Handledare för projektet är Monica 

Jakobsson, universitetsadjunkt, och examinator är Leo de Vin, professor. 

 

1.1 Bakgrund 

 
I Motala Östergötlanssjöstad finns norra Europas största insjöbad, Varamobaden. En ca 5 km lång 

sandstrand som inte bara erbjuder sol och bad utan en mängd olika vattenaktiviteter som utförs i det 

kristallklara vattnet i den långgrunda viken vid Varamobaden. Kona Vindsurfing har funnits beläget i 

Motala, vid Varamobaden, sedan 2008. De inriktar sig på produkter och tillbehör för windsurfing, 

windsup och sup (stand up paddle) plus att de även inom samma inriktningar erbjuder sina kunder 

olika kurser.  

Kona Windsurfing har försökt att bygga upp ett samarbete med Vätternkajak, ett företag som också 

haft sin utgångspunkt från Varamobaden. Tillsammans har det gjorts försök att hitta en gemensam 

arena för vattensport, men mycket byråkrati har gjort att processen gått långsamt eller ibland helt 

stannat upp. 

Vätternkajak köptes år 2012 av ett företag vid namn Ombergsevent, som ägs av Linda Staaf och 

Mattias Karlsson. Ombergsevent startades 2009 som ett boknings- och aktivitetsföretag, vilket 

innebär att det finns både egna aktiviteter men också bokning av andras aktiviteter samt paketering 

dessa ut mot kund. När Ombergsevent tog över Vätternkajak kontaktade de Kona Vindsurfing för 

samarbete kring uthyrning. 

Utifrån detta växte idén om Beachcenter Varamobaden fram. Varamon BC AB bildas våren 2013, av 

Marie och Joachim Larsson, Kona Vindsurfing och Linda Staaf och Mattias 

Karlsson, VätternKajak/OmbergsEvent, och blev som ett moderbolag till ett antal dotterbolag. 

Under våren 2013 byggdes även två höghöjdsbanor, samt att Beachcenter tog över ett antal 

trampbåtar och dessutom köpte in egna 9 st egna.  

I januari 2014 köpte Joachim och Marie Larsson in sig i OmbergsEvent som då bytte namn till 

VätternEvent. Beachcenter, Vätternkajak och ytterligare en del OmbergZipline blir varumärken under 

Varamon BC. Våren 2014 köptes även OrustKajak och ingår numer också i familjen.  

 

Beachcenter är en del av företagets profilering liksom en del av affärsutvecklingen, sommaren 2014 

tar Beachcenter över driften av restaurangen Vättershall, för möjligheten att optimera Beachcenter. 
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Förutom restaurang och café erbjuds en mängd olika aktiviteter vid Beachcenter såsom SUP, kajak, 

vindsurfing och höghöjdsbana. 

Beachcentret kommer att bli en mötesplats för alla människor som älskar strandliv och vattensport, 

och möjliggör för att anordna flera aktiviteter och event såsom tävlingar, föreläsningar och 

underhållning. Målet är att skapa ett aktivitetscenter för Varamobaden. 

 

1.2 Problem  

 
Projektet kom efterhand att bestå av tre mindre projekt i projektet, se figur 1, för att tillsammans 

skapa helhetskonceptet. Där den första har handlat om att skapa de delar som skall finnas ”In 

House”, alltså de delar som skapar det visuella intrycket i konceptet, ytterligare har också 

kundupplevelsen vid Beachcenter arbetats med. Under arbetet med kundupplevelsen identifierades 

en touchpoint, som visade på att det är positivt för både kund och Beachcenter med tidigare kontakt 

än inne vid bardisken i restaurangen, detta ledde till att det i den tredje och sista delen av projektet 

utvecklades en modulbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 En tydlig illustration över hela processen, de tre delar projektet är uppbyggt av och ungefär hur stor del i tid varje 
del har tagit (inte skalenlig). 
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De centrala frågställningarna som behandlas i rapporten är ”Hur ska område med tillhörande 

restaurang som Beachcenter tar över inför sommaren 2014 spegla deras verksamhet?” och ”Hur skall 

dagens infrastruktur och layout anpassas efter Beachcenters vision om hur området samt miljön i 

restaurangen drivas ur ett kundperspektiv?” 

 

1.3 Syfte  

 
Att beskriva och undersöka Beachcenters vision samt att formulera den. Att sedan gestalta visionen i 

det befintliga området och den befintliga restaurangens layout och infrastruktur samt sammanfatta 

den för tolkning så att den kan implementeras på andra ställen i Sverige eller i världen. 

 

 

1.4 Mål 
 

Målet för projektet är att utveckla ett flyttbart helhetskoncept som speglar Beachcenters vision, 

varumärke och verksamhet så att den kan utnyttjas på andra ställen. Sammanfatta konceptet i en 

varumärkesidentitet som presenterar byggstenarna av de betydande delar som framkommer under 

projektets gång, som slutkunden sedan kan använda vid vidare utveckling av nya idéer, produkter 

och lokaler för att deras varumärke ska få ett tydligt och enhetlig språk ut mot slutanvändare. 

 

En bar som skall gå att placera var man vill, som skall vara lätt att flytta och att förvara men också att 

montera. Modulbaren skall kunna användas som en enhet, eller som en stor helhet genom att man 

använder sig av flera enheter för att skapa en större bar vid större event eller vid stor påtryckning av 

kunder.   

Målet är att tillämpa ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetsätt i ett 

produktutvecklingsprojekt. Projektet skall redovisas den 21:e maj genom en presentation, utställning 

samt en rapport. Presentationen sker i muntligform med stöd av Power Point för uppdragsgivare, 

slutkund, handledare och examinator samt kursdeltagare på universitetet. 

På utställningen kommer en monter att visa upp resultatet av projektet. I detta fall är målet att det 

ska finnas en varumärkesidentitet att titta i, några exempel på hur man skulle kunna använda sig av 

den, som t.ex. färgsättning, menyer och affischer. Bilder på den nya miljön vid Beachcenter samt 

någon typ av prototyp på modulbaren.  

 

1.5 Avgränsning 

 
De begräsningar som påverkar projektet är framförallt tiden, Beachcenter Varamobaden har 

invigning den 30 april 2014 och skall då ha en färdigställd lokal som är skapad med grundstenar ur 

deras varumärkesidentitet som grund. Även budget tillsammans med deras kontrakt på lokalen, som 
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är 3 år, blir en avgränsning då Beachcenter inte vill lägga för mycket pengar på att renovera upp en 

lokal som inte är deras egna. Projektet begränsas till insida lokalen samt tillhörande uteservering och 

område vid Beachcenter. Renovering som sker under projektets gång, avgränsas enbart till lokalen 

och då till dess ytskikt. Fokus på byggstenarna i konceptet och inte färdiga produkter. 

Kundupplevelsen begränsas till hur en tänkt upplevelse vid Beachcenter skulle kunna vara, inga 

faktiska undersökningar på färdig plats kommer att kunna ske då det varken är färdigt eller öppnat. 

Beachcenter invigs på Valborgsmässoafton, den 30:e april 2014, ständiga uppdateringar av förslag på 

renovering av lokalen till slutkunden måste göras för att hela tiden ligga i fas med renovering av 

restauranglokalen, inredningsnickare finns på plats för att färdigställa lokalen till invigningen.  



11 
 

2. Genomförande 
 

Mitt projekt följer ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt, med inslag av tjänstedesign. 

Projektmodell enligt PU-processen i Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och 

design används. Momenten planering, förstudie, produktspecificering, konceptutveckling, 

konceptutvärdering samt konfigurering tillämpas och anpassas efter projektet (Johansson et al. 

2004). Tjänstedesignverktygen stakeholder map, blueprint samt desktop walkthrougth praktiseras, 

som handlar om att skapa en bra kundupplevelse (Stickdorn & Schneider 2011). 

 

2.1 Planering 

 
Planeringen av projektet sammanfattades i en projektplan. En projektplan tas fram för att alla som är 

delaktiga i projektet ska vara överens av vad som gäller när projektet startar. Det underlättar också 

under arbetes gång då det inkluderar tidsplan samt projektmodell, en utgångspunkt att följa under 

hela projektets (Johansson et al. 2004).  

Projektets bakgrund beskrivs för att utomstående snabbt och enkelt ska kunna sätta sig in i projektet. 

Det finns en kort beskrivning av varför projektet har startats samt projektets huvudsaklika syfte och 

mätbara mål. 

Organisationen i projektet redogörs där utförare, uppdragsgivare, slutkund och handledare namnges 

dessutom redovisas kontaktuppgifter, telefonnummer, mejladress och adress, till var och en.  

En Work Breakdowm Structure, WBS, beskriver de preliminära faser projektmodellen kommer att 

vara uppbyggd av. WBS:en talar också om vilka delar som finns under vilka faser (Eriksson och 

Lillesköld 2005). Milstolpar samt grindhål tydliggjordes i en tabell där även viktiga datum redovisas 

samt vilka från organisationen som är berörda av varje del. 

Projektmodellen och WBS:en används som grund för ett gantt-schema där en översikt av hur 

huvudfaserna är planerade i tiden (Johannesson et al. 2004). 

För att identifiera de mest allvarliga risker gjordes en riskbedömning, enligt miniriskmetoden. 

Riskerna kan då bedömas och åtgärdas för att undvika försening av projektet. Risktalet räknas ut 

utifrån riskens sannolikhet och konsekvens på en skala från 1 – 4, där deras produkt är resultatet 

(Eriksson och Lillesköld 2005).  

Dokumenthantering beskriver var arbetet kommer att lagras. För säkerheten används Google drive, 

där information och dokument sparas allteftersom. Övriga dokument lagras på dator där viktiga 

dokument säkerhetskopieras till USB minne.  

 

2.2 Förstudie 
 

Första steget i produktutvecklingsprocessen går ut på att göra en förstudie. Förstudie handlar om att 

samla information och fakta både vad gäller marknad, design och vad som skulle kunna tänkas vara 
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relevant för projektet. Resultatet som förstudien bör mynna ut i skall svara på VAD produkten, eller 

tjänsten, skall uträtta (Johannesson et al. 2004). 

Förstudien i detta fall består av undersökningar, intervjuer och litteraturstudier inom de ämnen som 

är relevanta för projektet. Kundupplevelse men även varumärke är två ämnen som har undersökts, 

färgverkan är en annan del samt att olika analyser har gjorts som resulterat i flertalet moodboards. 

Benchmarking samt en intervju ligger till grund för arbetet med modulbaren. 

En stakeholder map inledde förstudie arbetet för att visualisera alla involverade i projektet. Genom 

att detta tydliggörs kan de analyseras och kartläggas vilket samspel det finns mellan dem. Den 

redovisar visuellt eller reellt alla parter som är involverade i en tjänst (Stickdorn & Schneider 2011). 

För att ta reda på vad kunder vill ha kan man använda sig av många olika metoder. Benchmarking är 

en metod som tar reda på vad konkurrenterna erbjuder, hur de möter kundernas krav och önskemål 

(Johannesson et al. 2004). I stort handlar det alltså om att ta reda på hur konkurrensen är och utefter 

det anpassa åtgärdet för att möta denna (Österlin 2007). 

I detta fall finns fokus på hur marknaden ser ut idag, finns det några konkurrenter, vad de erbjuder 

sina kunder för tjänst och service samt hur de förpackat det och visar det sig ut mot kund. Samma 

undersökning har gjorts runt om i världen i form av internetsökningar, där fokus har legat på 

strandbarer. Detta har sammanfattats i två olika moodboards, där en speglar Sverige och den andra 

världen. 

Tanken var att bli inspirerad och att analysera resultaten, vad som är återkommande, finns det 

likheter eller olikheter, finns det saker man kan utnyttja, antingen som de är eller i ny skepnad. 

Analysen används till en början som inspiration för att utveckla konceptet till Beachcenter som sedan 

konkretiseras på plats.  

 

2.2.1 Intervjuer 

 

Kvantitativt eller kvalitativt är två olika sätt att göra marknadsundersökning på. En kvantitativ metod 

används ofta vid enkät undersökningar och kan oftast vara befogad vid marknadsunderökning som 

syftar till att ta reda på kunders och användarens synpunkter och värderingar. En kvalitativ 

undersökning handlar oftast om djupintervjuer, i detta fall är de flesta undersökningar djupintervjuer 

baserade på öppna frågeställningar. En kvalitativ undersökning med tydligare frågeställning och mer 

styrd intervju är gjort samt en kvantitativ undersökning som riktar sig mot slutanvändaren 

(Johannesson et al. 2004).  

 

De kvalitativa intervjuer som har gjorts är med två företag som anses vara relevanta för projektet. 

Fokus har legat i hur arbetsprocessen ser ut samt hur man arbetar med att skapa och utveckla 

varumärken. En intervju som fokuserat på uppbyggand av varumärkesidentiteten samt en intervju 

om hur en fysisk bar bör utformas och därtill även vad den bör ha för funktioner har utförts. 

En intervju gjordes, den 18 februari, med Åsa Klarén, Artdirector på Ord och bild i Karlstad. 

Utgångspunkten för intervjun var projektet restaurangen Häll, vilket gick ut på att skapa ett 

helhetskoncept där temat Välkommen hem till djävulen skulle förmedlas. Frågeställningen grundades 
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i hur arbetsprocessen sett ut, vilka verktyg och metoder som används. Hur man skall arbeta för 

kunden samt vilken typ av information som kan vara intressant att få fram och arbeta vidare med.  

Atmosfären, i en lokal, kan ha lika stor påverkan som de produkter eller tjänster kunderna erbjuds 

när det är dags att besluta om vilken återförsäljare samt vara eller tjänst kunden skall köpa. 

Människor söker en atmosfär som skapar en bra känsla och är lika bekymrade för detta som för vad 

de blir erbjudna för varor eller tjänster (Kotler 2014). 

För att kunna skapa en bra atmosfär finns det några saker som slutkunden bör svara på eller fundera 

över. Först måste slutkunden veta vilka som är deras kunder, målgruppen samt vad deras målgrupp 

söker, utifrån en köpupplevelse. Man kan även se till vilka atmosfärvariabler som kan befästa de 

föreställningar och känslomässiga reaktioner som köparen söker. Till sist tas konkurrenten in i bilden, 

kommer den resulterande atmosfären konkurrera effektivt med konkurrenternas atmosfär (Kotler 

2014). 

Ovanstående fakta samt intervjun med Åsa Klarén, Ord och Bild Karlstad, användes delvis som 

utgångspunkt vid formulering av frågor då den 24 februari ett möte med slutkunden, vid 

Beachcentret, ägde rum.  

Intervjun fokuserade på vad Beachcenter hade för mål och syfte med projektet samt vilken 

målgruppen var. Vad varumärket och helhetskonceptet skulle förmedla för känsla samt visionen för 

det ultimata utfallet. Var kunden fått sina idéer ifrån och lite historia om dem och därtill även lokalen 

som finns vid beachcenter. Vad slutkunden har för budget och om det var beslutat att använda några 

speciella leverantörer.  Maten som kommer att serveras och vad Beachcenter kommer att erbjuda till 

slutanvändare. Slutligen togs Beachcenters önskemål upp, om det fanns något specifikt de hade i 

åtanke. Resultatet av intervjun sammanfattades i en vision som sedan användes som avstämning 

med slutkunden för att kontrollera att tolkningen stämde överrens med deras bild. 

Under mötet med slutkunden vid Beachcenter gjordes även en dokumentation över området, miljön, 

omgivningen samt hur lokalen såg ut. Detta sammanfattades med fotografier, en skiss över området 

samt en planlösning som leverades från slutkunden.   

 

En kvantitativ intervju med 5 st slutanvändare, av Beachcenters tjänst, utfördes där grunden 

handlade om kundupplevesle, vilka förväntningar som finns. Hur man beskriver och ser på de 

värdeorden slutkunden använt för att beskriva sitt koncept. Frågorna skrevs så att de ska vara ett 

underlag till att göra kundernas upplevelser bättre än, eller i a f inte sämre än, förväntat. Det 5 

slutanvändarna valdes ut av Beachcenter och är personer som har upplevt gamla Beachcenter och 

som med stor sannorlikhet kommer att uppleva det nya. 

Den 27 mars intervjuades Mia Toresson på Daisy Lee, designbyrå I Karlstad. Daisy Lee erbjuder en 

tjänst som utvecklar eller stärker varumärken, med hjälp av reklam och inredning. Fokus i intervjun 

behandlade även här hur arbetsprocessen såg ut för att öka förståelse för vad som är det primära när 

man ska utveckla ett varumärke och hur man bäst kommunicerar och redovisar resultat med kunder.  

 

Med utgångspunkt i den identifierade touchpointen, vilken ledde till beslut om att utveckla en 

modulbar för att binda ihop huset, uteservering och stranden gjordes en intervju med Camilla Wester 

ägare av Café Xo, Åmål. Frågor som handlade om vad som bör erbjudas i en bar, hur mycket dryck 
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som i snitt går åt under en kväll ställdes. Det mest relevanta som bör finnas i en bar, vad man inte 

klarar sig utan samt vilka möjligheter för betalning som finns. Frågor om hur stor en bar bör vara, 

bredd för att få tillräckligt med arbetsyta samt höjd för att anpassa efter kund och bartender.  

 

2.2.2 Varumärke 

 

En fördjupad research om varumärken gjordes. I litteraturen ”Identitet om varumärken, tecken och 

symboler”, ligger fokus i hur varumärken tolkas och vad är deras betydelse. Vad innebär ett 

varumärkes värde samt hur utnyttjar man det på bästa sätt. Fokus låg i vad som är det primära vid 

uppbyggnad av ett varumärke.  

 

Deltagande på ett seminarium om Design som affärskraft, den 5 mars 2014, som ägde rum på Plaza i 

Karlstad, genom organisationen Form i Värmland. En föreläsning var särskilt intressant för projektet, 

Jenny Eklund från kommunikationsbyrån Buldozzer, där fokus låg på skapandet av varumärken.  

En research, med fokus på hur en varumärkesidentitet bör vara uppbyggand och vilka byggstenar 

som är viktiga. Resultatet sammanfattas i en WBS med utgångspunkt från artikeln, så fixar du en 

grafisk manual, från hemsidan www.CAP&DESIGN.se. WBS:en beskriver de delar som bör vara med i 

en varumärkes identitet. 

 

2.2.3 Färglära 

 

Ytterligare en fördjupad research utfördes, denna angående färg, där färgverkan på människan var 

en av de behandlade punkterna, hur färger påverkar oss fysiskt i allmänhet samt i restaurang och 

affärs miljöer. Även färgkontraster analyserades, hur färger påverkar varandra och vilka de 

harmoniserar med. Till grund för researchen ligger litteraturen KG Nilsson Färglära samt de 

vetenskapliga artiklarna Impact of color on marketing, 2006, 44 (6), s. 7, samt artikeln The effects of 

color in store Design ur Journal of Retailing, 59 (1), p.21, och därtill även fakta från 

www.pantone.com. 

 

2.2.4 Analyser 

 

Utgångspunkt för det analyser som är gjorda är slutkundens 

önskemål. Analyserna har gjorts för att just analysera och specificera 

olika tydliga önskemål, vilka t.ex. kan vara en stil eller en känsla, som 

i detta fall handlar om en specifik etikett på en ölflaska. Resultatet 

av de olika analyserna som uttryck, känslor och färger kan användas 

i konceptet.  

 
Figur 2 En av de öletiketter som 
analyserades. Ytterligare finns 5 
st. till som också analyserades. 
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Semantisk analys 

 

Utifrån ett av slutkundens önskemål, där en specifik öletikett, se figur 2, låg till grund och som 

tydliggjorde de färger, den känsla och det uttryck som de vill förmedla till sina slutanvändare gjordes 

en semantisk analys. Tanken var att tydliggöra det uttryck de förmedlade för att kunna använda i 

andra aspekter under konceptets uppbyggnad. 

En semantisk analys tydliggör vad en produkt beskriver, dess syfte och funktion. Den tydliggör också 

vad den uttrycker, så som kvalitet, utseende och egenskaper, men även vad produkten uppmanar till, 

vad den skapar för reaktion och hur den skall användas, samt vad produkten identifierar sig med, 

dess ursprung, släktskap eller kategori (Wikström 2002).   

Fokus ligger i detta fall på uttrycket för att kunna föra detta vidare till andra mindre delar i konceptet 

men också för den stora helhetsbilden.  

 

Färganalys 

 

En färganalys gjordes även på de specifika öletiketterna. Med hjälp av Photoshop kunde de 

karakteristiska färgerna plockas ut och senare översättas till bestämda färgkoder.  

Ett första urval gjordes som baserades kring tidigare avsnittet om färglära, där bl.a. kontraster och 

andra fakta togs hänsyn till.  

 

Moodboard 

 

Användning av verktyget moodboard i desginprocessen kan vara ett av det mest tidseffektiva och 

värdefulla hjälpmedlen. De kan användas för att förmedla känslor eller rent visuella intryck till en viss 

design, medan deras montage handlar om en bredare kreativitet och att analysera. En moodboard 

skapar en stämning med hjälp av en samling färger, texturer, bilder och material att ha som 

utgångspunkt före utveckling av konceptidéer. Moodboards kan göra en stor insats för att man ska 

kunna skapa en bra process som med stor sannorlikhet kommer att leda till relevanta, lyhörda och 

innovativa förslag (Garner & McDonagh 2001). 

Utifrån flertalet intervjuer som gjorts under förstudien framkom det, precis som i förgående 

textstycke, att moodboard är ett bra verktyg att jobba med under designprocessen. Det är ett enkelt 

och tydligt hjälpmedel för att kommunicera med mot kunden. Moodboards skickas i detta projekt till 

slutkunden för att klargöra om eller att den önskade känslan är riktigt tolkad. 

Men de hittills gjorda undersökingar och intervjuer som grund skapades fem olika moodboard för att 

tydliggöra slutkundens önskemål. En där färgerna specificerades, samt en med material som lokalen 

och miljön i största mån skall byggas upp av. För att fånga känslan av helheten gjordes också en 

moodboard över av hur baren skulle se ut men också över en hela miljön kring området vid 

beachcenter.  
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2.2.5 Kundupplevelse 

 

En fördjupad research om kundupplevelse gjordes. Kundupplevelsen av en tjänst, hur och vad den 

erbjuder är viktiga parametrar vid skapande av en tjänst. ”Arbetet med att utveckla en tjänst med 

hjälp av design. Målet är att lösningen ska spegla tjänstens syfte, funktion och profil och därmed vara 

attraktiv för användare i målgruppen” (SVID 2014). 

 

2.2.6 Touchpoint  

 

Utifrån kundupplevelsen identifierades att kunden vill slippa att gå hela vägen in genom 

uteservering, genom restaurangens servering för att t.ex. köpa en glass eller ställa en fråga. Denna 

touchpointen, knutpunkt eller service station, skapar den tredje delen i projketet. 

För att bredda Beachcenters möjligheter samt utvidga deras lokal skapas en modulbar där syftet är 

att den enkelt skall kunna placeras där man vill, samt enkelt och snabbt kunna förflyttas men också 

förvaras. Modulbaren skall vid passande tillfällen vara en tillgång för Beachcenter för att kunna 

underlätta för kunder att köpa dryck utan att behöva gå in i lokalen.   

En benchmarking på modulbarer gjordes och sammanfattades i en moodboard. Till grund för 

modulbaren används även de andra delar projektet resulterat i, den sökta känslan och stilen skall 

förmedlas samt att den skall passa in i helhetsbilden.  

Ytterligare frågor till slutkunden ställdes för att veta vilka funktioner baren skall erhålla samt vad den 

bör anpassas efter. Intervjun med Camilla Wester, café XO, har också används som underlag vid 

utveckling av baren.  

 

2.3 Produktspecificering 

  
Produktspecifikationen har som uppgift att specificera VAD som skall uträttas, detta är alltså 

resultatet av förstudien. Produktspecifikationen skall vara en utgångspunkt både vid utvecklande av 

koncept men även en grund för utvärdering av de konceptlösningar som tagits fram (Johannesson et 

al. 2004).  

Detta projekt skulle kunna vara väldigt stort, för att få en tydligare bild av vad det är som skall göras 

sammanfattas allt förarbete i en funktionsanalys som i sin tur delar upp projektet i mindre greppbara 

delar. 

I en funktionsanalys beskrivs Beachcenters funktionella, breda och abstrakta delar med syfte att 

skapa en enkel struktur som visar alla ingående delar i konceptet samt alla funktioner som skall 

åstadkommas (Johannesson et al. 2004). 

En funktionsanalys beskriver med hjälp av ett verb och en funktion vad en produkt eller tjänst ska 

erbjuda. Exempelvis kan det beskrivas att en produkt skall erbjuda sittplats, denna funktion 

klassificeras sedan i antingen huvudfunktion, HF, nödvändig funktion, N, önskvärd funktion, Ö, eller 

onödig funktion, O, (Landquist 1994).  
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Eftersom att funktionsanalysen till stort är anpassad efter slutkundens vision av hur Beachcenter 

kommer att se ut och skapa för känsla blir det i vissa fall svårt att skilja på nödvändiga funktioner och 

önskemål för att deras koncept skall fungera. Därför har en skala används där önskemål betygsätts 

från 1 till 5, där önskemål med betyg 5 är mer väsentliga än 1. 

Funktionsanalysen för Beachcenter beskriver en huvudfunktion samt ett flertal delfunktioner. 

Delfunktionerna är större delar av helheten som bör lösas var för sig. Under detta projekt kommer 

inte alla delfunktioner att arbetas med, utan några av dem samt delar ur vissa men framförallt delar 

ur huvudfunktionen.  

Som underlag för att skapa modulbaren gjordes en Olsson kriteriematris. Olsson kriteriematris är ett 

hjälpmedel som används som checklista vid produktspecificering. Kriteriematrisen är en matris där 

kolumnerna beskriver de ingående aspekterna och där raderna beskriver vilken livscykelfas 

aspekterna skall tas hänsyn till. Varje cells eventuella kriterier beskrivs sedan i en tabell till grund för 

att senare kunna specificera om kriteriet är ett krav eller ett önskemål, där kraven även beskrivs som 

funktionella eller begränsande och önskemål viktas med viktfaktorer 1-5 (Johannesson et al. 2010). 

 

2.4 In House 

 
InHouse delen utvecklas med utgångspunkt från resultatet av vad förstudien har mynnat ut i. 

 

Färgkarta 

 

Den slutliga färgkarta utformas, i programmet Illustrator, tanken är att den skall genomlysa hela 

konceptet. Färgkartan sammanställs delvis med utgångspunkt från färganalysen men också ur de 

undersökningar som visar på hur människan påverkas av färger i restaurang miljöer.  

De karakteristiska färger som valts ut som kommer att appliceras i konceptet, dessa färger skall 

specificeras i pantone, CMYK, RGB men också NCS färg för att kunna appliceras på vägg. CMYK är 

färger som används vid tryckprocesser medan RGB används på bilder i datorer genom att pixlar i rött, 

gult och blått kombineras i ett rutnät (Larsson 2011).  

 

Idégenerering Mönster 

 

För att det symboliserar både det typiskt svenska och samtidigt det tidlösa togs beslutet att utveckla 

Beachcenters egna mönster. Som grund till skapande av mönster gjordes till att börja med en mindre 

litteraturstudie som handlar om vad just mönster och färg har haft för påverkan och vilken betydelse 

det har haft i Sverige och för svenska formskapare.  

För att skapa Beacheters egna mönster ägde en idégenrering med kurskamrater rum på Karlstads 

universitet. Tanken var att dessa mönster skulle kunna användas på exempelvis tapeter, tyger, 

menyer osv. Idégenereringen inleddes med en kortare presentation över vad projektet handlar om 

för att få med alla deltagare på samma bana. En kort bakgrund presenterades, problem, syfte och 

mål med projektet samt de delar som hittills färdigställts. Dessutom redovisas färganalys samt de 5 
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moodboardsen för gruppen för att tydligöra de färger och dessutom den känsla som skall levereras 

vid Beachcenter.   

Idégenereringen gjordes i tre delar. Den första metoden som användes var slumpordassociation, 

metoden är bra för att få fram många idéer på kort tid. Det som skall dras nytta av i just denna 

metod är gruppens mångfald och kraft i dess gemensamma associationer. I en idégenereringsprocess 

är just förmågan att kunna associera en väldigt central del (Michanek och Breiler 2004). 

Den andra metoden som användes var Visuell konfetti. Vissa människor inspireras lättare t.ex. bilder 

och färger, i denna metod utnyttjas det där det visuella används för att skapa nya idéer. Bilder som är 

beskrivande för just detta projekt togs fram, med specifika stilar eller känslor som sedan 

gruppmedlemmarna fick rita upp mönster utifrån (Michanek och Breiler 2004). 

Den sista metoden är en enkel, metoden heter stafettpinnen och går ut på att gruppen bygger vidare 

på varandras idéer. Deltagarna fick rita en del och sedan skicka vidare till nästa person (Michanek och 

Breiler 2004). 

 

Utvärdering Mönster 

 

Urvalsmetoden, tre prickar, användes som utvärdering av mönster där 5 slumpartade personer fick 

lägga sin röst. Det är en enkel metod som går ut på att deltagare får rösta på de idéer som de tycker 

är bäst utifrån tre kriterier (Michanek och Breiler 2004). De tre kriterierna som valdes i detta fall 

skaps utifrån värdeorden samt de önskemål slutkunden har. Färgerna skall kopplas till färgskalan som 

är utvald och formspråket skall vara sammanhängande och talande för konceptet.  

Metoden tre prickar är en snabb metod som är bra att använda och baseras på deltagarnda 

magkänsla. Alla Idéer listas upp och betygssätts sedan utifrån de valda kriterier där tre olika prickar 

symboliserar varsin kriterier (Michanek och Breiler 2004).  

 

Typografi 

 

Typografier är en annan del som skall harmonisera med konceptet, men också symbolisera det 

Beachcenter står för.  Även här inleddes generering samt utvärderingsprocessen med en mindre 

litteraturstudie med fokus i formspråk, olika typer av bokstäver samt vad för text som bör användas 

till specifika ändamål. 

Totalt valdes tolv olika typografier ut, utifrån samlad fakta och gjorda undersökningar, där tre var 

möjliga huvudrubriker, tre var möjliga underrubriker och de sista tre brödtexter.  

 

Utvärdering Typografi 

 

En typografi som speglar Beachcenters värdeord och dess verksamhet. Typografin skall vara tydlig 

och göra det möjligt för slutkunden att enkelt se vad som står. Metoden Spindelvävsdiagram 

användes för att ge en tydlig bild på värdet av de olika typsnitten. Bedömningskriterierna väljs ut 
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utifrån värdeord och slutkundens önskemål, formspråk utifrån mönster samt tidigare samlad 

information (Michanek och Breiler 2004). 

Spindelvävsdiagram är en grafisk matris där den uppritade väven skapar en bra och tydlig bild över 

resultatet (Michanek och Breiler 2004).  

 

Digital visualisering 

 

Digital visualisering av de delar som skall finnas med i varumärkes identiteteten utförs. Mönster är en 

del som skapas i illustrator och utifrån dem också menyer som tas fram i inDesign.  

 

Renovering bar och lokal 

 

Med tidigare färdigställda delar och research tas underlag för renovering av både lokal och bar.   

Lokalens nuvarande skick samt budget är tre aspekter som har tagits hänsyn till inför renovering av 

den ursprungliga baren vid Beachcenter. Sammantaget beslutades att behålla grunden till baren i 

nuvarande lokal. På grund av tajt tidsschema så har, tillsammans med slutkunden, ett nytt utseende 

på baren tagits fram. Konsultation har funnit mellan slutkund och inredningsnickare där vissa 

begränsningar framkommer allteftersom. Renoveringer av lokalen måste anpassas efter dess skick 

och vilka möjligheter som finns.  Huvudsyftet är att täcka väggar och tak, som blivit slitet, samt att 

skapa rätt känsla.  

Färger i lokalen har bestämts utifrån färgkartan där bilder med förslag, både med färger och i övrigt 

skickats till Beachcenter för att kunna färdigställa lokalen innan öppningsdagen, 30 april 2014. 

 

2.5 Kundupplevelse 
 

För att utveckla ett bra helhetskoncept som är anpassat efter kunden används flera 

tjänstedesignverktyg för att titta på kundupplevelse vid Beachcenter.  

 

Service Blueprint Trysil 

 

En service blueprint används för att specificera och detaljera varje aspekt ur en tjänst. Detta 

sammanfattas i ett visuellt schema där perspektiv ur både användarens, den som erbjuder tjänsten 

samt andra involverade parter. Allt från kund kontakt till vad som sker bakom kulisserna detaljeras 

och redovisas för att ge en helhets bild över tjänsten (Stickdorn och Schnieder 2011).  

En blueprint slutfördes i Power Point efter observationer gjorda i restaurangmiljö i Trysil, där en 

kundresa fotades med utgångspunkt att definiera de touchpoints som uppstår under en kundresa i 

en miljö eller upplevelse som påminner om den vid Beachcenter. Där i detta fall snö symboliserar 

vatten och skidor en SUP-bräda eller kajak.  
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Service Blueprint Beachcenter 

 

Eftersom att Beachcenter vid denna tidpunkt inte var öppet, delvis pga. fel säsong men framförallt 

att det inte hade startas upp än användes blueprint Trysil som utgångspunkt för att ta fram 

ytterligare en service blueprint, vilken också sattes samman i Power Point. Blueprint Trysil användes 

som mall och utgångsläge till en blueprint för hur kundupplevelsen vid Beachcenter skulle kunna se 

ut. Tillsammans med en Tjalling Chaudron, som har mycket erfarenheten inom friluftsliv samt 

äventyrssport, skapades blueprint Beachcenter där olika problem och fokuspunkter kunde 

identifieras.  

 

Utvärdering Kundupplevelse 

 

I en kanomodell kan det utläsas att kundtillfredställese har ett direkt samband med kvalitet. Ju högre 

kvalitet en produkt eller tjänst uppnår desto nöjdare är kunden, och vise versa, normal 

kundtillfredställelse. Det finns även alltid de krav man tar för givet, baskrav. Finns inte baskraven så 

blir kunden missnöjd, saknar cykeln styre råder en stor missbelåtenhet. Motsatsen, plusvärden, alltså 

saker som man inte förväntar sig men som gör att man blir extra nöjd om de finns, men inte missnöjd 

om de inte gör det (Österlin 2007).  

Utifrån service blueprint Beachcenter görs en utvärdering, återigen med hjälp av Tjalling Chaudron, i 

förhållande till en kanomodell för att tydligöra plusvärden, basvärden samt normal 

kundtillfredsställelse. 

 

Överblicksvy Beachcenter 

 

Med utgångspunkt i produktspecifikationen samt kundupplevelsen skapas en översiktsvy där 

området vid Beachcenter, med inomhus och utomhusmiljö binds ihop, en tydligare bild av hur 

kundupplevelsen skulle kunna bli realiserbar på området och även detta en del av huvudfunktionen 

bygga koncept. Översiktsvyn sätts samman i Illustrator.  

 

Utvärdering Övreblicksvy Beachcenter 

 

För att utvärdera översiktsvyn och för att anpassa den bäst efter slutanvändaren gjordes en Desktop 

walkthrought. Tre olika typiska fysiska slutanvändare nyttiggjordes varav en hundägare, en barnfamilj 

samt en ensam aktiv människa. En småskalig karta över tjänstens omgivning där små rekvisita, som i 

detta fall var playmobil gubbar med tillhörigheter, används för att för att konkretisera olika 

situationer och touch Points genom att tydligöra vanliga scenarier (Stickdorn & Schnider 2011).  

Playmobil gubbarna flyttas runt på kartan över omgivningen för att simulera vad som skulle kunna 

uppstå för situationer. Detta gör det möjligt att tillåta en iterativ analys av de situationer som uppstår 

och tillsammans hitta lösningar på problem som kan uppstå. Det erbjuder ett gemensamt språk för 

att bedöma eller utveckla en produkt i en grupp med olika människor, eller analysera, omstrukturera 

en problematisk Touch Point (Stickdorn & Schnider 2011).  
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2.6 Modulbar 
 

Till grund för konceptutvecklingen används produktspecifikationen, som talar om vad det är som 

skall lösas. Ett antal konceptlösningar och idéer tas fram genom kreativt arbete och systematiska 

metoder (Johannesson et. al 2004). 

 

Idégenerering Modulbar  

 

En kreativ metod för att söka lösningar till de specificerade funktionerna är brainstorming. En 

brainstorming genomförs med en grupp människor som i detta fall var grupp av personer med olika 

erfarenheter inom snickeri, konstruktion och utveckling. Deltagarna skall stimulera varandras 

kreativitet, vilket gör det viktigt att personerna har olika kompetens och erfarenhet. Genom att 

sedan kombinera, förbättra och utveckla varandras idéer skapa flera lösningsallternativ som blir 

bättre än om man skulle gjort det på egen hand (Johannesson et al. 2004). 

 

Utvärdering Modulbar  

 

Utvärdering av de 9 modulbar-koncepten innebär att de skall analyseras och vägas emot de 

uppställda krav samt önskemål, som formulerats i Olssons kriteriematris, med avsikten att bestämma 

deras olika värde och kvalitet. Detta ligger sedan till grund för att kunna besluta och välja utifrån just 

deras värde och kvalitet vilket koncept som skall arbetas vidare med (Johannesson et. al 2004). 

I figur 3 illustresas utvärderingsprocess, där steg ett är en eliminering av dåliga lösningar, steg två en 

relativbeslutsmatris samt sista stegen som består av en kriterieviktsmatris (Johannesson et al. 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Utvärderingsprocessen i tre steg, eliminering av dåliga lösningar, relativ beslutmatris och kriterierviktsmatris. 

 

Eliminering av dåliga lösningar går ut på att rensa bort de lösningar som inte uppfyller kriterierna: 

lösa huvudproblem, uppfylla alla kraven i produktspecifikationen, realiserbarhet, säker och 

ergonomisk samt passa företaget. Som stöd används en elimineringsmatris efter Pahl och Beits 

(Johannesson et al. 2010). 

Eliminering av dåliga lösningar 

Relativ beslutsmatris 

Kriterierviktsmatris 
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I nästa steg skall de sämsta koncepten rensas bort, detta görs med hjälp av Pughs relativa 

beslutsmatris. I detta fall jämförs lösningsalternativen med varandra utifrån urvalskriterier som 

formuleras med utgångspunkt i produktspecifikationen (Johannesson et al. 2004).  

Det sista steget består av en kriterieviktsmatris, här tar man bara hänsyn till önskemålen i 

produktspecifikationen, då kraven redan skall vara uppfyllda av resterande lösningar. Innan detta 

görs måste en viktbestämningsmatris tas fram, då den sista utvärderingsmetoden går ut på att 

jämföra konceptlösningsalternativen utifrån en viktad summa som varje lösning erhåller med hänsyn 

till hur de tillgodoser varje utvärderingskriterium (Johannesson et al. 2004).   

 

Konfigurering  

 

Med utgångspunkt från de vinnande koncepten kan en vidareutveckling göras där produkten blir 

verklighet och uppfyller de kriterierna som finns i produktspecifikationen. Funktion- och 

användningsinriktning skall sammanfattas i ett underlag för underlag till tillverkning av åtminstone 

enstaka exemplar, någon form av prototyp som kan testas och analyseras med hänsyn till användning 

och funktion.  

Delar som innefattas är dimensionering samt att välja ut standardkomponenter, konstruera nya, 

unika delar och välja material i dessa, definiera produktens arkitektur, hur den är uppbyggd och hur 

de är arrangerade i förhållande till varandra och hur de samverkar samt beskriva produktens layout 

(Johannesson et al. 2004). 

 

Konstruktion Bar  

 

Baren konstrueras och måttsätts delvis utifrån en befintlig kyl som finns tillgänglig på Beachcenter 

där höjd, djup och bredd anpassas. Korgar till diskmaskinen är också en variabel att ta hänsyn till, då 

den bör få plats på arbetsbänken baren kommer att erhålla.  

Ritningar på varje del samt sammanställningsritningar skapas som underlag för tillverkning.  

 

Prototyp 

 

En modulbar prototyp byggs utifrån ritningarna, där rätt känsla försöker att skapas för att den skall 

passa in i helheten vid Beachcenter.  

 

2.7          Beachcenter Varumärkesidentitet 

 
Den slutliga varumärkesidentiteten sammanställs i inDesign med målet att underlätta för slutkunden 

att skapa rätt känsla på t.ex. produkter eller i en lokal. Det flesta delar som ingår har arbetats fram 

under projektets gång, medan några delar behöver vidareutvecklas vid sammanställningen. 

Moodboards som beskriver material och möbler som skall användas i en tänkt lokal är en del som 

skapas samt en redan befintlig logga inkorporeras.  
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2.8          Presentation 
 

Projektet examineras på Karlstads universitet där en muntlig presentation av arbetet samt en 

utställning äger rum.  

 

Redovisning 

 

Projektet slutredovisas den 21:e maj på Karlstads universitet. Presentationen hålls för handledare, 

examinator och kursmedlemmar. Uppdragsgivare samt slutkund befinner sig också på plats och 

därtill även övriga företag som blivit inbjudna. En muntlig presentation med stöd av en Power Point 

där slut resultat av projektet och tillvägagångssätt förmedlas.  

 

Utställning 

 

I samband med slutpresentation av projektet genomförs en gemensam en utställning på Karlstad 

universitet där alla examensarbeten presenteras och skapar möjlighet för besökare att titta närmare 

på exempelvis prototyper eller bland annat ställa frågor om projektet. Under utställningen visas en 

modell på modulbaren, varumärkesidentiteten samt olika exempel på produkter hur den skulle 

kunna användas. Affischer till utställningen tas fram i in Design och där en av de tre presenterar 

processen, en tydliggör vision samt moodboards och den sista resultat.  
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3. Resultat 
 

De resultat som framkommit under processen presenteras, där ordningen följer projektmodellen i 

kronologisk ordning.   

 

3.1 Planering 
 

Projektmodellen under projektet har faserna förstudie, produktspecifikation, konceptgenerering, 

konceptutvärdering, visualisering, slutkoncept samt dokumentation och presentation. Risker anses 

vara tidsbrist, p.g.a. dålig planering och planerad frånvaro och att hitta slutanvändaren p.g.a. av att 

det är fel säsong. Åtgärder som bör vidtas är att vara framtung för att undvika tidsbrist, att ha en 

uppdaterad och god kontakt med både uppdragsgivare och slutkund samt att försöka hitta vad som 

skulle kunna vara en tänkt slutanvändare, se Bilaga 1: Projektplan.  

 

3.2 Förstudie 
 

Stakeholder map, figur 4, redovisar alla inblandade i projektet. Delvis konkurrenter i Motala och 

leverantörer Beachcenter kommer att använda sig av. Uppdragsgivare, slutkund samt de olika 

slutanvändare Beachcenter kommer att ta emot. 

 

Figur 4 Stakeholder map som redovisar alla involverade i projektet.  

Beachcenter 
- ett ansikte 

utåt Projekterare 

• Ida Fritzon 

Slutkund 

• Vätternevent&Co 

• Beachcenter, 
Vättershäll 

Uppdragsgivare 

• Designservice 

• Åsa Renström 

Konkurrenter 

• Sjövik 

• Resturanger i 
hamnen 

Slutanvändare 

• Restaurang 

• Café 

• Aktiviteter  

• Bad 

Leverantörer 

• Kona Brewing 
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Resultatet av benchmarkingen sammanställdes i två moodboards, där den första är resultatet som 

framkommit av undersökning av restauranger vid liknande plaster i Sverige och den andra resultatet 

av undersökning av strandbarer på olika exotiska platser runt om i värden.  

I Sverige är konkurrensen inom samma genrer nästan obefintlig och undersökning gjordes på 

restauranger i liknande miljöer, främst deras uttryck och stil på deras lokaler samt omgivning. 

Moodboarden för Sverige kan beskrivas med orden vatten, blått, marint, strand, trä, bryggor, 

uteserveringar, harmoniskt, leenden och svensk sommar. Samma undersökning har gjorts runt om i 

världen, där fokus har legat på strandbarer.  

Resultatet av analysen tyder på att vid andra restauranger och barer, vid liknande platser runt om i 

världen, används det material som finns i omgivning och natur, på ett relativt spartanskt vis. Orden 

färger, enkelt, palmer, strand, sand, glädje, bambu, drinkar och sol är beskrivande för dessa miljöer. 

Detta skulle kunna utnyttjas och försvenskas i konceptet, genom att översätta det till vad det skulle 

innebära i Sverige, med svensk natur och svenska material. Att kombinera detta med andra det 

typiska svenska inslag och därtill även en karakteristisk surfstil som kommer att ligga till grund och 

utgångspunkt vid utvecklingen av konceptet.  

Det som också kan ses är det finns mycket saker som tillsamman, med flit eller inte, kan skapa en 

historia för gästerna som kommer dit. Mycket olika färger och ljus identifieras en känsla av att man 

tager vad man haver. Det är ganska litet och trångt där folk ibland får sitta på enbart en filt och 

tillsammans dricka ur en hink.  

 

3.2.1 Intervjuer 

 

Intervju Åsa Klarén, Ord och bild 

Att ta reda på slutkundens passion och vision är enligt Åsa Klarén1 viktigt. Hon menar på att man inte 

kan ställa för mycket frågor och vikten av att verkligen förstå vad det är kunden vill ha.  Sedan är det 

dags för research på det vad mötet med slutkunden resulterat i. Här är det bra att ha ögonen öppna 

för en historia eller berättelse att hänga upp allt på. Nästa steg går ut på att sammanfatta research 

och sedan studera resultatet. Studera kulörer, typsnitt, formspråk, bilder vad är det som formar den 

sökta stilen. Regelbunden kontakt med slutkunden, där moodboard är ett bra verktyg att presentera 

det arbetet som gjort hittills är bra. En moodboard bör innehålla minst 20 bilder, för att fånga en 

känsla av helheten och inte detaljer. En fullständig intervju finns under Bilaga 2: Intervju Ord och bild.  

 

Möte med slutkunden vid Beachcenter Varamobaden 

Under möte med Beachcenter Varamobaden2 framkom bl.a. att de vill bygga sitt eget varumärke och 

ingen annans, det skall vara en helhet och genomtänkt där konceptet bygger på värdeorden 

gemenskap, aktivitet och relax. Beachcenters kunder skall få en upplevelse när de besöker 

Beachcenter. Det skall förmedla en känsla av hälsosamhet, vilket innebär en fräsch känsla som 

                                                           
1
 Åsa Klarén Art Director Ord och Bild,  

2
 Marie Larsson, Beachcenter Varamobaden, Motala 
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kopplas till aktivitet och sport samt med närodlade och bra råvaror, och en känsla av anaspråklöshet, 

här är alla välkomna. En restaurang i surfstil med inslag av retro där. Hela resultatet av intervjun med 

slutkunden redovisas i Bilaga 3: Intervju slutkunden Beachcenter.  

Beachcenters beskriver sin målgrupp som motalabor eller turister, aktiva människor som är glada. 

Beachcenter välkomnar alla precis som de är. 

Intervjun sammanfattades i en vision som beskiver tolkningen av vad det är slutkunden strävar efter 

och vad deras mål är. Visionen stämdes sedan av med slutkunden för att kontrollera om tolkningen 

är riktig.  

Vision 

”En lördagskväll på Beachcentret, knappt två månader efter Valborgsmässoafton och invigningen. 

Det har under dagen varit full fart på pick-nick korgarna, solen har gassat och det har suttit folk i 

vartenda hörn. Vissa njöt av en Kona öl medan andra höll sig till Vätterns stilla. Barnfamiljerna har 

droppat av allt efter som dagen gått, några finns kvar bland ungdomarna och det är en skön 

stämning. Vissa skrattar högljutt medan några sitter tysta under ett parasoll och njuter av 

atmosfären.   

Den friska rökfria luften ger energi åt alla, det enda som gör det en gnutta disigt är den lilla röken 

som de brinnande facklorna avger. Välkomstsskyltens budskap förmedlar verkligen känslan som finns 

på Beachcenter, ”no shoes, no shirt, no problem”. Det här är en plats för alla och vissa tar budskapet 

mer ordagrant än andra. Fast timmen börjar bli sen sitter ett gäng grabbar fortfarande med bar 

överkropp efter en svettig dag på surfbrädan.  

Restaurangen börjar fyllas på med folk som förtjänar att bli serverade en god måltid efter en slitsam 

vecka. Vissa kommer in för att boka aktiviteter inför helgen och andra är sugna på en Bubbiez på 

kvällstimmen. Två hundar har funnit varandra på uteserveringen och väcker gästernas 

uppmärksamhet, till och med hundarna bevisar gemenskapen som infinner sig. 

Inredingen och färgerna gör att varenda kotte med en Kona öl i handen varsamt smälter in och 

skapar en helhet med omgivningen. Här är det verkligen Beachcentrets värderingar och folket som 

sätter prägeln, inte ett Åbro parasoll så långt ögat kan nå. 

Förberedelser inför morgondagens YOGA måste göras. Gratis frukost efter träningspasset för alla 

deltagare, jordgubbs-smoothien kan förberedas men sconesen görs imorgon bitti. Passet är för första 

gången fullbokad och det ska uppmärksammas och uppmuntras.    

Det är lite mer än två månader kvar av Beachcentrets första säsong i den nya skepnaden. Succén har 

varit enorm, hit vallfärdar folk, stora som små. Från alla håll kommer de hit för windsurfing eller för 

att paddla kajak, vissa åker höghöjdsbana medan andra nöjer sig med att avnjuta en av de berömda 

hamburgarna. Det är en upplevelse utöver det vanliga, precis som att komma till Sveriges egna lilla 

Hawaii, Sveriges egna lilla paradis.”  

Dokumentation över hur området ser vid Beachcenter ser ut samt bilder inifrån lokalen, Vättershall, 

visas i figur 5 -12.  
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Figur 5 Restaurangen Vättershäll.  

Figur 6 Planlösningen i lokalen. 

Figur 7 Utsikten från lokalen. 

Figur 8 Bryggan vid Beachcenters område.  Figur 9 En del av uteserveringen samt en 
skymt av den 5 km långa sandstranden. 
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Enkätundersökning slutanvändaren 

En sammanställning av enkätundersökningen, se Bilaga 4: Intervju slutanvändare, visar på att 

förväntningarna på Beachcenter är framförallt en bra service, glada och trevliga människor och god 

mat. En unik plats med positiv energi och kreativitet som speglar en professionalism. Att erbjuda sina 

kunder något nytt och spännande. Ett önskemål om att det skall finnas fler aktiviteter anpassade för 

kvinnor, att få kvinnorna delaktiga istället för att de ska stå bredvid och titta på.  

En öppen grill, en anläggning i vattnet för att träna hopp, volter och liknande saker är två saker som 

sticker ut lite. En plats för turister att rigga upp och ha sin utrustning. En gång ner till vattnet där 

personer som skall t.ex. surfa slipper kliva över folk som badar. 

För att välkomna människor skall det finnas gott om glada människor, som uppskattar turister. 

Leenden och ett trevligt bemötande. Det är viktigt att känna sig sedd som gäst. En hemtrevlig miljö 

med varma färger.  

Förmedla en surfkänsla genom en avslappnad känsla, gemenskap samt att det inte finns några krav. 

Även här är glada människor en positiv sak. Glada färger, surfbrädor, inredning och musik är saker 

som kan stärka känslan. 

Slutanvändare vill spendera hela dagar eller helger vid Beachcenter, fulla med aktiviteter och såklart 

god mat och dryck. Det ska vara det självklara valet att gå till när man inte vet vad man ska göra eller 

vart man ska ta vägen. Uppmuntra till aktiviteter genom uppmuntran, vettiga priser och bra 

paketering. Tillgång till sportprylar och att se andra sporta, på bilder eller i verkligheten är positivt. 

Personal som är engagerad och vet vad de pratar om.  

Försöka att skapa en Karibienkänsla vid Beachcenter, skapa något nytt och eget. Erbjuda plats där 

man kan byta om att duscha och WC. Ha olika teman och dagserbjudanden eller för en hel vecka. 

Servera hemlagat mat och hembakt fikabröd.      

Figur 10 En liten lokal med mycket 
fönster och fin utsikt, 

Figur 11 Serveringsdelen. Figur 12 Befintlig bar. 
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Intervju Mia Toresson, Daisy Lee 

Vid intervjun med Mia Toresson3 på Daisy Lee talar hon om att är processen uppdelad i tre delar, 

uppstartfas, konkretisering och färdigställa. Beroende på uppdrag anpassas delarna, antingen är det 

bara den två första delarna som skall göras eller alla tre, beroende på kundens önskemål. Det som är 

viktigt i uppstarsen är att reda på vad kunden vill ha, ta reda på deras värdeord och arbeta utifrån, 

deras värderingar och vad de vill kommunicera. Motivera och prioritera. Kommunicera med kunden 

presentera förslag, inte sanningar, som är förankrade i något. Moodboards, skisser över miljöer, 

offerter på möbler och beställningsunderlag.  Tydliga pedagogiska presentationer.  

Ett bra varumärke är ett varumärke som påverkan synen, hörseln, doften alla sinnen på ett positivt 

sätt. Allt grundar sig i värdeorden. Ett grundligt förarbete och utifrån värdeorden, förankra 

värdeorden, visa och uppdatera kunden under processen. Bygg upp, visa beståndsdelar. 

 

Intervju Camilla Wester, Café XO 

I intervjun med Camilla Wester4, se Bilaga 5: Intervju Café XO, framkommer att en bar med bara 

ölförsäljning är en dålig idé, det finns många som inte dricker öl och då istället blir besvikna vilket 

leder till minskad försäljning. Ett par olika alkoholhaltiga drycker, samt alkoholfria allternativ bör 

finnas och alltid vanligt vatten. I en bar behövs det främst kylar, grovt räknat så bör det finnas ca 200 

öl kylda för en kväll och lite fler på lager att fylla på med. En kassa behövs för betalning, glas för 

servering, servetter och möjligtvis något slags snacks som ger bra merförsäljning. En person bör ha 

en arbetsyta på ca 3 m, en arbetsbänk i maghöjd och ytterligare en bänk ovanför det för servering. 

Höjden på baren bör vara runt 1,5 meter.     

 

3.2.2 Varumärke 

 

Varumärke handlar idag inte enbart om att vara ett verktyg som grund till marknadsföraning åt 

företags konsumentprodukter, idag är det mycket större än så och kan ofta ses som ett starkt 

konkurrensmedel. Att se på varumärke som konkurrensmedel lämpar sig i det flesta fall då det 

handlar om en tidlös ensamrätt vilket kan tolkas som en evig lång tillgång inom ett företag (Holger & 

Holmberg 2002).    

Ett varumärke förknippas med ett särskilt värde för konsumenten, det finns vissa egenskaper hos ett 

varumärke som skapar just detta värde och hur konsumenter tolkar det. Varumärke som 

informationsbärare, ett varumärkes identitet kan tolkas genom dess pris, funktion och kvalitet. Men 

det är inte bara kvalitet, pris och funktion som kunderna tar åt sig, varumärken har också en 

symboliskbetydelse, vilken spelar stor roll för ett varumärkets image. Just denna image kan vara ett 

tydligt språk för konsument att förmedla till andra eller för den egna självbilden. Varumärken kan 

också jämföras med varandra, där parametrar som just pris, funktion och kvalitet jämförs för att hitta 

”det bästa” (Holger & Holmberg 2002). 

Ett varumärke handlar i grunden om att leverera en jämn kvalitet, kanske inte den bästa, men att 

leverera kvalitet som matchar kundens förväntningar. Varumärke kan alltså ses som en garant, man 

                                                           
3
 Mia Toresson, Daisy Lee Karlstad, Intervju den  

4
 Camilla Wester Café XO Åmål, intervju den 4 april 2014 
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garanterar att man levererar det man står för.  Det gör det också lättare för en kund att söka på 

marknaden och hitta det varumärke som förmedlar det man söker och gör det nästa gång lättare och 

mindre tidskrävande att söka en produkt, det kan ses som en katalysator men också som en 

riskreducerare där man kan välja ett välkänt varumärke med gott ryckte framför något mer osäkert 

(Holger & Holmberg 2002). 

 

För att locka en bred bas med lojala konsumenter kan företag genom två steg utveckla en 

övergripande varumärkesstrategi, det första steget innebär identifiera strategiska varumärken. Se 

över varumärkesportföljen och identifiera de varumärken som på bästa sätt bidrar med att öka 

företagets konkurrenskraft, lönsamhetsutveckling och tillväxtförmåga. Det andra steget handlar 

sedan om att bygga upp en plattform av de varumärken som anses vara främjade. Det finns vissa 

centrala delar som förekommer vid skapande av en varumärkesplattform, märkesidentitet, 

kärnvärden, positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet är några av dem 

(Holger & Holmberg 2002). 

 

Föreläsning Jenny Eklund 

Under sin föreläsning på seminariet Design som affärskraft var Jenny Eklund5 tydlig med att påpeka 

att det handlar om Varför ett varumärke finns, dess syfte och känslan det förmedlar och inte vad 

varumärkets produkt i sig står för. Hon tar varumärket Apple som exempel och menar på att det står 

för något annorlunda och utstickande, att det inte är direkt kopplat till datorer, utan att deras 

drivkraft är att förmedla vad de står för.  

Kunder handlar av de som man delar värderingar med, ett varumärke bör sälja värderingar, 

exempelvis att folktandvården Värmland säljer ett snyggare leende och inte som väntat just 

tandvård.  

Människor är flockdjur, Jenny menar att man bör utnyttja detta för att skapa en tillhörighet. Till detta 

hör också att man behöver ha sina egna unika men också sanna värderingar. Skapa något nytt, något 

unikt och eget, men också bygga på sanning, på något som finns. Lyft fram särprägeln och lyft fram 

det unika i varje varumärke och kunskapen som finns.  

Det första som undersöks är att kolla på är sina “kompisar”, alltså din målgrupp. Vem är det som ska 

dela era värderingar. Det andra handlar om sagan, vilka värdeord står varumärket för. Och till sist, 

eden, vilket varumärkeslöfte kan erbjudas, och vilka känslor framkallas av det. 

För att veta att varumärket har ett värde jämför då med konkurrenterna, är det lite likt eller helt olikt 

och sen är det bra att definiera hur viktigt det är. Detta vägs mot varandra för att komma fram till om 

det är en bra idé eller inte, ett varumärke som är olikt alla andra och har ett viktigt budskap är såklart 

det bästa i sammanhanget.  

 

Varumärkesidentitet 

För att få trovärdighet och uppfattas som ett kompetent företag handlar det om att skapa en tydlig 

företagsidentitet, vilken i hög grad är beroende av sin visuella presentation där konsekvent 

                                                           
5
 Jenny Eklund, kommunikations Buldozzer, Design som affärskraft – Plaza 5 mars 2014 
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tillämpning av regler och element skapar ett starkare utryck som också gör det lättare för kunden att 

komma ihåg varumärket. Motsatsen, en slarvig hantering, uppfattas som oseriöst och rörigt och kan 

skada förtegat (Larsson, 2011). 

Punkter som bör tänkas på är först och främst att bestämma ambitionsnivån, eftersom man inte har 

kontroll över hur andra handskas med profilen kommer den inte följas till punkt och pricka, 

acceptera detta och gör så mycket jobb som är rimligt och som inte gör det för komplicerat. För att få 

folk att göra som det står är det en fördel om det är koncist och ett överskådligt material än att 

komma med en några hundra sidor konstruktionsmanual som gör att folk struntar i reglerna (Larsson, 

2011). 

Mängden personer som kommer i kontakt med manualen, stora eller små företag, sätter nivån för 

tydligheten och även noggrannheten i pedagogiken. Ju fler personer som arbetar med den desto 

viktigare blir det. Den måste också vara anpassad för de olika utbildnings- och erfarenhetsnivåer som 

finns på ett företag.  Manualen skall funka som ett surrogat för ett möte eller samtal, därför är det 

extra viktigt hur tilltalet är och till vem man ”talar”. I detta bör kulturella aspekter vägas in då saker 

och ting kan tolkas väldigt olika beroende på t.ex. vilket land det handlar om (Larsson, 2011).   

Att distribuera manualen digitalt är det enklaste sättet, ha den på företagets hemsida i PDF-format. 

Utvärdering är en annan viktig del, att efter en viss tid utvärdera och kontrollera att den fyller sitt 

syfte (Larsson, 2011). 

Skriva med närvaro och känsla, samt att kommunicera utifrån att man är en röst från företaget och 

inte formgivare. Intresset kan vara väldigt lågt och genom att skapa en sympatisk relation med den 

som läser ökar chanserna att personen tar sig igenom materialet och dessutom använder det på rätt 

sätt. Utformningen ska vara tilltalande för alla (Larsson, 2011). 

Delar som bör finnas med är en färgpallet, en uppsättning av de färger som ka användas, företagets 

logotyp. Presentera i inledningen grundkonceptet för profilen och de förväntningar som finns, 

kärnvärden och målsättning kan också vara klokt att nämna. Även typografi som ingår i profilen ska 

finnas med och beskrivet hur de ska användas (Larsson, 2011). 

Utifrån detta och en fortlöpande diskussion genom projektet med uppdragsgivare med skapades en 

WBS, figur 13, av de delar som nu skall finnas med i varumärkesidentiteten.  
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Figur 13 WBS:en som redovisar vilka delar som bör finnas med vid skapande av en varumärkesidentitet. 

 

3.2.3 Färglära 

 

Primärfärgerna är de tre i mitten av färgcirkeln gul, blått och rött, se figur 14. Vilket innebär de färger 

som inte kan bildas genom att blandning av andra färger. Sekundärfärger är det färger som kommer i 

nästa steg, grönt, orange och lila, dessa uppkommer genom att man blandar primärfärgerna med 

varandra (PANTONE, 2014). 

Komplementfärger är de färger som ligger mitt emot varandra i färgcirkeln. Komplementfärger 

består av en blandning av primärfärgerna och skapar harmoni genom aktiverar alla ögats synceller. 

Den blåa färgens komplementfärg är orange, varar orange är en blandning av gult och rött 

(PANTONE, 2014). 
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Beachcenter  

Värdeord 

Vision 

Mood board 

Kundupplevesle 

Mood board (målgrup) 

Kano 
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Färgspråk 

Logga 

Färgskala 

Mönster 

Typsnitt 

Kommunikationsmaterial Meny 

Miljö 

Användning av färgskala 
och mönster. 

Mood board - Material 

Mood board - möbler 
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Färgens uppgift är att göra världen ännu mer synlig och ge oss information. Även om människan har 

färgseende och fungerar på samma sätt för alla, med undantag för färgblindhet, så ser vi alla olika 

(Nilsson, 2004). Det finns också undersökningar som inriktat sig enbart på hur man påverkas av färger 

när man befinner sig I t.ex. en butik. Det har visat sig att för att locka kunder till en butik eller till en 

viss avdelning anses varma färger som rött och särskilt gult vara ett bättre val än kalla färger som 

blått och grönt. Röd och andra varma färger betraktas som färgstarka men ändå negativa med en hög 

aktivitetsfaktor (Bellizzi et al 2014). 

Färger påverkar oss på ett fysiologiskt sätt där rött påstås höja blodtrycket och öka andhämtningen 

medan blått fungerar motsatt. Ljusa färger ger en lättnadskänsla samtidigt som mörka färger känns 

tunga. Färger finns i oändliga variationer, det har gjorts många undersökningar och spekulationer 

kring färg och vad de har för verkan på oss. Det som framkommit är bundet till de maximalafärgerna, 

alltså de enskilda färgernas utan minsta påverkan av andra. En liten dragning åt blått i en röd färg kan 

skapa en avvikande karaktär. Kommande beskrivningar är alltså en antydan om den generella verkan 

vid respektive maximalfärg (Nilsson 2004).  

Rött: Livfullt och fysiologiskt aktiverande.  

Orange: Mera utåtagerande än rött. Den varmaste färgen. 

Grönt: Lugn och harmonisk verkan. 

Blå: Har liksom grön en passiv verkan. Om grönt associeras med växtlighet, så kopplas blått samman 

med himmel och hav. Det kortvågiga ljuset uppfyller luftrummet och dess blå färger ger perspektiv 

och djup.  

Vitt: Expanderande. 

Svart: Sammandragande. 

Grå: Neutral.  

Hur människan ser på färger och påverkans av den är kopplat till 

flera olika aspekter kultur och religion är en, skillnader mellan kön 

är en annan. Det finns alltså inget som kan säga att alla reagerar 

på samma sätt av färger. Vissa psykologer avfärdar att det finns 

någon påverkan överhuvudtaget på människans personlighet 

medan andra använder sig av färgprover tillsammans med andra 

tester för att bestämma personligheter (Singh 2006).  

Hur färger påverkar marknadsföring i olika miljöer är ju såklart då 

också väldigt beroende av ett flertal saker, men en undersökning 

som är gjord, Impact of color on marketing, visar på att den röda i restaurang miljöer stimulerar 

aptiten på grund av dess effekt på vår ämnesomsättning, vilket gör den väldigt populär bland 

snabbmatställen. Den gula färgen hör också till den genre, först genom att få kundens 

uppmärksamhet, öka aptiten och uppmuntra dem att äta. Formella restauranger däremot använder 

sig av blå för att lugna och skapa en avslappnande miljö för sina kunder. Detta tillstånd bedöms öka 

sannorlikheten för att kunderna skall dröja kvar en längre tid och på så vis dricka mer och äta mer 

Figur 14 Johannes Ittens färgcirkel.  



34 
 

vilket innebär mer försäljning för retaurangen. Så klart kan man inte enbart med en blå lokal skapa 

detta, det kan t o m vid en överdriven användning ha en aptitnedsättande effekt. Men denna 

strategi, för att vara effektiv, kräver att restaurangerna skall vara tilltalande, det skall vara god 

service, livsmedelskvalitet och överlag ge kunden en positiv upplevelse (Singh 2006). 

 

3.2.4 Analyser 

 

Figur 15, 16 och 17 nedan är 3 av kona Brewings öletiketter. Resultatet av analyserna stärker 

slutkundens önskemål och gör det ännu tydligare att jobba efter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semantisk analys 

 

Resultatet av den semantiska analysen sammanställs under tabell 1. 

Den semantiska analysen visar att etiketterna har ett ”retro” uttryck, pga. av dess färg, form samt 

stil. Etiketterna har också ett starkt eget uttryck vilket även Beachcenter vill ha, bilderna speglar olika 

aktiviteter samt en äventyrslust precis som det skall vara på Beachcenter. Ekologi speglas i 

Beachcenters sätt att tänka och vara, där hälsosamhet och bra råvaror är en viktig del.  

De saker som identifierar uttrycket är saker som finns vid Beachcenter eller som kommer att 

appliceras vid Beachcenter. Vättern symboliserar vattnet, färg och stil i lokal och omgivning, 

aktiviteter som erbjuds, färgerna i naturen samt att det är ett ställe utöver det vanliga.  

 

 

Figur 15 Longbord Figur 16 Pipeline Figur 17 Koko Brown 
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Tabell 1 Sammanställning av semantisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färganalys 

 

Resultatet av färganalysen som gjordes på öletiketterna, där ett första urval av de färger konceptet 

skall bygga på är gjord. I figur 18 finns de valda färgerna inringade.  

 

Figur 18 De inringade färgerna som går i blåa, orangea, röda och bruna toner är det som skall arbetas vidare med i 
konceptet. 

 

UTTRYCKER: PÅ VILKET SÄTT: KOMMENTARER: 

Särprägel Eget, ovanligt utseende. 
Liknar inte ”vanlig” öl, 
uttrycker något eget. 

Sommarkänsla 
Naturen, vatten, 
aktiviteter. 

 

Retro Färger, stil. Blå, orange, brun. 

Äventyr 
Aktiviteterna, stora 
vågor. 

 

Ekologi Naturen, färgerna.  Grönt 

Svalkande Vatten, kalla färger.  

Gammaldags Färger, stil. Brun, grön, gul. 

Paradis Miljö  

Exklusiv Limited edition, ovanlig. 
Något utöver det 
vanliga. 
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Moodboard 

 

Färgerna som är valda har i första hand plockats ur KonaBrewing etiketterna. Sammansättningen av 

de olika färgerna utgår från hur färgerna påverkas av varandra, samt hur de påstås påverka 

människan. Den 1:a moodboarden presenterar färger som kan användas som i miljön. Blåa, turkosa 

och orangea toner kommer att användas i konceptet. Rött tas upp i det typiskt svenska huset 

samtidigt som det bruna och gröna finns runt om i naturen.  

För att skapa en anspråkslös miljö, där man vill förmedla budskapet ”no shoes, no shirt, no problem” 

har en mängd olika material valts ut, just för att visa en stor variation där många olika enheter 

tillsammans skapar en fin och enhetlig helhet. Typiska ”beachclub” material har naturligtvis varit i 

åtanke samt redan inköpta material vilka sammanställdes i en moodboard där trä, bambu, metall och 

linne är några av de utvalda materialen.   

Olika saker och ting som kan inkluderas och placeras i miljön för att ta det till ytterligare nivå 

gestaltas i en moodboard samt en där en miljö som bjuder in till relax, som skapar en gemenskap och 

andas skön stämning gestaltas. Känslan av att hänga vid en bar, ta en öl och drömma sig bort till ett 

paradis eller sitta och njuta av den vackra utsikten mot Vättern, försöker i den sista moodboarden 

förmedlas. 

 

3.2.5 Kundupplevelse 

 

”Arbetet med att utveckla en tjänst med hjälp av design. Målet är att lösningen ska spegla tjänstens 

syfte, funktion och profil och därmed vara attraktiv för användare i målgruppen” (SVID 2014). 

I litteraturen This is Service Design Thinking kan man läsa om att ett företag eller en individ kan ha 

olika relationer till en produkt eller innovation. Tillverkaren vill dra nytta av och tjäna pengar på att 

sälja en tjänst eller produkt, medan användaren, företaget eller den enskilda konsumenten, förväntar 

sig att tjäna något, inte just pengar, på att använda en produkt eller tjänst (Von Hippel 2005).   

Användare av innovation och innovationstillverkare är två olika funktionella relationer mellan 

innovation och innovatör. Det som skiljer dem åt är att tillverkaren behöver sälja sin innovation, 

relaterade produkter eller tjänster för att dra nytta av den. Användare däremot är unik då dem 

ensamma direkt kan dra nytta av innovationen (von Hippel 2005). För att skapa en innovation som 

kunden vill ha, för att skapa en tjänst som kunden vill ha måste tjänsten erbjuda det som kunden vill 

ha, eller t o m det som kunden inte ens själva vet att det vill ha.  

 

Tjänster kan utformas efter kunders upplevelse vilket kräver metoder som fångar de olika 

komponenter som finns i en kundupplevelse men eftersom att komponenterna är bortom företagets 

nå, måste underökningar göras utifrån kundens ögon och deras erfarenheter (Teixeria et al. 2012).  

För att undersöka kunders totala kundupplevelse behöver företaget ha förståelse för hela kundresan, 

från de förväntningarna kunden har innan köp av upplevelsen sker men också de bedömningar 

kunden gör de känslor kunden har efter upplevelsen (Berry et al. 2002). 
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Med hjälp av detta kan företaget skapa en serie av “ledtrådar”, eller touchpoints, som tillsamman 

uppfyller eller överträffar människors känslomässiga behov och förväntningar. Ett första steg är att 

hantera den totala kundupplevesen handlar alltså att hitta de touchpoints man skickar ut till kunden 

(Berry et al. 2002). 

Touchpoints finns överallt och är lätta att urskilja. Allt som kan uppfattas eller anas, eller för den 

delen erkänd med sin frånvaro, är en touchpoint. Summan av alla dessa ledtrådar utgör en kundresa, 

där varje touchpoint bär på ett budskap mot kunden. Dessa touchpoints kan delar in i två olika 

kategorier, där den första handlar om den fungerande varan eller tjänsten och den andra om känslor.  

Den andra kategorin som handlar om dofter, ljud, smaker, sevärdheter och texturer av varan eller 

tjänsten, såväl som den miljö den erbjuds i, kan också delas in i två typer. Mänskliga, touchpoints 

som avges av människor och mekaniska, som avges av saker (Berry et al. 2002). 

 

3.2.6 Modulbar 

 

För att uppfylla den identifierade touchpointen vid kundupplevelsen utvecklas en modulbar. Beslutet 

att i detta läge lösa denna touchpoint m h a av en modulbar togs pga. av att möjligheten att tillverka 

den på distans, att den hade behov att konstrueras och utvecklas vilket var positivt för projektet, ur 

ett lärande syfte, samt att den uppfyllde de funktioner som söktes. Lösningen är tillfällig och kommer 

att fungera tills den dagen då tiden och budgeten finns för att skapa en platsbyggd service station vid 

Beachcenter.  

Baren skall kunna användas med en befintlig kyl som Beachcenter förfogar, den skall tåla väder och 

vind. Betalning sker via trådlöst kortsystem. Öl, vin och andra drycker samt glass, om möjlighet finns, 

skall kunna serveras och vid behov kylas. 

 

3.3 Produktspecificering 
 

Hela produktspecifikationen redovisas i Bilaga 7: Produktspecifikation.  

 

Allt arbete som är gjort under förstudien sammanfattas i en funktionsanalys, redovisas i bilaga 7: 

Produktspecifikation, som i sin tur delar upp konceptet i mindre greppbara delar. Projektet skulle 

kunna bli hur stort som hest och har därför delats in i en huvudfunktion, som innebär att bygga 

koncept, samt ett flertal delfunktioner. Sammanfattning under tabell 2. 

Tabell 2 En sammanfattninga HF och de delfunktioner som finns i funktionsanalys Beachcenter 

 

VERB FUNKTION KLASS ANMÄRKNING 

BYGGA KONCEPT HF 
Skapa ett flyttbart 
helhetskoncept som speglar 
varumärke och verksamhet. 

FÖRNYA  BAR DF 
Skapa rätt känsla samt dölja 
gammalt slitage vid 
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befintlig bar på 
Beachcenter Varamobaden.  

ÄGA MODULBAR DF 

En modulbar som man 
enkelt skall kunna förflytta 
och förvara vid 
beachcenter. 

FÖRNYA LOKAL DF Skapa rätt känsla.  

 

En Olsson kriteriematris sammanfattar specifikationer för modulbaren, se tabell 3.  Modulbaren skall 

vara stabil med en enkel montering. Den skall kunna förvaras vid Bechcenter och vara enkelt att 

flytta. Den ska ha möjlighet att skapa rumskänsla och passa in på Beachcenter. 

 

Tabell 3 Olsson kriterimatris som specificerar kretiererna för modulbaren 

Kritere 
nr. 

Cell Kriterium 
Krav/ 
Önskemål 

Vikt 

1   K  

2 1.1 Alstring/Process  Stabil konstruktion K  

3  Vädertålig K  

4 1.2 Alstring/Funktion Modul enheter K  

5  Enkel montering Ö 5 

6  Lätt att omplacera Ö 5 

7  Enkelt att förvara K  

8 1.3 Alstring/Människa Anpassa höjd, bredd, djup. K  

9 1.4 Alstring/Estetik Skapa rumskänsla Ö 4 

10 2.1 Framställning/Process Tillverkas i en upplaga Ö 3 

11  Kort tillverkningstid Ö 5 

12 2.2 Framställning/Funktion Anpassa vikt och storlek för flyttning K  

13 2.3 Framställning/Människa  Enkel tillverkning K  

14 2.4 Framställning/Estetik Förmedla rätt känsla Ö 4 

15 3.1 Brukning/Process Hålla bänkskiva K  

16  Erbjuda förvaring av nödvändigheter K  

17 3.2 Brukning/Funktion Snabb montering Ö 4 

18 3.3 Brukning/Människa Erhålla tillräcklig arbetsyta K  

19 3.4 Brukning/Estetik  
Enkel bevaring av barens 
ursprungsskick 

Ö 3 

20  Enkel rengöring Ö 4 
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3.4 In House 
 

Tolkning har gjorts, utifrån benchmarkingen som är gjord under förstudien i början av projektet, att 

vid andra restauranger med liknande koncept i andra delar av världen, används det material som 

finns i omgivning och natur, på ett relativt spartanskt vis. Detta skulle kunna utnyttjas och 

försvenskas i konceptet, genom att översätta det till vad det skulle innebära i Sverige, med svensk 

natur och svenska material. Att kombinera detta med andra typiska svenska inslag och därtill även en 

karakteristisk surfstil kommer att ligga till grund och utgångspunkt vid utvecklingen av konceptet. 

Slutkundens värdeord och andra viktiga aspekter som framkommit under förstudien kommer 

självfallet att genomsyra alla delar i konceptutvecklingen.  

Sammanfattningsvis så ska förutom värdeorden en känsla av anspråklöshet förmedlas, att alla är 

välkomna som de är. ”No shoes, no shirt, no problems.” Till detta en tydlig surfstil med inslag av retro 

som till viss del är uppbyggd av just svenska material på ett spartanskt vis. Plocka in det typiskt 

svenska i konceptet och bygga Beachcenters eget varumärke, ingen annans.  

 

Färgkarta 

 

Färgkartan är baserad på färganalysen, färgverkan och hur färgerna fungerar ihop.  

Vissa av färgerna får representeras av naturen och omgivningen där grön står för naturen, träden 

samt gräset medan den röda färgen symboliseras av den typiska faluröda färgen som huset är målat 

i. Det bruna finns i träden som delvis plockas in i lokalen där mörkt trä har en ganska stor roll. I övrigt 

är det karakteristiska färger som valts ut som kommer att appliceras i konceptet, se figur 77 under 

avsnitt 3.7 Varumärkesidentitet Beachcenter, s. 65. 

 

Idégenerering Mönster 

 

Det typiskt svenska går långt tillbaka i tiden, men som fortfarande idag är lika modernt som då. 

På 30-talet, efter en landsflykt, kom Joseph Frank till Sverige. Joseph Frank kom från Österrike och 

var både arkitekt och formgivare. Han har fått en stark betydelse för svensk design bl.a. i o m sitt 

sammarbete med Svenskt Tenn. Människans behov av taktila upplevelser och visuell simultanstas tas 

hänsyn till vid skapande av en modernism (Hedqvist 2007). 

I början på 50-talet började nya former och färger användas, långt ifrån de blommönster som 

skapades under 40-talet. Nonfigurativa mönster och geometriska mönster tilltalade inte bara den 

artistiska publiken utan även nya konsumenter. De vita linne tygerna i hushållen ersätts med nya 

former och mönster, stiliserade mönster med dekorativ skärpa (Hedqvist 2007).  

10-gruppen, som var ett gäng textilformgivare, arbetade med ett program som till en del påminner 

om futuristernas totalkoncept, att med hjälp av den kubiska konsten och den moderna abstrakta 

omfatta det mesta och göra det modernt (Hedqvist 2007). 
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”Scandinavian design” var det många tillverkar som fick uppskattning för, innan kriget var det många 

av dessa tillverkare som placerade sig i startgroparna för att väcka olika marknader, inte minst 

köpstarka USA. För att nå en bättre effekt väljer nu Danmark, Sverige, Finland och till viss del Norge 

att sammanarbeta (Hedqvist 2007). Wallpapers by Scandinavian är idag en unik kollektion som 

sammanfattar just dessa skandinaviska designklassiker. Det är 12 st. utmärkande original mönster av 

1950-taletsfrämsta formgivare som har blivit tapeter och som idag återigen pryder många hem 

(Boråstapeter, 2014). Med detta som inspiration och utgångspunkt får denna del representera det 

typiskt svenska i konceptet.  

Resultatet av idegenereringen användes som inspiration och vidareutvecklades vilket resulterade i de 

illustrationer som syns under figur 27 – 29.  

 

 

Figur 19 Skisser från  
idégenereringen. 

 

Utvärdering Mönster 

 

Utvärderingen av mönster resulterade i nr 1 och 2 som vinnare och utvecklades sedan vidare till två 

färdiga mönster. I tabell 4 redovisas utvärderingen, i form av tre prickar metoden. 

 

  Formspråk 

 Retro 

 Passar in i stilen 

 

Figur 20 Inspirerat av surfbräda och 
paddel. 

Figur 21 Skisser med inspiration från 
träd och svensk natur.  
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Tabell 4 Tre prickar används som utvärdering av mönstern och redovisas i tabellen nedan 

 

 

 

 

 

MÖNSTER PRICKAR KOMMENTARER 

1.  

Inspirerad av soluppgång, där 
färgerna symboliserar vatten och 

sol. 

2.  

Formspråk som påminner om 
formen på en kajak, surfbräda, 

SUP-bräda. 

3.  

Formen som påminner om 
solnedgång eller rörelse i vatten. 

4.  

Mönster som påminner om 
träpanel. 

5.  

Svenska granar. 

6.  

Också inspirerad av soluppgången 
men mer särdragen. 
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Bilder, figur 22-24, på skissade mönster, med utgångspunkt i det som utvärderingen resulterade i.  

 

Figur 22 Vidare utvecklad skiss. 

 

 

Typografi 

 

Moderna tiden börjar 1920-talen, ett helt nytt formspråk föds, där rena ytor, klara färger, den 

kubiska formen samt de tydliga grundformerna är kännetecken. Även typografi påverkades av denna 

period som kallas funktionalismen där likformig linjetjocklek, raka staplar kunde identifiera 

bokstäverna som också saknade seriffer. Fortfarande idag lever funktionalismens formspråk kvar 

parallellt med andra formuttryck (Koblanck 2003). 

Vid skapande av en typografi skulle utgångspunkten enbart kunna vara att läsare lätt skall kunna 

uppfatta texten men också lätt kunna koncentrera sig på innehållet. Att skapa ett lugn, enhetlighet 

och en harmoni är beroende av en mängd olika detaljer som skall samverka. Typsnitt, 

bokstavsstorlek, radlängd, radavstånd och papperets färg, struktur och gramvikt är fem faktorer som 

kännetecknar en lättläst text (Hellmark 1998). 

Det finns två olika huvudgruppen, där en är antikva, vilken har små fötter och flaggor som främsta 

huvudkännetecken, och den andra sanserif som har en enklare bokstavskonstruktion. Sanseriferna 

lämpar sig för affischer och reklambudskap som kan läsas på håll men också som rubriker och 

mellanrubriker samt till kortare texttextgrupper som ingresser och bildtexter (Hellmark 1998). 

De tre typsnitten som valdes ut som möjliga rubriker är jp hand straight, carrington och janda safe 

and sour. Underrubriker är english essay, always forever och jennifer lynne utvalda och som 

bördtexter är det lato light, caviar dreams samt alexandria som är de tre olika allternativen. I figur 25 

syns det hur de olika typsnitten ser ut.   

 

Figur 23 Mönsterskiss 

Figur 24 Ett mönster som symboliserar soluppgången. 
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Figur 25 En sammanställning över de typsnitt som ska utvärderas.  

 

Utvärdering Typografi 

 

En typografi som speglar Beachcenters värdeord och dess verksamhet valdes ut. Formspråket samt 

stilen var två aspekter som togs hänsyn till. De tre olika typsnitten skall passa bra ihop samt med 

resten av konceptet. Surf stil får gärna lysa igenom i typsnittet. 

Retro samt anspråklöst översattes till en typografi som ser handskriven ut. Hos rubrik typsnittet och 

underrubriken ligger mest fokus på dessa delar. Brödtexten bör vara tydlig, som tidigare förstudie 

visat är typsnitt som har sanserifer bra vid kortare texter och även vid affischer, därför är detta en 

aspekt vid val av brödtext. Tabell 5-7 tydliggör spindeldiagramen som utvärderingen resulterade i.  

 

Tabell 5 Spindeldiagram för rubriken 

 

 

3 

4 

2 

5 

5 

4 
2 

2 

4 

5 

2 

2 

4 

3 

1 

5 

3 

3 

0
1
2
3
4
5
Tydligt

Formspråk

Retro

Sanserifer

Anspråkslöst

Stilriktig

Rubrik 

Jp Hand Carrington Janda safe and sour

Lato Light 
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Tabell 6 Spindeldiagram för underrubriken 

 

 

 

Tabell 7 Spindeldiagram för brödtexten 

 

 

 

Resultatet av utvärderingen kan ses i figur 26, där jp hand är rukbrik, always forever är underrubrik 

och lato light bördtext.  
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always forever 

lato light    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital visualisering 

 

Figur 27 och 28 visar det slutgiltiga resultatet av de två mönster som till sist togs fram. Mönstren 

gjordes utifrån från enklare beräkningar och skissade ritningar fram i programmet illustrator.   

     

Figur 27 Ett mönster som tex skulle kunna användas   
på en bricka.  

 

Tre olika menyer illustreades också i illustrator, i figur 29 syns en bordsmeny som hela tiden står på 

bordet där dryckesmenyer finns samt info om aktiviteter vid som finns på Beachcenter. En 

menyplatta, figur 30, som används vid bordsservering och till sist en pärmmeny för att få information 

om allt som kan tänkas vid Beachcenter, mat, aktiviteter, dryck osv, se figur 31. 

Figur 26 De slutgiltiga typografierna. 

Figur 28 Ett mönster som är inspirerat av 
soluppgång, vågor och surfbrädor. 
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Renovering Bar och Lokal 

 

Förslag har allt eftersom skickats till Beachcenter på hur lokalen skulle kunna renoveras, färgsättning 

i lokalen, material som kan användas eller hur baren skulle kunna förnyas osv. I figurerna 35 - 37 syns 

några av de förlag som skickats.  

 

    

Figur 32 Förslag på färgsättning som skickats till BC.                  Figur 33 Förslag på färgsättning som skickats till BC.
    

Resultatet av renoveringen visualiseras i figur 34 – 42, där delar av det är före bilder och resten 

resultatet efter renoveringen.    

Figur 29 Bordsmeny Figur 30 Menyplatta Figur 31 Menypärm 
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Figur 34 Före renoveringen. Figur 35 Efter renoveringen. 

Figur 36 Före renoveringen. Figur 37 Efter renoveringen. 



48 
 

 

 

  

Figur 38 Bild före renovering. Figur 39 Bild före renovering. 

Figur 40 Bild efter renovering. Figur 41 Bild efter renovering. 

Figur 42 Bild efter renovering. 
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3.5 Kundupplevelse 
 

Kundresan som dokumenterades i Trysil resuterade i en service blue print, figur 43. 

Service Blueprint Trysil 

 

 

Figur 43 Service Blueprint för kundresan i Trysil. 
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Service Blueprint Beachcenter 

 

Utifrån kundupplevelse Trysil utvecklas en ny, kundupplevelsen, vilket innebär att den översätts till 

det som skulle kunna vara en kundupplevelse vid Beachcenter. Nedan, i figur 44, kan resultatet av 

Beachcentrets kundresa ses.  

 

Figur 44 Service Blueprint Beachcenter. 
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Kundupplevelse 

 

Figur 45 gestaltar olika nivåer av tillfredställese som kunder av en tjänst upplever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKRAV: 

– Att man hittar till Beachcenter. 

– Vägbeskrivning, något som tydligt visar vart man ska för att hitta det man söker. T.ex. WC, ombyte 

mm. 

– Kunnig och serviceinriktad personal.  

– Kvitton och fysiska bevis på det man köper. 

– Möjlighet att byta om, med dusch. Fräscht. 

– Säker förvaring. 

– WC 

– Sittplatser 

– Mat  

– Dryck 

– Glass 

– Något som talar om vem som dukar av borden, plockar matrester osv. 

– Sopstation, någonstans som gästerna kan slänga sin mat och ställa undan sina brickor. 

– Uteplats med någon slags tak, vid regn. 

 

Plusvärden 

Normal  

kundtillfredställelse 

 

Baskrav 

+ 

- 

-  

+ 

Kundupplevelse 

Tjänst 

Figur 45 Plusvärden, normal kundtillfredställesle och baskrav som en kund förväntar sig av en tjänst. 
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NORMAL KUNDTILLFREDSTÄLLELSE: 

– Något som man enkelt kan göra rent sina fötter med, från sand. 

– Skylt vid ingång som talar om allt man vill veta innan man drar in hela familjen i restaurangen. 

 - Dagens aktiviteter 

 - Meny 

 - Take away 

 - Öppettider 

 - Barnaktiviteter 

– Skåp, men lås. T.ex. gamla skåp från en skola eller badhus. 

– APP med bokning, menyer osv. 

– Filtar 

– Sociala medier: FB, instagram 

 

PLUSVÄRDEN: 

– Hawaii glass 

– Kona brewing öl 

– Grillparty! En kväll i veckan, eller flera kvällar. Där kocken står vid grillen som kunden kan göra sin 

beställning till direkt, småprata och bygg upp en relation med. En känsla av att man befinner sig 

hemma i trädgården med ett gäng kompisar.  

– Få en flaska Vättern vatten efter att man har gjort en aktivitet på beachcenter. Med egen logga på.   

– Hängmattor runt uteserveringen. Utnyttja träden runt området.  

– Strandstolar för att ta med och skapa sin egen plats. 

– Barnaktiviteter, för att underhålla dem men samtidigt ge föräldrarna en stund för sig själva. 

 - Trä koja 

 - Stor kikare  

– Kunna hyra en flotte med bastu på för att åka ut i viken med.  

– Erbjuda kaitsurfing. 

– Rena bord och inga fåglar, personalen städar snabbt bort efter gästerna och undviker stökiga bord 

och fåglar. 

– Historia väggen; Bygg upp en relation med sina besökare genom att ge dem möjligheten att bli 

ihågkomna, ge dem möjligheten att komma med på väggen där bilder från beachcenter samlas. Välj 

ut bilder på instagram, via #beachcenter, som får sitta på väggen. Ha mindre tävlingar där dagens bild 

vinner en glass och veckans vinner en aktivitet. 

– En hel dag; En heldag på Beachcenter med aktivitet på dagen och middag på kvällen. Tävla under 

dagen mot andra lag, samla poäng genom att klara av olika uppdrag. Dagen filmas och kommer som 

kortfilm att under en mindre bankett under kvällen visas upp. Det kommer vara nomineringar och 

vinnare av olika kategorier. 

– Camping; För att folk som kommer själva till Beachcenter lätt och naturligt ska kunna skaffa nya 

vänner och socialisera sig med varandra.   

– Djurvänligt, man ska enkelt kunna ta med sig sin hund in på området. 

– Beställnings APP. Eller något sätt att bli betjänad ute om man inte har möjlighet, pga. barn eller 

hund, att gå in i restaurangen.  
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Överblicksvy Beachcenter 

 

Utifrån service blueprint Beachcenter och KANO-modellen skapades en första överblickvy, se figur 

46. 

 

 

Figur 46 En första översiktsvy över orådet och restaurangen vid Beachcenter. 
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Överblicksvy Beachcenter 

 

Tre personer användes vid desktop walkthrought, en person som karakteriserar en barnfamilj, en 

person som kännetecknar en aktiv människa och som anländer på cykel samt en person som anlände 

i kajak med hund.  

En viktig funktion identifieras, Knutpunkt, en info/service station som blir hjärtat av beachcenter.  

 

 

 

Aktiv människa på cykel, figur 47 och 48. 

1. Cykelparkering 

2. Infoskylt  

- Aktiviteter 

- Bild och namn på personen som 

leder aktiviteten. 

3. Glass – slippa gå ända in. Undvika att 

blanda ihop de olika kunderna.  

4. WC – vägvisare 

- ingång utanför toaletten, undvika att 

gå igenom serveringen för att komma 

in till toaletten.   

- WC ute 

5. Boka aktivitet  

- visa vart, kö 

- uppsamlingsplats 

- Vad behöver jag? 

- ombyte 

- värdeskåp 

6. INFO/service station ute vid fint 

väder,  

inne vid dåligt väder.  

 

 

 

Barnfamilj, figur 49. 

1. Ingång? 

2. Tydlig del där det är enkelt att  

ha med sig barn.  

3. Träddäck på halva delen.  

Figur 47 En avktiv människa som anländer till Beachcenter på 
cykel. 

Figur 48 Info/service station 
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4. Nära till sin barnvagn – solskydd. 

5. Soptunnor 

6. Skötbord 

7. Skydd till grill. 

8. Barnmat - enkel mat till barn,  

möjlighet att värma barnmat.  

9. Grillkväll – Köp tillbehöver för 100 kr  

(buffe), ta med eget kött till grillen.  

 

 

 

 

Kajak och hund, figur 50 

1. Få bort sand på fötterna. 

2. Bra uppsikt på kajaken. 

3. Vart får man lägga till med kajaken? 

4. Vatten till hund vid info. 

5. Beställa ute – kan inte ta sig in med barn 

eller hund in i restaurangen. 

6. APP – beställa mat. 

7. Tillgång till menyer.   

 

 

 

 

 

Fåglar vid mat som inte blivit bortplockad, figur 51.  

 

 

 

 

 

Figur 49 Barnfamilj 

Figur 50 En person som anländer i kajak och har en hund med. 

Figur 51 Fåglar som äter rester. 
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Resultatet av alla de delar som är kopplade till kundupplevelsen sammanfattades i en slutlig 

överblicksvy som redovisas i figur 52, med förklaring i figur 53. 

 

 

Figur 52 Den slutliga översiktsvyn av Beachcenter. 

  



57 
 

 

Figur 53 En förklaring till översiktsvyn. 
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3.6 Modulbar 
 

Utifrån kundupplevesen utvecklas en modul bar för att uppfylla funktionen Knutpunkt, en 

info/service station som blir hjärtat av beachcenter.  

 

Idégenerering Modulbar  

 

Idégenereringen för modulbaren resulterade i nio olika koncept som med kort beskrivning samt 

skisser sammanfattats som underlag för utvärdering, se figur 54-62.  

 

1. Bar som bygger på ett antal 

rektangulära kuber som läggs på 

varandra. Möjlighet att göra hyllor 

i och forma på fördelaktiga sätt. 

Förvara delarna i varandra för att 

minimera förvaringsutrymme.  

 

 

 

 

 

 

2. Använda färdiga hopfällbara bord där det skapas 

upphängningsanordning för att hänga på ett ytskikt. 

 

 

 

 

 

 

Figur 54 Koncept 1 

Figur 55 Koncept 2 
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3. Skapa en rund bar för att förhöja rums känsla. Möjlighet 

att bygga en stor av många små, eller bara använda en 

eller två om det är tillräckligt för ändamålet 

 

 

 

 

 

4. En bar som byggs ihop genom att skruva 

ihop front med sidor och bänkskiva, samt 

hyllplan. Tillhörande hörnsektion för att 

kunna skapa en stor lite rundad bar för ökad 

rumskänsla, där flera barenheter används 

med sammansättning av hörnsektioner.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Små enheter som kan, vid 

behov byggas ihop till en 

större bar. Fasade kanter för 

en rundad känsla. 

 

 

 

Figur 56 Koncept 3 

Figur 57 Koncept 4 

Figur 58 Koncept 5 
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6. Ett skelett som svetsat samman till en hopsättningsbar stomme med u-profil där skivor 

placeras för att bilda fronter och sidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sidor viks in mot front, fästa med vinkeljärn, där hörnen 

är fasade för att göra det mer stabilt. Två reglar finns där 

bänkskiva och hylla fäst med genomgående skruv.  

 

 

 

 

 

 

 

8. En hopfällbar bar, där sidor viks in mot fronten och 

hyllor skjuts in i en u profilerad stål fästning. Allt packas 

ihop i en bärbar enhet. Bänkskiva fäst med 

genomgående skruv. 

 

 

 

Figur 59 Koncept 6 

Figur 60 Koncept 7 

Figur 61 Koncept 8 
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9. Trästomme där upphängningsbar delar, i t.ex. 

ljungmatta, bildar sidor samt front. Bänkskiva färst 

på ovansidan med genomgående skruv.  

 

  

 

 

 

Utvärdering Modulbar 
 

I Bilaga 8: Konceptval – modulbar, redovisas alla utvärderingsmatriser som användes vid utvärdering 

av de 9 olika modulbar koncepten. Vid den första elimineringsmatrisen var det koncept nr 1, 3, 4, 5, 7 

och 8 som uppfyllde kraven. I nästa steg, relativ beslutsmatris, sållades koncept nr 1, 3 och 8 bort. I 

den sista och slutgiltiga kriteriematrisen viktades koncept 4, 5 och 7 där koncept nr 7 blev den 

slutgiltiga vinnaren.  

 

Konfigurering Modulbar 

 

Det vinnande konceptet blev sedan 3d-model och ritningar i Pro Enginer. Figur 63 och 64 visar fram 

och baksida modulbaren när den är monterad medan figur 65 och 66 den när den äh hopfälld. I figur 

67 och 68 är det två modulbaren som är sammanfogade med en hörn del, för att få en större bar och 

skapa lite av en rumskänsla. En sammanställningsritning är synlig i figur 69, resterande ritningar finns 

i bilaga 9: Konstruktion – modulbar. 

                        

 
Figur 63 Framsida modulbar. Figur 64 Baksida modulbar. 

Figur 62 Koncept 9 
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Figur 65 Hopfälld modulbar. Figur 66 Hopfälld modulbar. 

Figur 67 Skapar en större bar med lite av en 
rumskänsla. 

Figur 68 Två modulbarer sammanfogade med en 
hörn del. 

Figur 69 Sammanställningsritning över modulbaren. 
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Prototyp Modulbar  

 

Det slutgiltiga resultatet av modulbaren blev en prototyp i fullskala. Figur 70 och 71 visar hur 

modulbaren ser ut i färdigt skick med färger och material som ska passa in på Beachcenter och figur 

72 och 73 visar på hur den ser ut när den är hopfälld. 

  

Figur 70 Framsidan på modulbaren, täckt i bambu. 
Figur 71Insidan är målad i en turkos färg och skivorna 
betsade i en mörk ek. 

Figur 72Modulbaren hopfälld. Figur 73 Modulbaren hopfälld. 
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3.7 Beachcenter Varumärkesidentitet 
 

Resultatet av varumärkesidentiteten redovisas i figur 74 -83. 

 

Figur 74 Beachcenters värdeord. 

 

 

Figur 75 Visionen som Beachcenter har. 
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Figur 76 Ledord för Beachcenter är följa vid utveckling av produkter eller nya Beachcenter. 

 

Figur 77 Färgskalan som skall genomsyra Beachcenters koncept. 
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Figur 78 De två slutgiltiga mönstren som Beachcenter kan applicera på t.ex. menyer, brickor eller servetter.  

 

Figur 79 De tre vinnande typografierna.  
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Figur 80 Exempel på hur typograferna kan användas i en meny. 

 

Figur 81 Tre olika typer av menyer. 
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Figur 82 Den slutliga översiktsvyn.  

 

Figur 83 Förklaring till översiktsvyn. 
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3.8 Presentation 
 

Utställningen som hölls på Karlstads universitet innefattade 7 examenarbeten. Utställningen var 

öppen för allmänheten under dagen och eftermiddagen. Figur 85-89 visar montern som hör till detta 

projekt där olika saker som en bordsmeny, en bricka, skålar samt modulbar fanns att titta närmare 

på. Tre affischer skapades där en redovisar arbetsprocessen under projektet, en Beachcenters vision 

samt den sista som sammanfattade resultatet av renoveringen vid Beachcenter och den slutliga 

översiktsvyn, se figur 84.  

Responsen vid utställningen och redovisningen var positiv. Designpanelen beskriver projekt som kul, 

genomtänkt där designprocessen används på nya områden. Allmänna besökare uppskattar de delar 

som finns med under utställningen och tycker att det levererar värdeorden och Beachcenters vision. 

 

   

Figur 84 Affischer placerade på väggen i montern samt 
Beachcenters varumärkesidentitet som ligger på 
modulbaren. 

Figur 85 Baksidan på modulbaren. 

Figur 86 Framsidan på modulbaren. 



70 
 

  

Figur 87 Små skolar för nötter som är utsmyckade med ett av 
de skapade mönstren. 

Figur 88 En bordsmeny med mönster samt typografier. 

Figur 89 Bricka med ett av de två slutgiltiga mönstern. 
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4. Diskussion 
 

Planering av projektet har fungerat bra. Tidsplanen har till stor del upprätthållits bortsett från vid 

omstrukturering och omplanering av projektet då tidsplanen har fått uppdaterats. Så klart kan 

arbetet nästan alltid vara mer framtungt i början och kanske mer fokuserat i slutet, vilket hade 

gynnat de sista delarna som ska färdigställas i projektet, som varumärkesidentitet och rapport.  

Eftersom det är så mycket och så många delar som skulle kunna arbetas med under projektet 

resulterade det i en väldigt bred problemformulering, vilket resulterar i ett stort och väldigt brett 

projekt. Det har inte varit något större problem, utan blivit disponerat utefter förutsättningarna som 

funnits, men om problemformuleringen från början hade gjorts mer specifik och inriktat mot en del 

så hade projektet blivit smalare och kanske mer djupgående i just den delen.  

Syftet att sammanfatta Beachcenters vision har haft en positiv utgång, det verkar som att 

Beachcenter har blivit förstådda i vad de vill ha och att de har översätts på ett lyckat sätt. Att gestalta 

den i lokalen, med ett gott samarbete som grund, har blivit över förväntan.  Hur själva layouten och 

området fungerar är svårt att säga då det inte än har blivit applicerat, men det är en bra 

utgångspunkt att arbeta vidare med. 

Fakta och information som kom ut ur intervjuerna har i stor utsträckning används som grund till 

arbetet, tillsammans med designprocessen, som i många fall gått hand i hand. Både Åsa Klarén och 

Mia Toresson uttryckte vikten av att ta reda på vad kunden vill ha. Att det är utgångspunkten i 

arbetet. Det skulle vara fokus på kundens önskemål och värdeord. Självklart ska man uppfylla 

kundens önskemål, men det kanske hade kunnat ha sin utgångspunkt i något annat istället för att ha 

så stort fokus i deras önskemål och istället större fokus i vad t.ex. slutanvändaren vill få ut av tjänsten 

eller något annat för att få ett mer oväntat resultat och inte vara lika styrd i sitt arbete.  

Både under den enkätundersökning som gjorts med slutanvändaren och vid kundupplevelse, har det 

p.g.a. fel säsong vart svårt att hitta slutanvändaren. Enkätundersökningen gjordes med fem 

slutanvändare vars kontaktuppgifter vidarebefordrades av slutkunden, för att få kontakt med folk 

som med säkerhet kommer att besöka Beachcenter. Detta hade med fördel unna gjort med många 

fler slutanvändare och med lite mer slumpmässiga, gärna på plats vid Beachcenter.  

In house delen skulle kunna vara hur stor som helt, här gjordes en inriktning mot att ta fram en 

färgskala, mönster och typsnitt samt att tillföra detta till lokalen. Om avståndet varit mindre, eller om 

arbetet skett på plats vid Beachcenter hade det varit lättare att applicera de resultat som analyser 

och underökningar resulterat i, men under omständigheterna blivit mycket tillfredställande.  

Kundupplevelsen vars grund gjordes i motsatt miljö, var ett bra underlag till fortsatt undersökning, 

men hade nog också med fördel gjorts vid en färdig miljö på en färdig tjänst vid Beachcenter för att få 

fram en så bra kundupplevelse som möjligt.  

Produktspecifikationen blev som ett bevis på att projektet var tvunget att inrikta sig mot specifika 

delar, den har under tiden förändrats ganska mycket från att från början också innehållit färgkarta, 

moodboard med sökt känsla men eftersom styrt in sig mot en funktionsanalys över hela Beachcenter 

samt en Olsson kriteriematris för modulbaren. Alla delar finns på något sätt förankrade i 

funktionsanalysen vilket visar att det inte är något som är taget ur luften.  
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Att välja att inrikta sig så starkt på Beachcenters önskemål och vilja var ett besluts som togs i 

samband med bl.a. en intervju med fokus på arbetsprocessen och hur man jobbar mot kund. Det var 

viktigt att ta reda på vad kunden vill ha. En öletikett som uttryckte det Beachcenter ville uttrycka har 

varit ganska ledande i början av projektet. Den har analyserats på flera sätt bl.a. en färganalys, att 

denna färganalys skulle göra att projektet blev för mycket styrts av kundens önskemål, men då 

färganalysens resultat i princip i alla regnbågensfärger och därifrån sedan, med teori som grund, de 

aktuella färger som var relevanta att arbeta vidare med valdes ut anses det inte vara något som styrt 

projektet för mycket. 

Resultatet av framförallt In House delen styrks väl av den förstudien och den teori som är undersökt. 

En risk med förstudie arbetet är att inte tillräckligt bra artiklar eller relevant fakta hittas, den 

fördjupade researchen om färglära gav bra bakgrund till hur färger bör appliceras i restauranger. 

Mycket material om kundupplevelse som var relevant har också varit bra.  

En noggrann process har lett arbetet med modulbaren, med research idégenrering, utvärdering, 

konfigurering och konstruktion och till sist en fullskalig prototyp. En till eller flera idégenereringar 

kunde med fördel gjorts för att utveckla modulbaren. Utifrån de specifikationer som fanns under 

denna tidsaspekt är resultatet tillfredställande. Eftersom att den touchpoint som identifierade 

problemet som modulbaren åtgärdar uppkommer ganska sent under projektet användes tiden på 

bästa sätt, dock hade ytterligare någon vecka inte skadat för att få ett mer oväntat resultat.   

En varumärkesidentitet skulle kunna gå hur djupt som helst och den som presenteras i projektet är ju 

som sagt de första byggstenarna för att kunna starta upp Beachcenter och för att ha en bra grund att 

stå på vid vidareutveckling.  

Om projektet hade gjorts tidigare, långt innan Beachcenter skulle öppna skulle möjligheten att 

sammanfatta arbetet och bygga en helhet vara lättare, samtidigt som kundupplevelsen hade varit 

bra att undersöka på plats vid ett färdigställt Beachcenter.  Men att vara med från start, att styra 

projektet från början där tydlig målsättning, syfte, planering och budget hade blivit varit en 

utgångspunkt för hela projektet hade vart positivt. Närmare till slutkunden hade gjort det lättare 

med kommunikationen och för att förklara idéer och förslag. 
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5. Slutsats 
 

Konceptet som projektet har resulterat i är anpassat efter Beachcenters önskemål. In House delen 

som till stort har byggts på just Beachcenters önskemål men som även är förankrats i teori och fakta 

har används vid skapandet av lokalen som idag finns färdig för kunder att bruka. Den speglar deras 

verksamhet och deras värderingar. Känslan runt Beachcenter, färger som används, utvalda material 

och utsmyckning, som allt är grundat i undersökningar, fakta och teori, tillsammans med en god 

service speglar verksamheten som finns. 

Layouten i lokalen har inte under projektet fått något direkt resultat utan anpassats efter 

Beachcenter själva. Däremot finns det ett förslag framtaget på hur layouten över området skulle 

kunna se ut, anpassat efter kundens förväntningar, som är grundat i flertalet undersökningar. 

Området erbjuder lösningar för barnfamiljer, hundägare och alla som kan tänkas vilja besöka 

Beachcenter. En layout som är anpassad efter hur man lättats ska kunna ge kunderna den service de 

förväntar sig utifrån om de vill boka eller utföra aktivitet, äta på restaurangen eller bara köpa en 

glass. Modulbaren har tagits fram för att få direkt kontakt med kunden för att så snabbt som möjligt 

kunna erbjuda dem vad de vill ha.  

Tjänsten och produkter som tagits fram gör det möjligt att introducera Beachcenter Varamobaden 

för dess slutanvändare men också möjligheten att förflytta det vidare till andra platser eller 

expandera med tryggheten att Beachcenters vision och varumärke speglas.  

För vidareutveckling av Beachcenter kan varumärkesidentiteten utvecklas ytterligare, där långt ifrån 

alla delar är behandlade. Många olika produkter skulle kunna tas fram med utgångspunkt från 

varumärkesidentiteten. Följa upp kundupplevelsen, vilket är något skulle behöva arbetas vidare med 

på plats vid Beachcenter, för att analysera det resultat som framkommit under projektet, men också 

för att vidareutveckla och uppdateras allt eftersom. 
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P R O J E K T P L A N 

Examensarbete, Högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design 

 

Examensarbetet Beachcenter – ett ansikte utåt, görs på uppdrag av Åsa Renström, Designservice, 

mot slutkunden Vätternevent&Co. Kursen går över våren 2014 och består av 22,5 hp. Kursen 

examensarbete högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design, MSGC12, läses på 

Karlstad Universitet. 

 

Bakgrund 

Företaget Designservice drivs av Åsa Renström, företaget servar kunder med både design, 

formgivning och marknadskommunikation. En av designservice kunder är Kona Windsurfing. 

Beachcenter Varamobaden i Motala är en del av Vätternevent&Co, Beachcenter startades våren 

2013 och drivs av Marie och Joachim Larsson , Kona Vindsurfing och Linda Staaf och Mattias Karlsson, 

VätternKajak/OmbergsEvent. 

Beachcenter är en del av företagets profilering liksom en del av affärsutvecklingen. Beachcentret 

kommer att bli en mötesplats för alla de människor som älskar strandliv och vattensport, och 

möjliggör för att anordna flera aktiviteter och event såsom tävlingar, föreläsningar och 

underhållning.  

 

Beachcenter tar sommaren 2014 över driften av restaurangen Vättershal. Förutom restaurangen som 

är både café, restaurang men också pub, erbjuds en mängd olika aktiviteter vid Beachcenter såsom 

SUP, kajak, vindsurfing och höghöjdsbana.   

 

Problem 

Beachcenter har ingen helhet och förmedlar inte ”rätt” känsla och ingen tydlig samhörighet med 

varumärke och verksamheten som finns. 

 

Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla ett helhetskoncept där en tydlig image skapas samt att “rätt” 

känsla förmedlas. 
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Mål 

 

Målet med projektet är att skapa en designmanual som sammanfattar ett helhetskoncept för 

utformning av slutkundens lokaler och miljöer som är baserad på projektets förstudie, slutkundens 

varumärke och verksamhet. Företaget skall sedan kunna använda denna som ett underlag för att föra 

konceptet vidare till andra destinationer, där deras verksamhet finns.  

Samt att skapa en gestaltad exempelmiljö av det framtida tänkta utseendet området vid 

beachcentret, vilken är baserad på designmanualen. Rumsligen innebär uppdraget att knyta samman 

inomhusmiljö med omgivningen utomhus. Men också att utforma en attraktiv miljö där man har 

disponerat ytan för olika aktiviteter och ge förslag på hur miljön och omgivningen kan återspegla 

kärnverksamheten. 

Skapa inomhus- och utomhusmiljö som ska knytas ihop med verksamhet och varumärken, där 

beachcenter kommer att vara navet och ansiktet utåt. Där en känsla av hälsosamhet också ska finnas, 

samt anspråkslöshet. 

Målet är att tillämpa ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetsätt i ett 

produktutvecklingsprojekt. Projektet skall redovisas den 21:e maj genom en presentation, utställning 

samt en rapport. Presentationen sker i muntligform med stöd av Power Point för uppdragsgivare, 

slutkund, handledare och examinator samt kursdeltagare på universitetet.  

 

På utställningen kommer en monter att visa upp resultatet av projektet. I detta fall kommer det att 

finnas en designmanual att titta i, några exempel på hur man skulle kunna används sig av design 

manualen, som t.ex. färgsättning, logotyp och affischer Det kommer också finnas en miniatyr miljö 

uppbyggt på hur beachcentret är tänkt att det ska se ut. 

 

Organisation 

Utförare av projekt: Ida Fritzon 

  Regementsgatan 1 

  65340 Karlstad 

  0730-36 12 16 

  fritzon_ida@hotmail.com 

 

Uppdragsgivare: Åsa Renström 

DESIGNSERVICE ÅSA PRODUKT & GRAFIK AB 

  Tage Erlandergatan 4 

  652 20 Karlstad 

mailto:fritzon_ida@hotmail.com
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  0739-43 68 99 

  asa@designservice.nu 

 

Slutkund:  Vätternevent&Co   

  

Handledare:  Monica Jakobsson 

  Karlstads universitet 

  Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

  65188 Karlstad 

0547-00 16 54 

  0706-90 58 80    

monica.jakobsson@kau.se 

 

Projektmodell 

Projektmodellen bygger på en Work Breakdown Structure se Bilaga 1-1: WBS. I Tabell 1 nedan syns 

milstolpar och grindhål som måste passeras under projektets gång. Det syns också ungefär hur 

många timmar som är tänkt att lägga på varje fas under projektet och viktiga datum. Det kan också 

utläsas vilka som är berörda vid varje projektfas. Projektets process består av sex huvud faser som är 

anpassade efter hur just detta projekt ser ut.  

Projektfas h 
Färdig 
Datum 

 Milstolpe  Grindhål Berörda 

2. Planering 20       

  28/1  2.1 Projektplan   Ida 

      Godkänd Handledare 
Examinator 

3.  Förstudie 80       

  17/1  3.1 Research   Ida 

  v. 9? 
10? 

   Möte med 
kund 

Ida 
Slutkund 
Uppdragsgivare 
Handledare 

    3.2.1 Kravspec.   Ida 

 

Tabell 1 Redovisar de olika projektfaser som processen är upp byggd av samt tider, datum, milstolpar, grindhål och vilka i projektets 

organisation som är berörda av varje del. 

 

mailto:asa@designservice.nu
mailto:monica.jakobsson@kau.se
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      Godkänd 
kravspec. 

Handledare 
Uppdragsgivare 

    3.2.2 
Moodboard 

  Ida 

7.1 Delredovisning  20/3     Ida 

4. Konceptgenerering 60 6/5      

 
   4.2.1 Färdiga 

koncept 
  Ida 

    4.3 Koncept 
utvärdering 

  Ida 

      Koncept 
godkänt 

Slutkund 
Uppdragsgivare 
Handledare 

5. Visualisering 100       

    5.1 Digital 
visualisering 

  Ida 

    5.2 
Skissmodell 

  Ida 

6. Slutkoncept 60       

 
   6.1 

Designmanual 
  Ida 

 
     Godkänt Uppdragsgivare 

Handledare 

 
   6.2 Ex. miljö 

Beachcenter 
  Ida 

 
     Godkänt Uppdragsgivare 

Handledare 

7. Dokumentation 
och Redovisning 

260       

Dokumentation       Ida 

  21/5  7.4.1 Rapport   Ida 

  23/5    7.4.3 Godkänd 
för 
opponering 

Handledare 
Examinator 

     7.4.2 Opponering  27/5     Ida 

    7.4.4 Rapport 
klar 

  Ida 

      Rapport 
godkänd 

Handledare 
Examinator 

    Slutredovisnin
gs material 

  Ida 

      7.2 Slutredovisning  21/5     Ida 

    Monter 
tillverkning 

  Ida 

      7.3  Utställning   21/5     Ida 
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Tidplan 

 

Tidplanen, i form av ett gantt-schema, är baserad på både projektmodellen och WBS, se Bilaga 1-2: 

Tidplan. Tidplanen är en grov planering och visar nu tiderna för de 6 olika huvudfaser i projektet och 

viktiga datum. När varje ny fas påbörjas görs en tydligare planering för den perioden. 

Kursen läses på halvfart första perioden, fram till v. 13, sedan på hel fart när nästa läsperiod startar 

fram tills kursens avslut.  

 

 

Dokumenthantering 

 

Dokumentation och arbeten kommer att göras på Google Drive, där handledare och uppdragsgivare 

kommer att ha tillgänglighet att följa arbetet.  

Allt kommer även att sparas på egen dator, samt läggas ut på en projektsida på It´s Learning för att 

ha stor säkerhet, att inget ska gå förlorat.  

 

Dokumenten kommer att döpas efter vilket skede i projektet arbetet sker för att man enkelt ska 

kunna gå tillbaka och hitta det man söker. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1-1: WBS 

Bilaga 1-2: Tidplan 
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Bilaga 1-1: WBS 

 

Beachcenter 

1. Projektstart 

2. Planering 2.1. Projektplan 

2.1.1 WBS 

2.1.2 Gantt 

2.1.3 Riskbedömning 

3. Förstudie 

3.1 Research 

3.1.1 
Vätternevent&Co 

3.1.1.1 Moodboard 

3.1.2 
Konkurrentannalys 

3.1.3 Slutanvändar 
undersökning 

3.1.3.1 Kundbehov 

3.1.4 Teori 

3.2 Produkt 
specifikation 

3.2.1 Krav 
specifikation 

3.2.2 Moodboards 

4. 
Konceptgenerering 

4.1. Idéegenerering 

4.2 
Konceptutveckling 

4.3 Koncept 
utvärdering 

4.4 Koncept Godkänt 

5. Visualisering 

5.1 Digital 
visuallisering 

5.2 Skissmodell 

6. Slutkoncept 

6.1 Design manuall 

6.2 ex. Miljö 
Beachcenter  

7. Dokumentation 
och presentation 

7.1 Delredovisning 

7.2 Slutredovisning 

7.3 Utställning 

7.4 Dokumentation 

7.4.1 Utkast rapport 

7.4.2 Opponering 

7.4.3 Godkänd för 
opponering 

7.4.4 Slutlig Rapport 
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Bilaga 2 

Intervju Ord och Bild, Åsa Klarén 

Karlstad den 18/2 - 2014 

 

Hur såg arbetsprocessen ut i projektet restaurangen Häll? 

 

BRIEF 

Se till att få en tydlig brief. Fråga tusen frågor och försök få uppdragsgivaren att berätta om sin 

passion och vision för den här restaurangen. (Vad för mat brinner de för att laga  – för jag gissar att 

de brinner för någon typ av hawaii-baserad matkultur om de vill öppna en sådan restaurang? Varför 

vill ni ha en restaurang med retrosurf-tema? När de säger anspråkslös, menar de då att det INTE ska 

vara ett slips-ställe med vita dukar, utan ett ställe man går i jeans eller vad menar de? Har de ett 

namn redan klart – här kan du ha eget förslag om du kommer på något bättre? Om de bara fick 

servera en enda rätt på den här restaurangen, vilken skulle det vara? Det är bra att veta vilken deras 

signatur-rätt skulle vara. Vilka människor kommer att älska restaurangen? Vilka kommer inte att 

älska restaurangen? Var fick de idén ifrån? Har de besökt något ställe som de gillade som har den här 

stilen? Har de själva någon koppling till stilen/maten/kulturen?)  

I detta första möte skulle jag inte visa upp något moodboard ännu, utan bara ställa alla frågor jag 

har. Sammanfatta det du hört i punkter och skicka över till uppdragsgivaren för att se om du fattat 

briefen rätt.  

 

RESEARCH 

Gör research på vad du/ni kommit fram till. Kanske är det fortfarande retrosurf som är aktuellt? Sök 

på pinterest, googla, kolla vilka gamla filmer som finns, musik, historien bakom (Var det inte så att 

det var amerikanska soldater som var stationerade utomlands och sedan tog med sig stilen hem 

under sena 50-talet – stilen blev väldigt mycket "more is more".)  

Gör en låtlista på tre–fyra låtar som sammanfattar känslan.  

När du gör din research kan det vara tacksamt att hålla ögonen öppna för en berättelse eller 

företeelse att hänga upp allt på. (Exempelvis så öppnar snart bröderna Olsson en helt ny restaurang 

här i Karlstad och eftersom de öppnar i lokaler som för flera decennier sedan innehöll en elbutik som 

hette "Olssons elektriska" har de valt att kalla restaurangen "Bröderna Olssons Elektriska" och jag 

tror de kommer att ha tidstypiska detaljer i miljön. Historien om den gamla butiken kommer 

säkerligen finnas med i menyn.)   

 

TRATTA NER  

Sammanfatta din research.  
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STUDERA 

Studera kulörerna, typsnitten, bilderna, placeringen i ditt researchmaterial. Vad är det som gör 

stilen? 

 

MOODBOARD 

Gör ett moodboard. Detta kan innehålla allt från foton, illustrationer (Ha gärna med någon av öl-

bilderna), typsnitt, gamla affischer, eller skivomslag, klädesplagg (som en rockabilly-hawaiiskjorta) 

mm. Tänk på att ha med många bilder, minst 20 för att man ska få en känsla av stilen du är ute efter 

och inte bara se detaljer.  

Börja med ett moodboard som fångar stilen och när du presenterat det (och fått det "godkänt") kan 

det vara dags att göra moodboard på färger och material eller något annat du tycker känns viktigt att 

få rätt känsla på. Ibland kan det vara viktigt att göra ett moodboard på målgruppen (vilka liv de lever, 

varumärken de är lojala mot osv), men är målgruppen väldigt stor och spretig kan det vara svårt och 

lite onödigt – så länge man vet vilka de är och vad de gillar... 

 

DESIGNA 

Nu först är det dags att börja designa. 

Leta typsnitt. (Du kan gott leta på gratis-sajter eftersom det är ett studentarbete. Dafont.com har 

gratistypsnitt, men se till att det inte bara står "Free for personal use".) 

illustrera (Om du vill bygga stilen kring det)  

och designa. 

  

http://dafont.com/
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Bilaga 3 

Intervju Beachcenter 

 

VaramoBC - företaget  

Vätternevent&Co, ”moderbolag” – med flera ”dotter”bolag: vätternkajak, zipline, beachcenter 

Projektet gäller: Beachcenter Varamobaden, varunamn  

  

Bygga sitt eget varumärke, inte andras. 

 

Kund: Motalabor + turister 

No shoes, no shirt, no problem – alla är välkomna. 

Hälsosamt: Fräscht, inte för ohälsosamt – kopplas till aktiviteter, förknippas med sport, närodlat. 

Anspråkslöst: Man ska få en upplevelse när man kommer dit. En helhet och genomtänkt.  

Retro: Retro, 50-tal. (Plast korgar till burgare, etiketter (färgerna)) 

Leverantör: Kona Brewing, Bubbies, mason jar (classic vintage),  

 

Mat: Hamburgare 

Signatur-rätt? 

 

Vision? 

Massa folk, inte så mycket äldre mer familjer och ungdomar – aktiva människor upp till 60 år.  

Stolar och bord, parasoll – segel, kulörta lampor (, kuddar, kona relax (egen fatboy).  

Inga som röker – RÖKFRITT 

Det får finnas djur, ute – INTE inne.  

Färger från etikettera, i inredning.  

Inte mycket reklam, typ sia eller Åbro parasoll. (möjligtvis Kona) 
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Vart fick ni idén ifrån? (surf tema) 

Kommer att ha sin utgångspunkt för uthyrning av surf mm.  

Det är givet och självklart! 

 

Mål/Syfte: 

Tjäna pengar och samtidigt ha kul! 

Något som lever kvar, bygga något stort. 

Koncept. 

 

Vättershall: 

En lokal som hyrs i 3 år till att börja med. Där av ett koncept som kan ”förflyttas” till en annan plats 

om det skulle behövas, det skall vara inredningen och detaljerna som förmedlar känslan och inte 

lokalen i sig.  

 

Vad ska erbjudas?  

Restaurang: Dagsmeny – snabbmat, picknick stuk/Kvällsmeny med bordservering – lyxigare känsla, 

inte kallas för restaurang (känns för seriöst), café, bar, glass. Vattenmeny? 

Beachclub – Clubmedlemskap, med ett begränsat antal medlesskap, där det ska vara beachclub 

kvällar, har grejer liggandes på centret som de får förfoga över, kanske någon rabbat m m.  

Uthyrning för aktiviteter: Kajak, windsurfing, SUP (padle boards), trampbåtar, höghöjdsbaner, 

skattjakts-banor, YOGA på SUP bräda. 

 

Önskemål? 

No shoes, no shirt, no problem – man ska känna sig välkommen.  

Dölja allt fult.  

 

Budget? 

Så billigt som möjligt.  
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Varumärket: 

 Förmedla? 

 Gemenskap, aktivitet, relax.  

 

Slutanvändare: 

Facebook 

 

 

Vad ska jag leverera och när? 

Design manual – ta fram exempel till monter. Gör på slutet. 

Leverera under tiden så att man kan göra samtidigt, under projektets gång, på beachcenter. Öppnar 

på valborg, 30 april.  
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Bilaga 4 

Intervju slutanvändare 

 

FRÅGOR: 

1. Vad förväntar du dig för upplevelse när du besöker nya Beachcentret (Vättershäll)? 

2. Vad är viktigast för att få en bra upplevelse? 

3. Tycker du det saknas något vid stranden i Varamobaden? Något som Beachcentret skulle kunna 

erbjuda för att särskilja sig? 

4. Beskriv en välkomnande miljö? Skicka gärna med bilder! 

5. Vad förknippar du med “surfkänsla/surfstil”? 

6. Vad tycker du uppmuntrar till aktivitet?   

7. När vill du kunna besöka Beachcentret (dag, tid, mm) och till vilket syfte (äta mat, dricka öl, 

aktiviteter, mm)? 

8. Några specifika önskemål som du tycker att Beachcenter bör erbjuda sina kunder? 

 

SVAR: 

 

Person 1 

1. Jag förväntar mig en spännande upplevelse, men massa nya intryck och människor. Att få testa på 

både nya och gamla saker. Mat och öl. 

2. Att det är bra service, trevlig personal som är tillmötesgående och glada. Priset ska matcha 

upplevelsen. 

3. En vågmaskin. 

4. En varm miljö. Mycket saker som gör det hemtrevligt. Glada människor som gör att man känner sig 

välkommen. 

5. Hawaii, Beach Boys, glada människor. 

6. Priser och tävlingar, när man kan få ut något av det. Och när man kan bli bra på något.  

7. Precis när andan faller då. 

8. God mat. Roliga aktiviteter.  
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Person 2 

1. Mina förväntningar är att jag ska få en upplevelse utöver det vanliga, att det ska skilja sig från en 

vanlig restaurang och löpa linan fult ut. Det ska vara kul och spännande.  

2. Det viktigaste är en bra service, god mat och att det finns något som sticker ut, något oväntat. 

3. God mat, en trevlig miljö att kunna hänga på. 

4. En välkomnande miljö tycker jag är en miljö som är hemtrevlig, varm och inte kal. Att man får en 

känsla av att det inte är så noga utan att man kan sätta sig i soffan med skorna på att folk är glada 

och trevliga och framförallt bemötande.  

5. Surfbrädor, sommar, vågor, retro, glada färger. 

6. Svårt. Roliga bilder på folk som gör saker, en glad och pigg stämning som smittar av sig kanske gör 

att man blir sugen på att testa på någon aktivitet. 

7. Jag vill kunna besöka Beachcenter en kväll mitt i veckan med mina kompisar, jag vill kunna gå dit 

en lördagskväll och äta en god middag, jag vill en solig dag hyra kajak eller SUP. Att det ska vara det 

själklara valet at gå till när man inte vart man ska ta vägen.  

8. Något eget, ta ut svängarna, ett schysst ställe att hänga på själv eller med vänner. 

 

Person 3 

1. Trevligt bemötande god mat. Bra service. 

2. Lite samma svar som fråga 1. 

3. Öppen grill. Skönare möbler. Belysning, musik. 

4. Blommor. Välskött tomt. Erbjudanden. 

5. Inredning .musik. 

6. När man ser andra sporta. Uppmuntran, gemenskap, tillgång till sportprylar. 

7. På sommaren alla dagar från kl. 10 -22 . Vår o höst lörd-sön. Syftet är väl att både kunna äta 

frukost typ smörgås o kaffe/te,äta mat ,ta en fika , ta en öl eller ett glas vin plus alla aktiviteter . 

8. Olika teman, vecko/dag erbjudanden, hemlagad mat o fika bröd! (det är nåt jag verkligen saknar).  

 

Person 4 

1. Jag förväntar mig en upplevelse som stärker min bild av Varamon som en alldeles unik plats och i 

linje med den positiva energi, kreativitet och professionalism som kännetecknar Marie (och Joachim) 
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2. Förutom att möta allt det förväntade som att det är rent och snyggt, maten är bra osv. även få 

möta det oväntade. Det kan handla antingen om något alldeles särskilt eller att service och 

erbjudande är osedvanligt bra. 

3. En anläggning i vattnet som erbjuder möjlighet att träna hopp, volter och liknande. 

4. Leenden, värme, varma färger. Att känna sig sedd som gäst. 

5. Lugn, avslappning, gemenskap, inga krav, känsla snarare än prestation. 

6. Inbjudande koncept, bra paketeringar, engagerande personal, vettiga priser som skapar 

tillgänglighet - även för familjer. 

7. Jag ser framför mig att komma över en helg och hänga på centret när jag inte är ute och 

vindsurfar, kunna köra aktiviteter när det inte blåser och sedan avsluta dagen där med en bit mat, en 

öl och trevligt umgänge. 

8. Jag har hela tiden haft en karibienkänsla i Varamon. Det är något som jag tycker vore coolt om 

Beachcentret tog fasta på och gjorde till en del av sin profil. 

 

Person 5 

 

1. En trevlig dag med trevliga positiva människor. Aktiviteter inriktade för  

kvinnor ex sup, yoga, cykling, pilates. Idag besöks centret av för mycket manliga deltagare. Tjejerna 

står och tittar på idag och efter två gånger följer dom inte med.   

 

2. Trevliga människor  

 

3. En plats för turister/personer som inte bor i Varamon där man kan rigga  

upp och ha sin utrustning.  

Och en gång ner till vattnet där man inte behöver kliva över badare. En  

gång ut i vattnet så man inte behöver surfa över badare.  

Något som går att äta, det finns inget ätbart idag nära Varamon.  

 

4. Glada människor som uppskattar turister  

 

5. Glada människor  

 

6. Glada och trevliga människor som vill ha folk utifrån.  

 

7. 07:00-22:00  Vindsurfa, fika, äta lunch, äta något på kvällen.  

 

8. Fika med hem bakat (riktigt bageri och inte bakeup)  

Sallad (vegetariskt) som lunch. Skippa bakpotatisen med räkbomb (lika med  

1970) Kommunen bör erbjuda någon stans att byta om, WC och dusch.  
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Bilaga 5 

 

Intervju Daisy Lee 

 

1. Vad har du för utbildning? 

Informationsprogrammet, Karlstad universitet. Grafisk form.  

2. Vad använder du dig av för arbetsprocess i dina projekt? 

Uppstartfas – Samla information, sortera den och analysera. Prioritera, vilka delar är viktiga/oviktiga 

samt motivera prioriteringarna. Ta reda på kundens värdeord. Vad är deras värdegrund och vad vill 

de kommunicera. Prata om idéer och prioriteringar som förslag mot kund, inte sanningar. Motivera 

alltid besluten, förankra dem till något.  

 

Konkritisera – Presentera förslag för kund, inte för specifikt, lämna öppet. Planera färger, möbler, 

skissa på hur det kan användas. Presentera med moodboards för kunden för att stämma av. Stäm av 

med kunden efter halva tiden, få godkännande eller börja om med någon del tills kunden är nöjd. Nu 

är det dags att börja med beställningsunderlag, ta reda på priser, om det är något som skall byggas 

och isfåfall ta fram offerter på det. Ta nu reda på om kunden vill ha fortsatt hjälp med att färdigställa 

eller om de tar över och gör det själva. Fördelar med att kunden vill ha fortsatt hjälp är att de kan få 

rabatter, att vid köp av en viss mängd få leverans och montering av möbler mm.  

Färdigställas – Om kunden vill ha fortsatt hjälp är det är nu dags att göra. En noggrann tidsplanering 

behövs, med leveranstider och deadlines.   

3. Starkaste verktyg att skapa varumärke med? (reklam, inredning, ord, färg) 

Ett bra varumärke är ett varumärke som påverkan synen, hörseln, doften alla sinnen på ett positivt 

sätt. Allt grundar sig i värdeorden.  

4. Hur förmedlar du ditt arbete till kunden? 

Moodboards, skisser över miljöer, offerter på möbler och beställningsunderlag.  Tydliga pedagogiska 

presentationer.  

5. Hur översätter du kundens önskemål till ett varumärke? 

Ett grundligt förarbete och utifrån värdeorden, förankra värdeorden, visa och uppdatera kunden 

under processen. Bygg upp, visa beståndsdelar. 

6. Vad arbetar du i för program? 

InDesign och illustrator.  
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Bilaga 6 

Intervju Café XO, Åmål, Camilla Wester 

Min tanke är att begränsa det till en öl (flask, burk) bar, vad tror du om det? För att kunna 

göra det så enkelt som möjligt. 

För det första tror jag inte du klarar dig på enbart öl, finns många som inte gillar det och det 

förlorar du kunder på, ett par cideralternativ bör finnas och även alkoholfritt alternativ i form av 

läsk eller mineralvatten. Vanligt vatten ska man alltid kunna erbjuda i en bar.  

 

Vad behöver man i en bar, alltså det grundläggande, för att kunna servera sina kunder en öl? 

I en bar behöver man först och främst kylar, antingen underkylar (som oftast är placerade under 

själva arbetsbänken) eller en stor hög kyl som då bör vara placerad bakom dig, då ser kunden 

också vad det finns för utbud och man behöver inte rabbla sortiment varje gång. Använder man 

bara gömda kyla under bänk kan det vara bra att ha en lättillgänglig meny eller en hylla bakom 

sig där man har alla sorter.  

Man behöver en kassa (som ska vara registrerad och godkänd av Skatteverket) 

Ölglas, underlägg, servetter, något slags snacks som nötter eller ölkorv är alltid bra och ger 

merförsäljning. 

Grundläggande är ju också att man har tillstånd för att servera alkohol. Den som ska sälja bör ha 

gått utbildning i ansvarsfull alkoholförsäljning el liknande. 

 

Hur mycket dryck, öl, går i snitt åt på ca 40 personer? (grovt räknat) 

Hur mycket öl det går åt är ju svårt att säga, det beror ju på under hur lång tid försäljningen 

pågår. Men räkna med att ha ca 200 öl kylda i alla fall och lite fler på lager att fylla på med. En öl 

tar ju minst en halvtimme att kyla så är det stor kommers är det bra att ha kyld öl på lager att 

fylla på med snabbt för med ljummen öl får du inga nöjda gäster:) 

 

Hur stor behöver baren vara för att den ska funka bra? Höjd? Bredd? Bänk yta? 

Mått är svårt att säga, är det tänkt att en person i taget ska jobba i baren..? En arbetsyta på 3 m 

per person är att rekommendera. Höjden på arbetsbänken bör vara i maghöjd och ytterligare en 

serveringsbänk över det. Utsidan på baren bör väl vara ca 1,5 m, lagom ståhöjd eller om man har 

några barstolar. 

 

Hur tar ni betalt i er utebar, och vad behöver man för det? 



95 
 

 

Du måste ha både kortdragare och kontantbetalning även i en utebar, det bästa är en bärbar 

kortdragare som kan användas vart som helst på serveringsstället. 

 

Spelar det någon roll från vilken höjd man plockar fram ölen när man ska servera den? 

Ja det är faktiskt jobbigare att böja sig och plocka fram öl än att bara vända sig om och ha dem i 

sin egen höjd, det är en smaksak. En del barer har kylrännor eller draglådor med kyla som är det 

allra lättaste men också dyraste alternativet. 

 

Måste det finnas en kyl, eller finns det något annat alternativ som du vet om funkar för att 

hålla ölen kyld? 

 

Ja kylar måste man ha om man inte bara tänker ha enbart fatöl men då måste själva ölfaten stå i 

kylrum längre bort och det måste dras slangar och rör mm 

 

Måste man erbjuda sina kunder ett glas, blir kunden besviken annars? 

 

Nej man måste inte erbjuda glas men i början av kvällen när de första gästerna kommer så 

brukar jag erbjuda det men sen brukar de flesta dricka ur flaskan. Har man dansgolv eller 

livemusik är plastglas att föredra. 

 

Finns det något konkret som du tycker är besvärligt med sådan här slags servering, som 

borde få en lösning? 

Nja, det blir ju inte krångligare än man gör det men att vara förberedd är a och o, tänk igenom 

alla scenarion, det kan spillas öl, disktrasa, putsmedel, pappersrulle mm är bra att ha under disk. 

Det största misstaget är att man ofta bara fyller upp kylar och plötsligt är allt slut och att servera 

varm öl blir ingen glad för så se till att ha kyld öl i backup. Att lämna baren obemannad är inte att 

rekommendera så att ha en hjälpreda som kollar läget då och då är suveränt när man själv inte 

kommer därifrån. Växel i kassan så du klarar kvällen är också bra. En sopskyffel kan vara fint att 

snabbt plocka fram ifall det händer någon olycka.  
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Bilaga 7 

 

Produktspecifikation 

Funktionsanalys Beachcenter 

Modulbar – Olsson kriteriematris 
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VERB FUNKTION KLASS ANMÄRKNING 
BYGGA KONCEPT HF  

SPEGLA VARUMÄRKE N Bygga sitt eget varumärke, ingen 
annans. 

UTTRYCKA “NO SHOES, NO SHIRT, NO 
PROBLEMS” 

Ö – 5 Alla ska känna sig välkomna. 

KÄNNAS  FRÄSCHT Ö – 4 Inte för ohälsosamt, kopplas till 
aktivitet, förknippas med sport. 

ERBJUDA UPPLEVELSE N Kunden ska få en upplevelse av att 
besöka beachcenter. 

UTTRYCKA RETRO Ö – 4   

SKAPA HELHET N Ett koncept som har en tydlig helhet.  

SKAPA HISTORIA Ö – 5 Bygga något som lever kvar, skapa 
något stort. 

UPPMUNTRA AKTIVITET N  

CENTRERA GEMENSKAP Ö – 5  

CENTRERA RELAX Ö – 5  

 REKLAMFRITT Ö – 4 Inte göra reklam för något annat 
företag utan skapa sitt eget 
varumärke. 

MOTVERKA RÖKNING Ö – 3  En vision om att ingen ska röka. 

VÄLKMOMNA DJUR Ö – 2 INTE inne 

FÖRBÄTTRA ÖVERGÅNG UTE/INNE Ö – 4   Skapa en helhet, där det finns en 
diskret övergång mellan inne och ute 
som kopplar samman området.  

VARA VINSTDRIVANDE N Tjäna pengar men samtidigt ha kul. 

UNDERLÄTTA FÖRFLYTTNING N Enkelt att flytta vidare konceptet till 
annan plats. 

UNDERLÄTTA FÖRÄNDRING Ö Byta skepnad till kvällen.  

ERBJUDA SERVERING DF  

SERVERA FIKA N  

SERVERA MAT N  

ERBJUDA DAGSMENY N I bar. 

ERBJUDA KVÄLLSMENY N Servering till bords. 

SERVERA DRYCK N  

SERVERA  GLASS N  

ERBJUDA SITTPLASTER N Ca 40 totalt, där 30 st. är vid matbord 
och resten vid soffa och ev. bar-bord. 

ERBJUDA PICK-NICK Ö – 3 Ge kunden möjlighet att köpa med sig 
en pick-nick korg att ta med sig. 

UNDERLÄTTA FÖRÄNDRING Ö – 4 Byta skepnad till kvällen. 

SERVERA BRUNCH Ö – 3  

VISA BAR DF  

DÖLJA SLITAGE Ö – 5  Dölja slitage som finns på väggar och 
tak.  

UTTRYCKA SÄLJANDE KÄNSLA Ö Av både mat och aktiviteter.  

VARA TYDLIG Ö  

TYDLIGGÖRA MENYER Ö  

 KASSA   

BESTÄLLA/ MAT N Under dagtid kunna göra beställning 
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HF = Huvudfunktion DF = Delfunktion N = Nödvändig Ö = Önskvärd 

O = Onödig 

ÖNSKVÄRD – BETYGSKALA 1-5, DÄR 5 ÄR EN VIKTIGARE ÖNSKAN ÄN 1  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KÖPA av mat. 

BESTÄLLA/ 
KÖPA 

GLASS N Kunna beställa glass, när som helst 
under dagen. 

BOKA/KÖPA AKTIVITETER N Bokning/Betalning för aktiviteter, 
under hela dagen. 

ERBJUDA UTHYRNING N Bokning/Betalning för uthyrning. 

ERBJUDA DRYCK N  

INNEHA MODULBAR DF En modul-bar som man enkelt skall 
kunna förflytta och förvara vid 
beachcenter. 

SÄLJA AKTIVITETER DF  

ERBJUDA WINDSURFING N  

ERBJUDA KAJAK N  

ERBJUDA PADLE BOARDS (SUP) N  

ERBJUDA TRAMPBÅT N  

ERBJUDA HÖGHÖJDSBANOR N  

ERBJUDA SKATTJAKTS-BANOR N  

ERBJUDA YOGA PÅ SUP-BRÄDA N  

ERBJUDA BEACHCLUB N Club för medlemmar. 

FÖRNYA LOKAL DF  

LEVERERA KÄNSLA Ö - 5   

UNDERLÄTTA LOGISTIK  För gäster som kommer in av olika 
anledningar, för toabesök och för 
servering av mat. 

UNDERLÄTTA RENHÅLLNING Ö - 4  

UNDERLÄTTA FÖRÄNDRING Ö  

UNDERLÄTTA SERVERING N Att enkelt komma åt alla bord för att 
kunna serva sina gäster samt inte 
trängas för mycket.  

ERBJUA TOALETT N  
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OLSSON KRITERIMATRIS 

MODULBAR 

 

Tabell 8 

                   ASPEKTER 
 
LIVSCYKELFAS 

Process Funktion Människa Estetik 

Alstring 
(Utveckling, 
konstruktion, m m) 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 
(Montering, 
tillverkning, m m) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Brukning 
(Användning, 
underhåll m m) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

 

HUVUDFUNKTION:  

Cell 1.1 Alstring/Process: Stabil konstruktion som tål alla väder. 

Cell 1.2 Alstring/Funktion: Utveckling och konstruktion skall anpassas efter barens 

huvudfunktion, vilket innebär att den skall vara uppbyggt av moduler, lätt att sätta 

samman, förlytta samt förvara. 

Cell 1.3 Alstring/Människa: Konstruktionen skall vara anpassad efter personers 

arbetsförhållande, samt kunderna. Höjd, bredd, djup. 

Cell 1.4 Alstring/Estetik: Använda material som realiserar känslan som skall förmedlas vid 

beachcenter.  Skapa en rumskänsla. 

Cell 2.1 Framställning/Process: Tillverkas i en upplaga, under kort tillverkningstid. 

Cell 2.2 Framställning/Funktion: Tillverkas i moduler, där delarna kan monteras samman till en 

helhet. Erhålla en vikt och storlek som gör det enkelt allt flytta. 

Cell 2.3 Framställning/Människa: Skall enkelt kunna tillverkas av en person. 

Cell 2.4 Framställning/Estetik: Anpassa tillverkning, montering och material efter den sökta 

känsla beachcenter skall förmedla. 

Cell 3.1 Brukning/Process: Hålla bänkskiva samt erbjuda förvaring av nödvändigheter i en bar.  

Cell 3.2 Brukning/Funktion: Enkel och snabb montering av baren, lätt att förflytta samt 

förvara.  
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Cell 3.3 Brukning/Människa: Erhålla en lagom höjd för kunder samt en tillräckligt stor 

arbetsyta för de som jobbar.  

Cell 3.4 Brukning/Estetik: Kunna bevara barens ursprungsskick och enkelt kunna göra rent och 

hålla fräscht.  

 

Kriterie 
nr. 

Cell Kriterium 
Krav/ 
Önskemål 

Vikt 

1 HUVUDFUNKTION  K  

2 1.1 Alstring/Process  Stabil konstruktion K  

3  Vädertålig K  

4 1.2 Alstring/Funktion Modul enheter K  

5  Enkel montering Ö 5 

6  Lätt att omplacera Ö 5 

7  Enkelt att förvara K  

8 1.3 Alstring/Människa Anpassa höjd, bredd, djup. K  

9 1.4 Alstring/Estetik Skapa rumskänsla Ö 4 

10 2.1 Framställning/Process Tillverkas i en upplaga Ö 3 

11  Kort tillverkningstid Ö 5 

12 2.2 Framställning/Funktion Anpassa vikt och storlek för flyttning K  

13 2.3 Framställning/Människa  Enkel tillverkning K  

14 2.4 Framställning/Estetik Förmedla rätt känsla Ö 4 

15 3.1 Brukning/Process Hålla bänkskiva K  

16  Erbjuda förvaring av nödvändigheter K  

17 3.2 Brukning/Funktion Snabb montering Ö 4 

18 3.3 Brukning/Människa Erhålla tillräcklig arbetsyta K  

19 3.4 Brukning/Estetik  
Enkel bevaring av barens 
ursprungsskick 

Ö 3 

20  Enkel rengöring Ö 4 
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Bilaga 8 

Koncept val - modulbar 

ELIMINERINGSMATRIS 

Tabell 9: Elimineringsmatris efter Pahl och Beitz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    +      +       +       +       +       + 

2   +      - 
Inga hyllor, samt bestämd 
höjd. 

- 

3   +      +       +       +       +       + 

4   +      +       +       +       +       + 

5   +      +       +       +       +       + 

6   +      +       - 
Svår konstruktion att få 
stabil. 

- 

7   +      +       +       +       +       + 

8   +      +       +       +       +       + 

9   +      - Ostabil. - 
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RELATIV BESLUTSMATRIS 

+   Bättre 

-    Sämre 

0   Lika bra 

 

Tabell 10: Relativ beslutsmatris enligt Pugh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier 
Lösning 
Referens 
nr. 1 

3 4 5 7 8         

Realiserbarhet 
Genomförandetid 
Tillverkningsvänliget 
Användarvänlighet 

 + 
+ 
0 
- 

+ 
+ 
+ 
0 

+ 
+ 
+ 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 

- 
0 
+ 
+ 

 

Summa + 
Summa 0 
Summa - 

 2 
1 
-1 

3 
1 
0 

3 
0 
-1 

4 
0 
0 

2 
1 
-1 

 

Nettovärde 0 1 3 2 4 1  

Ranking 5 4 2 3 1 4  

Beslut nej nej ja ja ja nej  
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Viktbestämningsmatris 

1 Bättre 

0,5  Lika bra 

0 Sämre 

 

Tabell 11 Tabellen redovisar en viktbestämningsmatris över önskemålen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskemål            Summa Andel W 

Enkel montering - 0,5 0,5 0,5 1 0,5  0 0,5 0,5  1 1 6 11,2 % 4 
Lätt att omplacera 0,5 - 0,5 0,5 1 0 0 0,5 0  1 0,5 5,5 10,2 % 4 
Enkelt att förvara 0,5 0,5 - 0,5 1 0 0 0,5 0,5    1 0,5 5 9,3 % 3 
Skapa rumskänsla 0 0,5 0,5 - 1 0,5 0,5 0,5 0,5    1 0,5 5,5 10,2 % 4 

Tillverkas i en upplaga 0 0 0 0 - 0 0 0 0    0 0 0 0 1 
Kort tillverkningstid 0,5 0 0 0,5 1 - 0,5 0,5 1    1 0,5 5,5 10,2 % 4 

Enkel tillverkning 1 1 1 0,5 1 0,5 - 0,5 1    1 0,5 8 14,9 % 5 
Förmedla rätt känsla 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 - 0,5    1 0,5 6 11,2 % 4 

Snabb montering 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0,5 -    1 0,5 5,5 10,2 % 4 
Enkelt att bevara skick 0 0 0 0 1 0 0 0 0    - 0 1 1,8 % 2 

Enkel rengöring  0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5    1   - 5,5 10,2 % 4 

           ∑ 53,5 100 %  
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Kriteriematris 

 

  

Tabell 12: Tabellen redovisar en kriteriviktsmatris, Kesselring. 

 

 
Önskemål 

 
W 

 
v 

 
t 

 
v 

 
t 

 
v 

 
t 

 
v 

 
t 

 

Enkel montering 4 5 20 3 12 5 20 4 16  
Lätt att omplacera 4 5 20 3 12 4 16 3 12  
Enkelt att förvara 3 5 15 4 12 2 6 4 12  
Skapa rumskänsla 4 5 20 4 16 4 16 4 16  
Tillverkas i en upplaga 1 5 5 5 5 5 5 5 5  
Kort tillverkningstid 4 5 20 2 8 2 8 3 12  
Enkel tillverkning 5 5 25 3 15 2 10 4 20  
Förmedla rätt känsla 4 5 20 4 16 4 16 4 16  
Snabb montering 4 5 20 3 12 5 20 4 16  
Enkelt att bevara skick 2 5 10 2 4 3 6 3 6  
Enkel rengöring 4 5 20 3 12 4 16 3 12  

T=∑t   195  124  139  143  

T/Tmax     63,6  71,3  73,3  

Rank     3  2  1  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 7 ideal 



105 
 

Bilaga 9 

Konstruktion – modulbar 

 

Figur 6 Ritning över fot till fronten. 

 

Figur 7 Ritning över barskiva.  
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Figur 8 Ritning över regeln till sidan på baren. 

 

 

Figur 9 Regel till sidan fär bänkskivan placeras. 
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Figur 10 Regel till fronten. 

 

 

Figur 11 Sammanstallningsritning över fronten. 


