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Sammanfattning
I denna rapport kan läsaren följa händelseförloppet med framtagningen av en
fysisk mood-board med tillhörande grafisk manual. Läsaren kommer att få en
allmän förståelse för hur det semantiska hos en produkt påverkar dess användare
samt hur detta påverkar produktens resultat på marknaden. I projektet pressenteras
en tämligen oanvänd metod som, kortfattat; syftar till att ta vara på en målgrupps
specifika känslor om exempelvis en produkt för att göra denna mer optimerad. I
detta projekt handlade det mer om att ta fram specifika strukturer vilka tillslut
kom att leda till ett antal speciellt utvalda ytor och material åt företaget Tylö® AB.
Materialet tillsammans med speciella ytor skall komma att skapa en mer elegant
känsla i deras kommande sortiment. Metoden som används för att nå fram till
resultatet heter Kansei Engineering.

Abstract
This report handles the development of a graphic manual and a physical moodboard with specific number of surfaces for the sauna manufacturing company
Tylö® AB in Halmstad. The reader will have a general understanding of how the
semantic of a product affects its users, and how this affects the product's
performance on the market. The project is based on a fairly unused method, which
basically is used for; seize a target group specific feeling about a specific product
to make it more optimized. In this project, it was more about the development of
specific structures on surfaces, which eventually came to lead to a number of
specially selected materials and surfaces for the company Tylö ® AB. The
materials, together with special surfaces, probably come to create a more elegant
feeling in their upcoming concepts. The method that was used to achieve the
target is called Kansei Engineering.
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KAPITEL 1 – INTRODUKTION

1 Introduktion
”- Den där ser inte alls skön ut…” säger en potentiell konsument och går vidare.
En produkt ser inte likadan ut i allas ögon, olika personer observerar olika saker
hos en produkt. Men helhetsintrycket brukar ofta vara likvärdigt, en stol uppfattas
sällan som något annat än just en stol. Men det finns så mycket mer som spelar
roll än blott form och funktion, alla produkter talar sitt eget språk och detta språk
kallas semantik. (Frisk & Järleskog, 2002) Men vad menas med detta, och hur
förmedlar en produkt känslor och information till sin användare?
Ett utav de allra vanligaste exempel inom semantik är figurerna ”Takete” och
”Lumumba”, vilka båda utrycker varandras motsatser. (Monö, 1997)
De båda figurerna illustreras nedan figur 1.1.

Figur 1.1, De semantiska figurerna "Takete" och
"Lumumba".

Majoriteten av alla som får dessa figurer pressenterade för sig lyckas para ihop
rätt text med rätt figur. Vilken stol hade du helst suttit på, den som utrycker
”Takete” eller den som utrycker ”Lumumba”? Detta är ett exempel på bra
semantik, och därmed mycket viktigt att anamma i ett utvecklingsprojekt för att
lyckas på den konkurrenskraftiga marknaden! (Eriksson, 2010)
”Takete” och ”Lumumba” är båda mycket goda förebilder inom semantiken, men
det finns oändligt mycket mer information som måste behandlas innan klimax
uppnås inom lyckad semantik. Exempelvis beskriver Hård et al., (1995) att färger
och dess kombinationer är ytterst viktiga i ett utvecklingsprojekt. Olika
färgkombinationer uttrycker i själva verket olika saker, vilket är viktigt att tänka
på då färgsättning avgörs på en produkt. Dessutom är det ytterst viktigt att förstå
att olika personer uppfattar färg- och ljussättningar olika exempelvis, detta
beskriver Wolfe et al., (2006) i en bok som skildrar de olika sinnenas funktioner
mycket grundligt. Men den semantiska del som är i fokus i just detta projekt
handlar om val av material, eller framför allt ytor och hur just detta val påverkar
Tylö® AB´s framtida koncept.
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1.1 Tylö® AB
Tylö® AB har sitt huvudkontor i Halmstad och är idag en av världens ledande
tillverkare av stimulerande miljöer för bastu, dusch och ångbad. Virket som
används kommer från traditionellt skogsbruk i Sverige, Baltikum och
Nordamerika. Alla plastprodukter tillverkas idag av miljöcertifierat råmaterial.
Tylö® AB´s vision är att uppfattas som global marknadsledare och det mest
inspirerande, innovativa och intressanta varumärket inom segmentet bad, dusch
och ångbad. Tylö® vill komma att tilltala majoriteten av både privata och
professionella användare. Tylö® vill också komma utveckla och marknadsföra de
bästa lösningarna för bastu, dusch och ångbad samt leda utvecklingen inom såväl
design och kvalitet som tillverkning och support. (Tylö®, 2010)
Figur 1.2 illustrerar ett urval bilder på produkter och helhetslösningar som Tylö®
AB har ute på marknaden idag.

Figur 1.2, Exempel på produkter och helhetslösningar som Tylö® AB lanserat.
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1.2 Problemformulering
Syftet med detta projekt var att ta fram och prova metodik för att systematisk
kunna generera alternativ på material och ytbehandlingar av produkter för att
stärka framtida koncepts egenskapsprofil. Detta genom skräddarsydda materialoch ytegenskaper för att exempelvis förstärka en känsla av exklusivitet hos en
produkt eller dylikt. Det fysiska målet var att ta fram en så kallad ”fysisk moodboard” med tillhörande grafisk manual. Denna mood-board och manual kan i sin
tur komma att hjälpa Tylö® vid kommande projekt när frågor kring olika ytor och
dess användningsområden kommer upp.
Den metod som användes i detta utvecklingsprojekt heter “Kansei Engineering”,
vilken behandlar semantik till stor del. Kansei Engineering är en metod för att
”säkerhetsställa” kundens tillfredställelse, med avseende på en specifik produkt
eller koncept.
”Detta är en resa som skall ta oss till sinnenas rum…”
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1.3 Avgränsning
Väl medveten om riskerna så har avgränsningar gjorts i detta projekt, bredden av
analyserad information, exempelvis med avseende på material och antal
analyserade ytor (då tiden var en begränsning i förhållande till denna breda
genre). Endast en metod kom att beröras djupt, metoden heter ”Kanseri
Enginering” (KE) och låg som grund för denna rapport. KE behandlar semantik
till stor del och är en metod för att ”säkerhetsställa” kundens tillfredställelse, med
avseende på en specifik produkt eller koncept. Målgruppen i detta projekt är
användare av bastubad, alltså inte nödvändigtvis ägare, och åldersintervallet
begränsades till 20-50 års ålder.
En mer omtalad och metod för att få fram information kring kvalité kom att
granskas lätt och sättas i perspektiv mot KE, vilken kallas QFD (Quality Function
Deployment) och oftast används i utvecklingsprojekt när kvalité skall
säkerhetsställas. Vidare gjordes också avgränsningar med avseende på hur
materialet och ytan skulle appliceras i rummet; målet var att ta fram en grafisk
manual samt en fysisk så kallad ”mood-board” där olika ytor och material
presenteras för olika ändamål. Färgsättningen i detta projekt, med avseende på
den fysiska mood-board som nämnts, begränsades till färgen svart. Detta färgval
medger en neutral känsla på alla de framtagna ytorna och medför således att
färgen inte kommer spela stor procentuell roll då specifik yta används i ett
utvecklingsprojekt som referens. (Rosén, 2010)
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2 Teoretisk referensram
Den litteratur som tolkats och analyserats var i huvudsak artikeln ”Handbok i
Kansei Engineering” av Malte Frisk och Henrik Järlskog (2002) från Linköpings
Universitet IKP. Andra trycksaker och artiklar kring Kansei Engineering kom
också att analyseras för att få en bred teoretisk referensram kring metoden, bland
annat artiklar från grundaren av metoden; Professor Mitsuo Nagamachi. Ett
närliggande verktyg som beskrivs väl av David G. Ullman berördes också. Detta
verktyg heter QFD-hus och nämns, med avseende på kvalité, för att sätta
perspektiv på Kansei Engineering och dess värde i ett utvecklingsprojekt. För
materialval och dess innebörd användes ett mjukvaruprogram som heter CES
EduPack, vilket på marknaden används för att systematiskt ta fram rätt material
för rätt ändamål.
2.1 Produktutveckling
I detta projekt kommer den del som handlar om produktutveckling, eller
produktutvecklingsprocess, delas upp i mycket mindre delar. Fokus kommer ligga
på en mycket mindre del, men som i sammanhanget är väldigt betydelsefull,
nämligen semantik.
2.1.1 Semantik och kvalité
Detta projekt fokuserade på den viktiga del som i många projekt går förlorad på
grund av tidsbrist, kunskapsbrist eller brist på resurser. Semantiken hos en
produkt spelar väldigt stor roll då detta speglar en produkts specifika karaktär,
vilken konsumenten i sin tur dömer på mindre än en sekund. Semantik har alltså
ett direkt samband med produktens kvalité, det säger sig själv. Men för att nå fram
till denna kvalité krävs ett verktyg eller en metod, och i detta projekt användes
Kansei Engineering som metod och verktyg för att vetenskapligt kunna hitta
samband mellan användarens tolkning av ett urval specifika ytor med alla olika
utseende, och dessa ytors mikroskopiska reella struktur. (Rosén 2010) &
(Eriksson, 2010)
Vilket också styrks av Warell, A. (2001) och Warell, A. (2008) som i båda
avhandlingarna behandlar produkters kommunikation med användaren på ett eller
annat sätt.
2.2 Kansei Engineering
Kansei Engineering (KE) togs fram under 1970-talet av grundaren Mitsou
Nagamachi. Metoden har sina grunder från det japanska begreppet kansei, som i
sig är mycket svårt att definiera, men enligt metodens grundare Professor Mitsuo
Nagamachi så innehåller begreppet bland annat; ”en känsla om ett bestämt ting –
som förmodas höja ens livskvalité”. Enklast definieras KE som en kundorienterad
metod för produktutveckling. Den grundläggande tanken är att kundens känslor
ska beaktas redan vid produktutvecklingens idéstadie, vilket underlättar då ett
koncept når till produktionsfasen. (Nagamachi, 1997)
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Detta styrker även Nagamachi, (2002), Frisk & Järleskog (2002) samt Hedberg,
(2004)
Kortfattat behandlar KE omhändertagandet av människans semantiska tolkning av
en viss produkt eller tjänst. Det finns sex olika varianter av metoden beroende på
vilket område metoden appliceras i, dessa illustrerar Frisk & Järleskog (2002).
I Japan är metoden allmänt accepterad av många stora företag som implementerat
den, vissa lyckas bättre än andra beroende på hur länge metoden varit tillämpad på
företaget. Företag som aktivt använder metoden är bland andra Canon, Mazda,
Honda, Mitsubishi, Sony, Sharp och Yamaha. Metoden utgör en tämligen liten del
i det stora hela men flätar sig in i den stora utvecklingsprocess som aktivt sker vid
framtagningen av nya produkter. Figur 2.1 illustrerar en grov skiss på hur den kan
se ut, Kansei Engineering bör tas i akt redan under de första brainstormingarna i
ett utvecklingsprojekt då detta minimerar komplexitet senare i processen. Ett
exempel som brukar nämnas i samband med metoden KE är Mazdas sportbil
Miyata (även kallad MX-5), som blev och är en av världens mest använda
cabriolet. (Frisk & Järleskog, 2002)

Figur 2.1, Grov skiss på hur Kansei Engineering förhåller sig till produktutvecklingsprocessen.

Då själva analysen av denna metod var ett av de huvudsyften med projektet
hänvisas resten av teorin kring metoden till kapitel 3.1, vilket behandlar metoden
och det resultat som metoden gav.
2.3 Quality Function Deployment (QFD)
Ullman (2010) menar att; då ett projekt kommer till den fas där kvalité hamnar i
fokus är det ytterst viktigt att gå systematiskt till väga för att få fram just kvalitativ
data vilken troligen leder till bra kvalité i slutprodukten. Detta kan göras med
David G. Ullmans QFD-hus, vilken är speciellt framtagen för att få fram mätbara
parametrar med hjälp av bland annat kundönskemål och produktegenskaper.
Ett QFD-hus visualiserar specifika egenskaper hos en produkt eller dylikt,
parametrarna som ingår i diagrammet har skärningspunkterna i matrisens rader
och kolumner. Produktegenskaper kan bland annat viktas mot varandra samt olika
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konkurrenters produkter kan viktas mot det befintliga konceptet som utvecklas,
allt för att optimera den aktuella produkten. Arbetet med kvalitetshuset sker
successivt under ett utvecklingsprojekt för att inte tappa viktig information.
(Ullman, 2010)
Figur 2.2 illustrerar en grovskiss på hur ett QFD-hus kan se ut samt belyser dess
primäraste delar som används systematiskt.

Figur 2.2, Grov beskrivning av David G. Ullmans QFD-hus.

I detta projekt genomfördes ingen QFD utan berördes enbart för att få perspektiv
på den mindre omtalade metoden KE som är i fokus i denna rapport. Detta medför
att det inte finns något specifikt resultat kring detta verktyg, utan kommer istället
diskuteras i den slutliga diskussionen (kapitel 6) i denna rapport.
2.4 CES Edupack
Ju längre tiden går desto fler material kommer ut på marknaden, vilket är på gott
och ont. Det negativa är den tid det tar att testa nya material i ett
utvecklingsprojekt, medans det positiva är möjligheten till nya produkter på
marknaden. Programvaran CES Edupack tillsammans med boken Materials
Selection in Mechanical Design av Michael F. Ashby (2009) utgör grunden för
den nätta materialresearch som gjorts i detta projekt.
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Mjukvaran CES EduPack 2010 fungerar som ett verktyg för att ta fram potentiella
material beroende på vilka parametrar som spelar roll ur produktens synpunkt och
användningsområde. Här kan värmeledningsförmåga, pris och densitet
exempelvis sortera bort direkt ointressanta material för utvecklaren. Önskas
däremot information om ett specifikt material finns också detta att hämta i
mjukvarans databas, vilket således pressenteras med all tänkbar data kring
materialet. Densitet, pris, E-modul och Vickers (hårdhet) är bara ett litet antal
exempel på information som är möjlig att erhålla om specifika material i
mjukvaran. (Ashby 2009)
Resultatet från metoden pressenteras kortfattat i ”Rekommendationer för framtida
projekt” i kapitel 6, då materialvalet i detta projekt mer förekommit som
diskussion.
2.5 Mood-board
Det allmänna begreppet: ”En bild säger mer än tusen ord…”, är med ganska hög
sannolikhet korrekt. Teorin kring en vanlig mood-board rent generellt är att
förmedla en känsla med hjälp av ett kollage med bilder komponerade på ett sätt
som förmedlar en speciell känsla eller specifik information till en bestämd målgrupp.
De används oftast som en dynamisk källa vid produktutveckling och under andra
liknande processer. Mood-boards kan delas in i tre olika grupper.
•
•
•

Lifestyle board
En kollektion bilder som representerar exempelvis målgruppen eller en
specifik kund, en social ”moodboard”.
Mood-board
Här beskrivs produkten med hjälp av en samling bilder. Dessa ska spegla vad
konceptet/produkten vill ha sagt till målgruppen.
Theme board
Denna är lik produktberättelsen. Men här ska material, färg och form ta större
plats. Exempel: Ska en produkt vara gjord i kolfiber, kan en närbild av
mönstret på kolfiber illustreras. Även om produkten sedan är lackerad så vet
kunden att materialet är kolfiber och där med en lätt och slitstark produkt.

(Baxter, 1995)
En mood-board är inte bara en samling bilder. Upplägget på hur bilderna komponeras
är minst lika viktigt. Om en massa bilder bara slängs ihop på en yta utan en viss
struktur så kan den tänkta effekten misstolkas hos den som tittar på mood-boarden.
Rätt bilder och rätt komposition är alltså ytterst viktigt. Detta är inte alltid lätt, därför
bör skaparen av mood-boarden ta hjälp av utomstående och fråga vad dessa ser i det
aktuella kollaget. Ett företag som framgångsrikt jobbar med mood-boards är företaget
Volvo Personvagnar AB.
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2.5.1 Fysisk mood-board och grafisk manual
I detta projekt gjordes istället en fysisk mood-board som skall fungera som en
inspiration och ett hjälpmedel vid utvecklingsprojekt. Detta är dock inget som tidigare
beskrivits i den litteratur som analyserats kring mood-boards, vilket gör det en aning
unikt. Denna fysiska mood-board utgörs av speciellt utvalda ytor som alla beskriver
olika saker beroende på vilken struktur ytan har. För att göra en översättning på de
upplevelser som användarna har på ytornas strukturer gjordes även en grafisk manual
som beskriver kort hur ytan generellt upplevs (med avseende på relax- och
bastumiljö) samt en kort beskrivning om var i rummet en yta passar bäst, med
avseende på den semantik ytan utstrålar samt den potentiella funktion ytan har. Detta
koncept skulle fungera som en bra översättning på den data som tagits fram i
projektet. (Rosén, 2010)
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3 Metod
I kommande kapitel kommer läsaren få en överblick av den använda metoden
Kansei Engineering (KE). Metoden har används systematiskt för att få fram så
kvalitativ data som möjligt. Metoden beskrivs nedan i korthet, för en detaljerad
beskrivning av metoden hänvisas läsaren till refererad litteratur.
3.1 Kansei Engineering
Analysen kring metoden Kansei Engineering utgör grunden för detta projekt och
läsaren kommer att få en överblick av metodens struktur och tillvägagångssätt.
Metoden kan tyckas avslutas abrupt i teorin, detta beror på att det inte finns ett
specifikt tillvägagångssätt i KE. Metoden kräver ett skräddarsytt tillvägagångssätt
beroende på hur projektet ser ut. (Frisk & Järleskog, 2002) och (Hedberg, (2004)
Resultatet som åstadkommits med hjälp av metoden presenteras i kapitel 4.
3.1.1 Tillvägagångssätt
För att, med Kansei Engineering, genomföra en produktanalys på bästa möjliga
sätt, finns ett grundläggande tillvägagångssätt. Det är dock mycket viktigt att
anpassa undersökningen för det aktuella projektet, vilket medger att det finns
olika sätt att ta sig igenom de följande fyra olika stegen, och det finns inget som är
varken rätt eller fel, se figur 3.1. (Frisk & Järleskog, 2002)

Figur 3.1, Grov sammanfattning av tillvägagångssättet.

De sex olika varianterna bygger alla på fyra speciella punkter.
1. Samla adjektiv (beskrivande ord) för den specifika produkten, och
bildande av olika grupper eller dimensioner som beskriver produkten.
2. Studera sambanden samt positioneringen av produktens karaktär utifrån de
insamlade orden.
3. Identifiering av önskade parametrar hos produktens estetiska element, ur
ett tekniskt eller konstruktionsmässigt perspektiv.
4. Skapa ett system som binder samman steg 1 och 3.
Specifikt sett används fler grundläggande steg i KE, vilka kan se olika ut beroende
på i vilket sammanhang KE används. (Frisk & Järleskog, 2002)
3.1.2 Insamling och validering av adjektiv
En grundlig förstudie bör genomföras i början av projektet, vilket vill underlätta
senare i insamlingsfasen. Förstudien bör kopplas till produkten och dess
egenskaper. Orden som samlas in kan bland annat hämtas från ett företags
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reklamblad eller hemsida, via diskussioner med användare, svenska akademins
ordlista och så vidare. Alla beskrivande ord som används i svenska språket är
alltså intressanta i insamlingsfasen. Orden som sedan utses skall vara lättolkade
och lätt att relatera till för försökspersonerna, annars kan tvetydigheter uppstå.
Synonyma ord är dock ok vid insamlingsfasen, men fokus bör ligga på att hitta
olika beskrivande ord. Här kan också en konkurrentanalys vara aktuell. (Frisk &
Järleskog, 2002) och (Hedberg, (2004)
När insamlingsfasen, enligt utvecklingsgruppen, är komplett görs en rad olika
reduceringar av de framtagna beskrivande orden. Detta kan göras på olika sätt,
bland annat genom att använda viktmatriser som enligt Baxter, (1995) samt Ulrich
& Eppinger (1995) är en mycket kvalitativ metod för att objektivt göra
systematiska val. Dock är detta en metod som blir väldigt komplex 1 vid hantering
av mer än 15-20 objekt som skall viktas. Därför är omröstningar ett enkelt och bra
verktyg för att reducera mängden ord. Hedberg, (2004)
När omröstningsprocessen är genomförd och reduceringen av ord hamnat på
önskad kvantitet, fortskrider projektet mot nästa steg i processen. (Frisk &
Järleskog, 2002) och Hedberg, (2004)
3.1.3 Skattningsmetoder
Vidare krävs skattningsmetoder, vilken metod som används beror på vilken typ av
produkt som skall utvärderas samt vilken målgrupp denna riktar sig mot.
Vanligast förekommande skattningsmetod i Kansei Engineering, är de semantiska
differentialskalorna, vilka i sin tur kan variera i utseende. Ett ”kanseiord” kan
exempelvis utvärderas från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”, eller så
används motsatsord på vardera sidan i stället (här är det viktigt att ha koll på de
ord som skall vara motsatsen till varandra, det är inte helt säkert att exempelvis
”hård” är motsatsen till ”mjuk” i allas ögon). (Frisk & Järleskog, 2002)
Skalans stegantal är också mycket viktig, och vanligast är fem- och sjugradiga
skalor. Men även en analog skala kan förekomma, en så kallad AVI-skala (Analog
Visual Scale). Vid användning av en AVI-skala krävs i regel ett program som kan
avläsa var på skalan försökspersonen satt sitt betyg, då denna skala oftast är
uppdelad i ett hundratal steg. Detta medger att det är svårt att utläsa med blotta
ögat vilket värde som angetts. Dock är denna skala mer uppskattad hos
försökspersonen då denne får friare händer vid betygssättning. En skala med fem
steg exempelvis kan uppfattas som begränsad och därmed inte leverera ett fullt så
gott slutresultat. (Frisk & Järleskog, 2002)
Nedan i figur 3.2 illustreras de olika varianterna som diskuterats.

1

Författarens egna erfarenheter från tidigare utvecklingsprojekt där matriser använts.
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Figur 3.2, Sjugradig skala, femgradig skala och AVI-skala.

Det finns ytterligare en variant vid skattningar som dessa ovan, vilken genomförs
med hjälp av en fiktiv idealprodukt exempelvis. Här jämförs de befintliga
produkterna mot en idealprodukt och utifrån denna bedöms sedan de befintliga
produkterna med exempelvis ovanstående skattningsmetod. (Frisk & Järleskog,
2002)
3.1.4 Faktoranalys
Faktoranalys är ett steg i Nagamachis första punkt. Detta steg lägger fokus på att
få fram underliggande data och förhållanden mellan ett stort antal variabler, vilket
senare kan resultera i att viss information kan grupperas och sammanfattas i färre
faktorer. Det vill säga att den största anledningen till att faktoranalysen används
är; att en reduktion av en större datamängd utan att förlora viktig information är
möjlig. (Frisk & Järleskog, 2002)
För att få ett så kvalitativt genomförande som möjligt krävs vissa speciella steg;
första steget är att ställa sig frågorna:
•
•
•

Vilka är de viktiga variablerna?
Hur ska variablerna värderas?
Är det statistiska underlaget tillräckligt stort?

En rymd spänns upp i tre dimensioner och den data som finns tillgänglig placeras
ut med hjälp av avancerad matematisk beräkning. Resultatet blir en semantisk
rymd vilken påminner om ett tredimensionellt punktdiagram. Vidare används
olika steg för att få ut grupper i denna tredimensionella rymd. (Hedberg, 2004)
På grund av det stora antalet data som presenteras i detta moment används som
regel speciellt utvecklade program som hjälp, och ett sådant program är SPSSWindows. (Frisk & Järleskog, 2002)
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Att somliga simulationer och beräkningar måste göras systematiskt för att få goda
resultat beskriver även Yang et al., (1999).
3.1.5 Klusteranalys
Hair et al., (1987) beskriver klusteranalys som ett verktyg där ord som har
liknande betydelse eller andra samband skall delas in i olika grupper. Det finns
olika tillvägagångssätt i detta steg, men gemensamt är att få ett antal så kallade
kluster (grupper) med ord som på något sätt hör ihop. Klustringen görs i tre steg
vilka är; uppdelning, tolkning och profilering. (Frisk & Järleskog, 2002)
•
•
•

Uppdelning: Orden i fråga delas in efter angivna riktlinjer som fastlagts
innan processens start.
Tolkning: Varje kluster får en benämning eller betydelse som
representerar den.
Profilering: Varje kluster får en karaktär (betydelse), utifrån vilken
divergenser mellan olika kluster kan göras.

I KE ger resultatet av klusteranalysen Kansei-orden. Detta styrker Frisk &
Järleskog, (2002) samt Hedberg, (2004).
3.1.6 De sju ledningsverktygen
De sju ledningsverktygen är baserade på olika vetenskaper såsom
beteendevetenskap, optimeringslära och statistik. Verktygen används främst vid
sammanställning och hantering av verbal data där fokuspunkten är att urskilja
problem samt hitta lösningar på dessa. (Frisk & Järleskog, 2002)
De sju olika ledningsverktygen är följande:
•
•
•
•
•
•
•

Släktskapdiagram
Träddiagram
Matrisdiagram
Relationsdiagram
Matrisdataanalys
Processbeslutsdiagram
Pildiagram

Bergman & Klefsjö, (1995) beskriver verktygen mer detaljerat.
3.1.7 Beskrivning av produktegenskaper
Vid kartläggning av produktegenskaper handlar det främst om att ta fram
egenskaper på den befintliga produkten som kan styras och påverka produkten,
vilket också kan kallas för designparametrar. (Frisk & Järleskog, 2002)
Dessa egenskaper jämförs senare med de utvalda Kansei-orden för att
systematiskt få fram specifika ord som tycks påverka upplevelsen (det
semantiska) hos en produkt. Det vill säga att vissa av de redan utvalda Kansei-
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orden exkluderas i just denna process på grund av ett de kanske inte påverkar den
specifika produkten rent semantiskt. (Hedberg, (2004)
3.1.8 Skapa system
För att knyta ihop säcken krävs ett samband mellan steg 1 och steg 3 i
Nagamachis grundläggande tillvägagångssätt. (Frisk & Järleskog, 2002)
Det vill säga att detta moment ser olika ut beroende på hur projektets struktur och
målsättning ser ut. Att generalisera ett tillvägagångssätt som binder samman steg
1 och steg 3 är mycket svårt då KE kan appliceras i oändligt många olika
områden. Därför måste sambanden tas fram på egen hand. (Eriksson, 2010)
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4 Resultat, Kansei Engineering
Tillvägagångssättet har skilt sig i viss grad från metodens teoretiska ram, vilket
gjordes på grund av detta projektets innehåll och mål. Bland annat gjordes ingen
faktoranalys i projektet, utan kompletterades i stället med klusteranalysen vid
framtagningen av kanseiord. Detta grundar sig den svårighet det var att få fram
specifik programvara för just faktoranalysen. De mätningar som gjordes i
projektet var på eget initiativ, vilka genomfördes för att hitta samband mellan de
framtagna Kanseiorden och ytorna.
4.1 Förstudien
Förstudien inleddes på det aktuella företaget där bakgrund och nuvarande status
på marknaden var i fokus. En rundvandring på företaget gav inblick i vilka typer
av material och ytbehandlingar som används för att uppnå den känsla de vill i
dagsläget. Vidare innehöll även förstudien en research på företagets nuvarande
målgrupp och målvärden samt den vision företaget har med sina kommande
produkter (se kapitel 1.1). En research på konkurrenter gjordes också, här
beställdes trycksaker från konkurrenter som granskades. I den mån det tilläts, togs
viss information med som referensmaterial till insamlingsfasen.
4.2 Insamling av Kansei-ord
Så fort förstudien var sammanställd började insamlingen av olika Kansei-ord. De
ord som valdes ut togs fram via skrifter som samlades in under förstudien, såsom
produktblad t.ex. Vidare genomfördes även diskussioner med användare där
intressanta ord antecknades och användes i insamlingen, utöver detta användes
även svenska akademins ordlista i viss mån. Insamlingen av ord avslutades när
inga nya relevanta ord dök upp. Exempel på ord som var med efter insamlingen
var bland annat; fräsch, spännande och pålitlig, vilka alla är beskrivande ord
och/eller fraser som kan kopplas till material och ytor. Under insamlingen kunde
somliga ord sållas bort på grund av dess innebörd, såsom; relaxmiljö, exempelvis.
Detta ord var direkt ointressant på grund av att det inte gick att koppla till ett
material, yta eller produkt, utan snarare ett helhetskoncept. Vid insamlingens slut
fanns det 211 olika ord varav 116 var tagna ur företagets egna trycksaker och de
resterande 95 orden var tagna från intervjuer samt svenska akademins ordlista, i
bilaga 1 illustreras de totalt 211 orden.
4.3 Urvalsprocessen
Målet med urvalsprocessen var att få fram mellan 10 och 20 Kansei-ord som var
representativa för projektet. Anledningen till begränsningen ligger i den tid det
kom att ta att genomföra skattningen av dessa Kansei-ord senare i processen.
Första steget i urvalsprocessen blev följaktligen gruppering av alla ord i så kallade
kluster (grupper), där orden hade något gemensamt. Detta gjordes med hjälp av en
variant av släktskapsdiagram och träddiagram, och här var synonymitet mellan
ord i fokus (t.ex. solid och homogen), men också ord som direkt kan skapa ett
samband (t.ex. len och varm). I första momentet genomförde en testgrupp
(testgrupp 1), med fem ingenjörer inom utveckling, den första grupperingen av de
olika orden. Orden lades slumpmässigt ut på ett bord med ordet vänt uppåt. Som
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nämnt tidigare var synonymitet och direkta samband i fokus när orden
grupperades. Under detta moment kunde även mängden ord reduceras; om två ord
var synonyma enligt gruppen och det ena ordet mer adekvat, användes bara detta
ord och det sämre ordet gallrades således bort. Kriterierna för detta moment var
att ta fram ord som var väl beskrivande och allmänt förekommande i det svenska
språket. Hela denna cykel upprepades ytterligare en gång med en grupp på tre
personer, vilka var regelbundna bastuanvändare (testgrupp 2). Detta gjordes på
grund av att få de olika gruppernas expertis inom ämnet.
I det andra momentet jämfördes de olika klustren som de olika expertgrupperna
frambringat. Av de ord som befann sig i samma kluster i båda gruppernas resultat,
skapades eventuellt således nya kluster beroende på samband. De ord som av båda
grupperna gallrats bort under moment ett togs alltså bort innan detta moment,
vilket gav en mer hanterbar mängd ord. I detta moment sållades 76 ord bort vilket
resulterade i 135 ord i 32 olika kluster.
Det tredje och sista momentet i urvalsprocessen innehöll tre stycken enskilda
omröstningar vilka skulle ligga som grund för Kansei-orden, se bilaga 2 för en
illustration av omröstningsprocessen. I omröstning 1 var målet att få ner antalet
kluster och sålla bort eventuella tvetydiga ord. I denna omröstning användes
blandad expertis av olika personer inom olika ämnen (men hade alla erfarenhet av
bastubad), totalt 4 personer deltog. Resultatet blev 27 kluster men med samma
antal ord, dvs. 135 stycken. Omröstning 2 inriktades på att få ut ett representativt
Kansei-ord för varje kluster, men om det fanns oklarheter i vilket ord som skulle
gå vidare kunde flera ord bli utvalda. Här användes samma grupp människor som
i omröstning 1, och resultatet blev 27 kluster med 67 ord totalt. I omröstning 3 låg
fokus på att få ut ett ord per kluster och inte mer, det vill säga totalt 27 stycken
ord. Resultatet blev således 27 ord, av varierande kvalité. Eftersom att målet låg
på att få en kvantitet mellan 10-20 ord inleddes en fjärde omröstning där en enkät
gjordes och skickades ut till testgrupp 1 (de fyra deltagarna som deltog i första
urvalsmomentet). Tillslut utsågs totalt stycken 18 ord som de slutgiltiga Kanseiorden.. Resultatet av de utvalda Kansei-orden illustreras nedan i tabell 4.1.
Tabell 4.1, De 18 Kansei-ord som tagits fram.

Sval
Vacker
Lätt

Klassisk
Trygg
Len

Matt
Stilren
Pålitlig

Innovativ
Detaljrik
Naturlig

Blank
Praktisk
Ergonomisk Spännande
Attraktiv
Fräsch

De 18 utvalda Kansei-ord som nu fanns till hands i projektet var alla av hög
kvalité. Men efter diskussion kom det till beslut att låta de mest betydelsefulla
orden (för Tylö® AB) viktas mot yt-proverna senare i projektet, denna
avgränsning gjordes på grund av att det skulle ta alldeles för lång tid att vikta alla
18 ord mot den tänkta kvantitet ytor som skulle tas fram. Detta medförde
ytterligare en omröstning där två stycken representanter från Tylö® AB (testgrupp
3) fick betygsätta de 18 Kansei-orden och summan av varje enskilt resultat
utgjorde således slutresultatet, som blev totalt 8 ord. De 8 ord som skall skattas
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mot de representativa ytorna samt jämföras mot produktegenskaperna, illustreras i
tabell 4.2 nedan.
Tabell 4.2, De 8 Kansei-ord som Tylö® AB själva röstade fram.

Innovativ
Spännande

Praktisk
Pålitlig

Vacker
Attraktiv

Stilren
Fräsch

4.4 Skattning av Kansei-ord
De representativa yt-proverna togs fram med hjälp av de 8 Kansei-ord som nämnt
ovan. Till att börja med analyserades en mängd olika ytor från verklig miljö, och
de ytor som uppfattades som semantiskt stimulerande 2 jämfördes med yt-prover
som sedan användes. Detta gjordes för att få likvärdiga ting att pressentera, vilket
minskar risken att färg och form påverkar testpanelens subjektiva bedömning av
ytan. (Wolfe et al., 2006) och (Hård et al., 1995) Urvalet av ytor gjordes
systematiskt, där olika ytor presenterades och skattades mot de 8 Kansei-ord som
tidigare nämnts. För att säkert veta om en specifik yta överensstämde med de 8
Kansei-ord som tagits fram, gjordes således en 7-gradig skattningsmodell (se
kapitel 3.1.3), där orden viktas mot de utvalda ytorna, en efter en. Detta gjordes
med hjälp av en varierad testpanel innehållande 5 stycken ingenjörer inom
utveckling, 2 anställda på Tylö ® AB samt 3 stycken personer med regelbunden
erfarenhet av bastubad, (de tre tidigare testgrupperna). Denna variation på
testpersoner valdes för att se om det fanns skillnader mellan de olikas skattningar
och resultat. 15 stycken representativa ytor togs fram varav 11 gick vidare för att
viktas mot produktegenskaperna som visas i tabell 4.3. Det som avgjorde om en
yta var representerbar eller ej, var ytans slutresultat som baserades på
medelvärdet. Var slutresultatet >4 i medelvärde togs resultatet med, annars inte.
Denna avgränsning bedömdes rimlig och verkställdes i överenskommelse med
testpanelen, samt via diskussion med handledare. Enkäten som användes
illustreras i bilaga 3 och i bilaga 4 illustreras medelvärdet och standardavvikelsen
för de olika ytorna som gick vidare i skattningsprocessen. Ytorna illustreras i
bilder i bilaga 5. Värt att påpeka är att både medelvärdet och standardavvikelsen
varierar en del beroende på vilken testgrupp som är i fokus. Exempelvis så
varierar standardavvikelsen kraftigt vid skattning av orden med avseende på ”Yta
1” och de olika testpersonerna. I exemplen som illustreras i figur 4.1 – 4.2 syns
denna variation tydligt. Denna variation visar i högsta grad att det spelar stor roll
vilken målgrupp skattningen eller researchen riktas mot.

2

Semantisk stimulerande yta – En yta som direkt stimulerar sinnena på något sätt.
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8,0
7,0
6,0
5,0
4,0

Medel. Testgrupp 1

3,0

Medel. Testgrupp 2

2,0

Medel. Testgrupp 3

1,0
0,0

Figur 4.1, Variation mellan de olika testgrupperna med avseende på medelvärde på yta 1.

Fräsch

Attraktiv

Innovativ
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Praktisk

Std.av. Testgrupp 1
Vacker

Std.av. Testgrupp 2
Std.av. Testgrupp 3

Pålitlig

Stilren
Spännande

Figur 4.2, Variation mellan de olika testgrupperna med avseende på standardavvikelse på yta 1.

Detta resultat är återkommande på flera ytor vilket visar att det, i detta fall, hade
varit bättre att fokusera mer på användarna i viss grad, än övriga inblandade
testpersoner. Dock är resultatet tillräkligt pålitligt (med avseende på
standardavvikelsen i figur 4.2), och projektet kan således fortskrida utan
komplikationer denna gång.
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4.5 Kartläggning av produktegenskaper
Produktegenskaper i detta projekt handlade mer om att ta fram egenskaper för
specifika material och ytor. Fokus låg främst på att ta fram styrbara egenskaper
som stimulerar något av de fem sinnena, exempelvis färg och glans; där färgen
stimulerar synen och glansen stimulerar både syn och känsel. Diskussioner och
valideringar med Rosén (2010) resulterade i tre betydelsefulla produktegenskaper
som senare kom att jämföras mot de speciellt utvalda Kansei-ord som tidigare
nämnts.
De tre produktegenskaper (som numera speglar en yta mer än en hel produkt och
därför kallas ytegenskaper härifrån) som kom fram var således; glans, komfort och
struktur. Dessa tre olika egenskaper har underliggande variationer vilka påverkar
semantiken hos ytan betydligt. Exempelvis har egenskapen Glans underliggande
variationer såsom matt och blank, vilka påverkar ytan märkvärt. En matt yta
uppfattas kanske mer kall än vad en blank yta gör och viseversa. De tre utvalda ytegenskaperna styr undermedvetet fler variabler, med avseende på ytans semantik,
därav begränsningen på just tre egenskaper. Yt-egenskaperna och dess variationer
illustreras i tabell 4.3, i tabellens nedre del belyses resultatet av de 11 fysiska ytprover (Y1 – Y11) som viktats i tabellen mot egenskaperna och dess variationer.
Observera att detta är uppskattning, tagna från diskussioner med samma
testpersoner som genomförde tidigare skattning, utifrån det semantiska hos ytan.

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11

1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1

0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0

0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
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ANISOTROP

LEN
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

STRUKTUR

ISOTROP

KOMFORT

BLANK

MATT

VARIATIONER

GLANS

STRÄV

EGENSKAPER

Tabell 4.3, Yt-egenskaper och dess underliggande variationer.

1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1

0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
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4.6 Mätning av specifika ytor
Innan projektet kunde fortskrida gjordes en bedömning om vilka ytor som skulle
utgöra den fysiska mood-board som tidigare nämnts. Denna begränsning gjordes
då det bedömdes överflödigt i detta stadium att genomföra kvalitativa mätningar
på alla elva ytor som tidigare pressenterats. Bedömningen gjordes med hjälp av
medelvärdet av standardavvikelsen på de olika ytorna, samt genom diskussion
med Tylö ® AB och professor Bengt-Göran Rosén. När denna bedömning var
genomförd gjordes mätningar på fem speciellt framtagna ytor med alla olika
struktur. Mätningarna gjordes på Högskolan i Halmstads funktionsytforskningslaboratorium med hjälp av avancerade mätinstrument som mäter ytstrukturer ner
på nanometernivå. Mätmetoderna som användes kallas ”Mechanical contacting
stylus profilometry” vilken är fabricerad av Hommel-Somicronic i Frankrike
(Saint Andre-de Corcy) utanför Lyon och är av typen Somicronic 3DS samt den
andra metoden ”Phase measuring fringe projection” vilken är tillverkad av GFM i
Berlin och är av typen MicroCad. Programvaran som användes heter
”MountainsMap version 5.1.1” och är tillverkad av företaget Digital Surf. I figur
4.3 illustreras en mätning på en av ytorna.

Figur 4.3, Pågående mätning av "Yta 1".

Det som i denna mätning söktes var ett urval parametrar från ISO25178; det
kvadratiska medelvärdet på höjden av ytan (Sq), kvadratiska medelvärdet av
lutningen på ytan (Sδq) samt om ytans bildförhållande (textur) var isotrop eller
anisotrop (Str). Rosén (2010) menar att med hjälp av dessa faktorer kan ett
samband att vara möjligt att upptäckas, med avseende på de tidigare bedömda
KE-orden. Jiang et al., (2007b) beskriver ISO25178 bland flera andra standarder
mer ingående.
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För att hitta detta samband var en jämförelse tvungen att genomföras. Detta
gjordes med hjälp av ett antal diagram, där varje ord med skattningsreslutatet från
varje yta jämfördes mot varje framtagen egenskap från mätningen. 8 stycken ord
för 3 stycken olika egenskaper från mätningen ger följaktligen 24 stycken olika
diagram på de fem utvalda ytorna. I var och ett av diagrammen bildades i regel
någon form av kluster (grupper) vilka innebär någon form av samband mellan
olika ytor (se figur 4.5 som exempel på grupper som bildats). Men i diagrammen
bildas också en linjär kurva som beskriver en positiv eller negativ trend (med
avseende på lutning). Figur 4.4 – 4.6 illustrerar KE-ordet ”Stilren” med hänsyn på
Sq, Str och Sδq för de olika ytorna samt den trend som tycks finnas, tabell 4.4
illustrerar den data som utgör grunden för diagrammen. Det är just detta samband
som är intressant för denna studie. Övriga diagram från mätningen illustreras i
bilaga 6 och de uppmätta ytornas strukturer illustreras i bilaga 7.
Tabell 4.4, Data för de fem utvalda ytorna, KE-ord; Praktisk

MÄTNING
Roughness Waviness Roughness
Ytor
Sq
Str
Sdq
Stilren
Yta_001_ESS_90
0,87
0,32
0,12
6,3
Yta_006_SI_85_100
6,10
0,03
0,56
4,1
Yta_008_SI_93_100
11,90
0,14
0,48
3,3
Yta_013_SI_52_100
14,00
0,80
0,70
4,2
Yta_010_SI_21_75
21,20
0,87
0,93
3,6

Stilren - Sq
7,0
6,0
Medelvärde

5,0

y = -0,1149x + 5,5429
R² = 0,5731

4,0
3,0

Stilren

2,0

Linjär (Stilren)

1,0
0,0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Sq

Figur 4.4, Diagram för KE-ordet "Stilren” med avseende på Sq. Här syns en tydlig trend men dock inte
jättetydliga grupperingar.
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Stilren - Str
7,0
6,0
Medelvärde

5,0

y = -0,3367x + 4,4458
R² = 0,012

4,0
3,0

Stilren

2,0

Linjär (Stilren)

1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Str

Figur 4.5, Diagram för KE-ordet "Stilren" där tydliga kluster illustreras, för Str, dock är trenden i detta
diagram tämligen ointressant med avseende på den låga lutningen.

Stilren - Sdq
7,0
6,0
y = -3,0336x + 5,9928
R² = 0,5842

Medelvärde

5,0
4,0
3,0

Stilren

2,0

Linjär (Stilren)

1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Sdq

Figur 4.6, Diagram för KE-ordet "Stilren” med avseende på Sdq, här syns en tydlig trend och viss gruppering.

Det är först nu frågan; Varför upplevs en viss yta fräsch, innovativ, stilren osv.?
kan ställas, men också besvaras. Om en yta känns fräsch rent semantiskt kan detta
bero på att ytans struktur rent mikroskopiskt består av exempelvis långa
våglängder och låg medellutning på kurvan. Att en specifik ytas egenskaper, med
avseende på struktur och så vidare, har ytterst stor betydelse på form och funktion,
beskriver Jiang et al., (2007a) samt Jiang et al., (2007b). Men om en yta
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exempelvis har visat sig vara isotrop, ha låg amplitud och lång våglängd så kan
denna uppfattas blank och len, med avseende på yt-egenskaper som beskrivet
innan. Visar det sig således att en blank yta uppfattas mer praktisk än en grovt
strukturerad yta så kan alltså sambandet vetenskapligt bevisas tack vare
mätningarna. Trenden för Kansei-ordet ”Stilren” tycks enligt diagrammen i figur
4.4 och 4.6 vara; ju mindre struktur en yta har desto mer ”Stilren” upplevs ytan,
och vise versa. Samt att Sq (amplituden) och Sδq är låg medger att ytan upplevs
innovativ. Figur 4.7 visar två ytor, den med bäst respektive sämst medelvärde för
ordet ”stilren”.

Figur 4.7, Illustration av yta 1 (med högst medelvärde) och yta 6 (med lägst medelvärde), med avseende på
kanseiordet ”stilren”.

Men då kom frågan; ”Hur redogörs om en yta faktiskt är blank eller matt, len eller
sträv, isotrop eller anisotrop?” Här måste alltså ett samband knytas mellan
värdena på Sq, Str samt Sδq och de yt-egenskaper som tidigare nämnts, vilket
genomfördes på följade vis: Sq, Str samt Sδq har alla olika betydelse i ytornas
struktur. Är Sq och Sδq lågt, innebär det att ytan, högst troligt, är len och vise
versa. Är Str högt innebär det att ytan, högst troligt, är isotrop och vise versa.
Resultatet från mätningarna kan inte generaliseras, vilket medger att; varje yta
som på något sätt avviker (i medelvärde exempelvis) bör analyseras individuellt.
På det här sättet plockas viktiga parametrar systematisk fram och relationerna
mellan olika Kansei-ord och de framtagna yt-egenskaperna kan således knytas
samman. Figur 4.8 illustrerar ett exempel på sambandet mellan mätparametrarna,
yt-egenskaperna och de utmärkande Kansei-orden ”Spännande”, ”Stilren” och
”Innovativ” på yta 6. Observera dock att en yta kan vara len men matt! Observera
också att dessa mätningar och jämförelser sinsemellan är i förhållande till de ytor
som undersöks. En yta kan alltså vara mer eller mindre len beroende på de övriga
ytor som pressenteras.
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Figur 4.8, Exempel på sambandet mellan mätparametrarna, yt-egenskaperna och Kansei-orden
”spännande”, ”stilren” och ”inovativ” på yta 6. Det intressanta i denna bild är bland annat medelvärdena
för de olika Kanseiorden i kombination till ytans reella struktur.

Sambandet mellan mätningen och yt-egenskaperna i kombination med relationen
till Kansei-orden underlättar extremt mycket vid utveckling av nya produkter, då
en produkt kan optimeras in på mikroskopisk nivå bara genom att veta kundens
förväntningar på en produkt. (Rosén 2010)
Mätningen som gjordes i detta projekt genomfördes som nämnt innan på fem
speciellt utvalda ytor, vilket innebär att tio av de femton först utvalda ytor
exkluderats. Men eftersom dessa fem ytor var kärntruppen (med avseende på
medelvärde och standardavvikelse samt diskussion med Tylö® AB) innebar detta
att de exkluderade tio ytorna med mycket hög sannolikhet innebar resultat under
det lägsta medelvärdet. Detta är något som dock bör testas ytterligare för att få ett
hållbart argument då ett större antal ytor i framtiden testas.
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5 Resultat, Fysisk mood-board och grafisk manual
Det fysiska målet i detta projekt var att få fram en fysisk så kallad mood-board
med tillhörande grafisk manual, som i framtiden kan komma att fungera som en
guide vid utvecklingsarbeten när frågor kring ytstrukturer och material kommer på
tal. Arbetet med att få fram denna mood-board har varit lång och ibland oviss.
Ytorna är extremt noga utvalda med tanke på vad ytorna på mood-boarden skall
uttrycka.
Ytorna på mood-boarden är utskurna med hög precision med hjälp av
vattenskärning. De sitter fast på mood-boarden med hjälp av en bricka som är
belägen bakom varje yta, vilka var och en fäster på en infälld magnet i den MDFskiva som utgör stommen för mood-boarden.
Den grafiska manualen har stoleken A5 och i denna beskrivs de fem olika ytorna
som finns på den fysiska mood-boarden. Informationen i den grafiska manualen är
en sammanställning av alla mätningar, jämförelser och diskussioner som gjorts
genom projektet. Detta medger att det som står i den grafiska manualen är en
generell uppfattning av målgruppen, med avseende på de diskussioner som
genomfördes i samband med skattningen av Kansei-orden, samt tillsammans med
projektets teoretiska resultat.
Bilder på den fysiska mood-boarden samt på den grafiska manual som är det
fysiska resultatet i detta projekt illustreras i bilaga 9.
För att enklare förklara hur den fysiska mood-boarden tillsammans med den
grafiska manualen är tänkt att fungera följer här nedan ett scenario som
illustration.
5.1 Personas och Scenario
Fiktiva personer, så kallade personas, används ofta i produktutveckling för att
skapa olika exempelvis scenarion eller relationer till en viss produkt eller tjänst.
Metoden ”Personas” skapades av Alan Cooper, och beskrevs första gången 1999 i
hans bok The Inmates are Running Asylum. Brukarkaraktärerna tilldelas ett namn
och beskrivs följaktligen med personlighet och vad personen ifråga har för
fritidsintressen exempelvis. De fiktiva personerna förenklar informationsöverföringen inom utvecklingsgruppen och till övriga intressenter. På detta sätt är
lättare att relatera till en viss person (eller händelse) än att få skrivet på papper vad
som gäller för en viss målgrupp eller handling. Den främsta fördelen med
personas är att man kan specificera egenskaperna hos produkten med hjälp av
användarens syfte och karaktär. (Johansson, 2005)
I följande scenario följer vi den fiktiva personen Tony när han ställs inför ett
problem i sitt jobb som utvecklare. Scenariot förklarar tanken bakom den fysiska
mood-board samt grafiska manual som tagits fram i projektet. Figur 5.1 är en så
kallad ”image board”, just denna image board är en del i scenariot.
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Figur 5.1, Image board för scenario.

Tony jobbar som produktutvecklare på ett multinationellt företag som har sitt
huvudkontor i Tyskland. Som alla vet är precision och kvalité två kända
parametrar för tyska produkter, vilket också visar sig i de produkter som
tillverkas av detta företag.
Idag råkar Tony gå i klinch med ett mycket komplext problem, han ska applicera
ett material på en mycket vital del på en produkt. Denna del kommer vara väl
synlig samt ha mycket hög kontaktgrad hos användaren. Detta medger att ytan
kommer stimulera synen, känseln och eventuellt hörseln (kanske lukten också
beroende på vilket material det blir).
Av en händelse har företaget låtit ta fram en enorm fysisk mood-board med
hundratals olika ytor som alla uttrycker olika saker. Till denna mood-board finns
det en grafisk manual som beskriver varje yta och vad användare tycker om ytan
rent generellt. Tony har en hypotes om hur han vill att produkten skall
kommunicera med användaren och plockar ut ett tiotal ytor som han sedan
studerar med hjälp av den grafiska manualen. Det Tony letar efter i den grafiska
manualen är ytor och strukturer som utrycker framför är; stilrena och fräscha
samt att ytan skall ha en känsla av robusthet för användaren. Tillslut kommer
han, via diskussion med det designteam han jobbar i, fram till en yta som
definitivt kommer uppfylla de krav och önskemål som undersökningar visat att
användarna har på produkten. Ännu en lyckad dag på jobbet…
Många gånger går en utvecklare på magkänslan när vägskäl som dessa kommer,
vilket i och för sig oftast resulterar i något bra. Men i detta fall hjälpte den fysiska
mood-boarden och den grafiska manualen Tony att ta fram en bra yta tack vare
önskemålen som potentiella kunder hade på produkten.
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6 Diskussion
Huvudsyftet med detta projekt var att koppla användarens semantiska uppfattning
hos ett antal specifika ytor till ytornas faktiska textur. Kortfattat jämfördes
sambandet mellan upplevelsen mot ytans mikroskopiska struktur. Sambanden
kom att bli betydelsefulla för Tylö® AB vid kommande utvecklingsarbeten, då
sambanden mellan nya ytstrukturer och den totala upplevelsen intresserat Tylö®
under senare tid. Målet var att redovisa detta samband rent visuellt med hjälp av
en fysisk mood-board med tillhörande grafisk manual. I och med att projektet nu
genomförts, har ett underlag skapats som kan användas i framtida projekt när
upplevelser av specifika ytstrukturer skall utvärderas. Dock krävs fler och bredare
analyser och studier på ytor för att de samband som hittats i detta projekt
statistiskt skall gå att bevisa och fastställa.
Metoden Kansei Engineering, rent generellt
Något som bör poängteras är att metoden Kansei Engineering överträffade
författarens förväntningar, med avseende på resultatet. Dock är KE är en metod
som erbjuder stor frihet i tillvägagångssätt, vilket medger att det finns många
valsituationer genom användandet av metoden. För att skräddarsy metoden och
göra lämpliga val genom projektet måste de olika verktygen studeras och anpassas
för det specifika projektet, vilket ofta tar lång tid och är resurskrävande. Detta är
en klar nackdel med KE då tid är pengar!
Men hur förhåller sig metoden i förhållande till liknande kvalitetsinriktade
metoder såsom David G. Ullmans QFD-verktyg och så vidare? Svaret på den
frågan är inte helt självklart. QFD-huset har extremt många fördelar som verktyg,
och kvalitativ data erhålls med hjälp av optimerade mätbara värden på materiella
ting. Samt att QFD-huset är mer strukturerat beskrivet än KE och därmed hanteras
på ett effektivare sätt rent tidsmässigt. Men när ett projekt går såpass djupt att den
semantiska kvalitén skall erhållas och vara fulländat finns det inte många
alternativ kvar, och det är då Kansei Engingeering fortfarande har mycket kvar att
ge det aktuella projektet. Skall en produkt anpassas för att vara optimal för
användaren krävs det att den stimulerar det undermedvetna, och det är just detta
som är så svårt att få tag på. Med hjälp av KE utvärderas de flesta tänkbara
upplevelser av en produkt eller tjänst, vilket medger att det är en djupgående
metod. Dock skulle en kombination av KE och QFD (eller liknande
kvalitetsverktyg) sannolikt varit att föredra i kommande projekt. Observera att KE
bara är en liten del i hela utvecklingskedjan, vilket också bör beaktas. Det är inte
alltid nödvändigt med semantisk perfektionism.
Metodens (Kansei Engineering) resultat
Resan från att bara haft beskrivande ord från trycksaker, diskussioner med
användare och så vidare, till att få fram direkta samband mellan en viss yta och ett
beskrivande ord, har varit lång. En rad reduceringar via diskussioner och
strategiska beslut har dock lett fram till ett resultat.
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Faserna ”förstudie” och ”insamling av adjektiv” kom och gick mycket snabbt, och
som i alla projekt tog det ett tag innan alla fann sin plats i projektet. Men
förstudien gick bra tack vare att en kvantitativ mängd trycksaker analyserades
tämligen snabbt, delvis analyserades material från Tylö® själva men material
beställdes också från konkurrenter. Dessutom genomfördes diskussioner med
användare för att få ut så kvalitativ information som möjligt. I förstudien ingick
också det mest vitala; den egna förstudien på den tämligen oanvända metoden
Kansei Engineering vilket följaktligen tog längre tid än förväntat. Det som skulle
kunna ha gjorts annorlunda i denna fas var bättre planering, och grundligare
förstudie på metoden Kansei Engineering. Hade detta gjorts på ett mer strukturerat
sätt hade troligen analysen av metoden genomförts en aning effektivare. Det som
avgjorde att analysen och genomförandet av metoden inte blev så strukturerad
som önskat berodde bland annat på att metoden tidigare inte implementerats på
Högskolan i Halmstad i samma utsträckning som övriga kända metoder inom
utveckling, vilket medger viss avsaknad kännedom kring metoden både av
handledare samt student.
Insamlingen av ord avslutades emellertid med gott kvantitativt resultat; 211
stycken beskrivande ord som tillsammans med ett antal ytor kom att utgöra
grunden för hela projektet.
Fasen ”urvalsprocess” samt fasen ”skattning av Kansei-ord” som innehöll bland
annat Reducerings- och valideringsprocessen, genomfördes på ett strukturerat sätt
där användare inom målgruppen på ett systematiskt sätt avgjorde vilka ord som
slutligen skulle bli de så kallade Kansei-orden. Denna del i projektet är mycket
vital och har stor inverkan på slutresultatet. Den slutliga reduceringen gjordes av
Tylö® själva, vilket högst sannolikt medförde ett mycket gott resultat med
avseende på ordens innebörd gentemot Tylö® AB´s visioner om framtida koncept.
De Kansei-ord som till sist blev projektets grund var; innovativ, praktisk, vacker,
stilren, spännande, pålitlig, fräsch samt attraktiv. Vilka alla förklarar en ultimat
relax- och bastumiljö.
Skattningen genomfördes strukturerat som teorin beskriver och kvalitativ data
erhölls. Tidsbegränsningen i projektet medförde att sammanlagt tio personer från
tre olika grupper medverkade i skattningen, vilket är en tämligen liten testgrupp.
Tre olika grupper användes med anledning för att se om det fanns någon märkbar
differens mellan de olika grupperna. Trots att det var få deltagande i skattningen
bedömdes resultatet vara så pass bra att det gick att gå vidare med, bedömningen
gjordes av författaren i diskussion med handledare. Det fanns klara skillnader
mellan de olika grupperna, men det som var tydligast i resultatet var att
regelbundna bastubadare var generellt mest överens med avseende på
standardavvikelsen i deras svar, se figur 4.2. Detta medger att en ny skattning, där
en större grupp regelbundna användare medverkar, bör genomföras vid framtida
utvecklingsprojekt. Denna skattning kan innehålla samma Kansei-ord, men bör
som sagt undersökas i en större utsträckning. Det som skulle kunna göras
annorlunda i denna fas är att från början fokuserat enbart på användarna istället
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för att blanda in personal på Tylö ® och andra erfarna utvecklare. Detta projekt har
dock haft stor hjälp av att skattningen gjordes på just tre olika grupper då data
erhållits som annars hade gått obemärkt förbi. Den personal som medverkade från
Tylö® hade många gånger en helt annan uppfattning om en yta jämfört mot det
resultat de regelbundna bastubadarna gav. Detta medger att resultatet är granskat
från mer än en vinkel.
Faserna ”kartläggning av produktegenskaper” och ”mätning av specifika ytor”
genomfördes i princip parallellt. Detta var två relativt tunga delar i projektet, men
de mest intressanta. Det var först i denna fas i projektet som mätbara samband
kunde göras. Tre stycken produktegenskaper (eller yt-egenskaper som det är
beskrivet i rapporten) presenterades efter långa diskussioner och valideringar,
dessa var; glans (matt/blank), komfort (len/sträv) och struktur (isotrop/anisotrop).
Samtidigt gjordes det avancerade mätningar på fem speciellt utvalda ytor. Det
som i mätningen söktes var ett urval parametrar från ISO25178; det kvadratiska
medelvärdet på höjden av ytan (Sq), kvadratiska medelvärdet av lutningen på ytan
(Sδq) samt om ytans bildförhållande (textur) var isotrop eller anisotrop (Str). Här
erhölls trovärdig data och det var först här frågan; Varför upplevs en yta
exempelvis innovativ, med avseende på om ytan är matt eller blank, len eller
sträv, isotrop eller anisotrop?, kunde besvaras. Här ifrån handlade allt om att finna
samband mellan Kansei-orden och de uppmätta ytornas resultat kombinerat med
yt-egenskaperna, vilket sedan kunde utgöra grunden för den grafiska manual som
var ett av målen i projektet.
Efter långa analyseringar av ytornas uppmätta resultat, de framtagna Kansei-orden
samt de fastställda yt-egenskaperna, upptäcktes trovärdiga samband, ett efter ett.
Exempelvis; sambandet mellan att en matt, men len, yta känns praktisk har bland
annat med att göra det låga kvadratiska medelvärdet på höjden av ytan (Sq) samt
det låga kvadratiska medelvärdet av lutningen på ytan (Sδq), men också att ytan är
isotrop och inte visar några tydliga strukturer. Det vill säga att en praktisk yta
enligt mätningarna inte är grovt strukturerad, och således är mer hygienisk då den
är lättare att hålla ren.
Så här analyserades varje framtagen yta mot Kansei-orden och översattes därefter
till hanterbar information i den grafiska manualen.
Målet – Fysisk mood-board och grafisk manual
Hela projektet avrundas här i en symbios mellan den fysiska mood-boarden och
den grafiska manualen som under hela projektets gång varit det fysiska målet.
Men hur blev alstret tillslut? Som scenariot i rapporten beskriver hade en moodboard av större storlek (med fler analyserade ytor) varit önskvärd givetvis, då
detta hade varit mer vetenskapligt övertygande samt erbjudit ett bredare sortiment
av potentiella ytor att välja mellan vid kommande utvecklingsprojekt. Men detta
var synnerligen ogenomförbart med tanke på den tidsram som projektet hade,
vilket istället resulterade i en symbolisk mood-board med fem speciellt framtagna
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ytor som alla representerar och uttrycker olika saker. Resultatet anses vara bra
med avseende på den variation på ytor som befinner sig på mood-boarden, samt
den kvalité som detta innebär i och med mätningarna som är gjorda på ytorna.
Den grafiska manualen beskriver kortfattat, men tämligen pregnant, de specifikt
framtagna Kansei-ordens relationer till ytorna, samt en kort beskrivning för vilka
platser i rummet ytan bäst skulle passa med avseende på ytans semantiska uttryck.
Detta kommer förhoppningsvis hjälpa Tylö® AB i viss mån, men det som i
framtiden är största tanken med detta symboliska paket är att väcka en förståelse
kring denna metods (men också semantik i allmänhet) inverkan på framtida
koncept.
Rekommendationer för framtida projekt
Det som bör göras för att uppnå en högre kvalité i ett liknande projekt i framtiden
är att göra en mer omfattande studie på användarna. En ökad kvantitet på
intervjuade personer inom målgruppen medför ett trovärdigare vetenskapligt
resultat. Det är också mycket viktigt att tänka på det åldersintervall (cirka 10-80
år) som rör sig i relax- och bastumiljöer, vilket i detta projekt dock fick begränsas
till spannet cirka 20-50 års ålder. Dessutom bör en större kvantitet ytor analyseras
och mätas upp vilket medger ett bredare urval av ytor i slutet av processen.
En av avgränsningarna var färgval; vilket bör analyseras mer noggrant i
framtiden, ty olika färgval inverkar med olika resultat på olika ytor. Dessutom har
materialet ytan appliceras på stor betydelse, därför är det angeläget att analysera
ett par nya innovativa material. Men också se över möjligheten att applicera nya
innovativa strukturer på befintliga material i sortimentet.
För att underlätta för kommande projekt gjordes en tämligen enkel analys på
potentiella material. Detta gjordes med hjälp av CES EduPack 2010 och den
analys som gjordes illustreras nedan mycket kort.
Resultat CES Edupack
I detta projekt handlade materialvalsprocessen till största del att se över nya
potentiella material för relax- och bastumiljö. Att Tylö® AB´s befintliga material
definitivt bör finnas kvar i sortimentet är självklart, då deras breda kunskap inom
ämnet är ytterst värdefull. Dock kom det fram några intressanta material som bör
testas för bastumiljö, bland annat betong (främst glasfiberbetong) och bambuträ. I
figur 6.1 illustreras ett materialvalsdiagram som användes i denna fas, här viktas
arbetstemperaturen mot priset vilket i detta fall var intressant att se. Tidigare
utsållningar hade gjorts med hjälp av olika filter i programvaran, därav den lilla
mängd material i diagrammet.
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Figur 6.1, Materialvalsdiagram från mjukvaran CES EduPack 2010.

Materialvalsmetoden och programvaran CES EduPack, rent generellt
Programmet/metoden fungerar som ett verktyg för att ta fram potentiella material
beroende på vilka parametrar som spelar roll ur produktens/projektets synpunkt
och användningsområde. Detta fungerar bra, och det underlättar markant i ett
utvecklingsprojekt. Dyrbar tid kan sparas in med hjälp av programvaran vilket
troligen medför en större budget och fler resurser som kan användas på andra
delar i ett utvecklingsprojekt. Att mjukvaran är allsidig och har en mängd olika
parametrar gör det till ett flexibelt och användbart program. Dock kan avsaknad
kunskap om programmet leda till att material som inte bör användas i vissa fall
ändå komma med som rekommendation, vilket kan leda till extrema
konsekvenser.
Metoden/programmets (CES EduPack) resultat
Som nämnt innan bör Tylö® AB´s befintliga material definitivt finnas kvar i
sortimentet, då deras breda kunskap inom ämnet är mycket värdefull. Detta
medförde att materialvalsprocessen till största del handlade om att se över nya
potentiella material för relax- och bastumiljö. Dock bör exempelvis plasten som
Tylö® använder ibland annat ångbaden utgöra en större del i framtiden då en stor
mängd materialimitationer kan anammas.
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Tanken var i alla fall att få in i skalorna 1-2 nya material i Tylös sortiment.
Materialvalsprocessen genomfördes omsorgsfullt och två intressanta material
erhölls. De två intressanta materialen från programmet var; betong (främst
glasfiberbetong) samt bambuträ, vilka båda kan skapa en innovativ miljö både i
relax- och basturum.
Kompositmaterialet Corian®
Ett material som diskuterades redan i förstudien mellan alla parter (inklusive
Tylö® AB) var materialet Corian®. Detta valdes att läggas på is med en gång för
att inte inverka för mycket på projektet, men nämnas för kommande projekt som
potentiellt material. Corian® ett kompositmaterial tillverkat av företaget DuPont®.
Materialet består av 2/3 naturliga mineraler (aluminiumhydroxid) och 1/3 akryl.
Det är ett genomfärgat, porfritt material och Corian® är massivt, och har ett
ytskikt som lätt kan repareras efter skador, klotter och liknande. Skulle det mot
förmodan repas, kan ytan lätt slipas om till nyskick. Eftersom materialet är porfritt
och kan sammanfogas med en osynlig skarv samt att det inte drar till sig varken
fett, smak eller lukt, är det en väldigt hygienisk yta. Att det är färgäkta och tål i
princip alla sorters ljus gör att materialet lämpar sig ypperligt för bland annat spaoch ”wellness”-miljöer. I bilaga 8 erhålls ett produktblad för materialet Corian®.
(DuPoint®, 2010)
Det som säger emot Corian® till viss del är den höga temperatur som finns i vanlig
bastu. Den rekommenderade användartemperaturen för Corian® bör absolut inte
överstiga cirka 100°C (vilket i och för sig medför brännskador vid längre kontakt)
vilket medger att; om materialet skall användas i vanlig bastu bör någon form av
nedkylning ske då bastun är igång. Däremot finns det enorma möjligheter för
Tylö® att införa Corian® i relaxavdelningar, duschrum och ångbastus då
temperaturen inte är lika hög i dessa miljöer, (cirka 45–65°C och 40–65%
luftfukt ighet). (Tylö®, 2010) Figur 6.2 illustrerar ett kollage med materialet
Corian® i användning.

Figur 6.2, Olika användningsområden för materialet Corian®.
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Diagram från ytmätningen
MÄTNING
Roughness Waviness Roughness
Ytor
Sq
Str
Sdq
Innovativ
Yta_001_ESS_90
0,87
0,32
0,12
3,3
Yta_006_SI_85_100
6,10
0,03
0,56
4,1
Yta_008_SI_93_100
11,90
0,14
0,48
5,1
Yta_013_SI_52_100
14,00
0,80
0,70
4,2
Yta_010_SI_21_75
21,20
0,87
0,93
4,1

Innovativ - Sq
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
2,0

Innovativ

1,0
0,0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Sq

Innovativ - Str
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
2,0

Innovativ

1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60
Str

I

0,80

1,00
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Innovativ - Sdq
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
Innovativ

2,0
1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Sdq

MÄTNING
Roughness Waviness Roughness
Ytor
Sq
Str
Sdq
Praktisk
Yta_001_ESS_90
0,87
0,32
0,12
5,0
Yta_006_SI_85_100
6,10
0,03
0,56
3,7
Yta_008_SI_93_100
11,90
0,14
0,48
3,7
Yta_013_SI_52_100
14,00
0,80
0,70
4,7
Yta_010_SI_21_75
21,20
0,87
0,93
4,3

Praktisk - Sq
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
Praktisk

2,0
1,0
0,0
0,00

5,00

10,00

15,00
Sq

J

20,00

25,00
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Praktisk - Str
6,0
y = 0,8254x + 3,9227
R² = 0,2913

Medelvärde

5,0
4,0
3,0

Praktisk

2,0

Linjär (Praktisk)

1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Str

Praktisk - Sdq
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
Praktisk

2,0
1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Sdq

MÄTNING
Roughness Waviness Roughness
Ytor
Sq
Str
Sdq
Vacker
Yta_001_ESS_90
0,87
0,32
0,12
4,4
Yta_006_SI_85_100
6,10
0,03
0,56
4,3
Yta_008_SI_93_100
11,90
0,14
0,48
4,4
Yta_013_SI_52_100
14,00
0,80
0,70
4,1
Yta_010_SI_21_75
21,20
0,87
0,93
4,1

K

1,00
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Vacker - Sq
4,5
4,4
Medelvärde

4,4
4,3
4,3
4,2

Vacker

4,2
4,1
4,1
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Sq

Vacker - Str
4,5
4,4
Medelvärde

4,4

y = -0,3447x + 4,4092
R² = 0,7554

4,3
4,3

Vacker

4,2

Linjär (Vacker)

4,2
4,1
4,1
0,00

0,20

0,40

0,60
Str

L

0,80

1,00
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Vacker - Sdq
4,5
4,4
Medelvärde

4,4
4,3
4,3
4,2

Vacker

4,2
4,1
4,1
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Sdq

MÄTNING
Roughness Waviness Roughness
Ytor
Sq
Str
Sdq
Stilren
Yta_001_ESS_90
0,87
0,32
0,12
6,3
Yta_006_SI_85_100
6,10
0,03
0,56
4,1
Yta_008_SI_93_100
11,90
0,14
0,48
3,3
Yta_013_SI_52_100
14,00
0,80
0,70
4,2
Yta_010_SI_21_75
21,20
0,87
0,93
3,6

Stilren - Sq
7,0

Medelvärde

6,0
5,0
4,0
3,0

Stilren

2,0
1,0
0,0
0,00

5,00

10,00

15,00
Sq

M

20,00

25,00
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Stilren - Str
7,0
6,0
Medelvärde

5,0

y = -0,3367x + 4,4458
R² = 0,012

4,0
3,0

Stilren

2,0

Linjär (Stilren)

1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Str

Stilren - Sdq
7,0

Medelvärde

6,0
5,0
4,0
3,0

Stilren

2,0
1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Sdq

MÄTNING
Roughness Waviness Roughness
Ytor
Sq
Str
Sdq
Spännande
Yta_001_ESS_90
0,87
0,32
0,12
3,2
Yta_006_SI_85_100
6,10
0,03
0,56
3,4
Yta_008_SI_93_100
11,90
0,14
0,48
5,0
Yta_013_SI_52_100
14,00
0,80
0,70
3,4
Yta_010_SI_21_75
21,20
0,87
0,93
4,3

N

BILAGA 6

Spännande - Sq
6,0
Medelvärde

5,0
4,0
3,0
2,0

Spännande

1,0
0,0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Sq

Spännande - Str
6,0
Medelvärde

5,0
4,0
3,0
2,0

Spännande

1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Str

Spännande - Sdq
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
2,0

Spännande

1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60
Sdq

O

0,80

1,00
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MÄTNING
Roughness Waviness Roughness
Ytor
Sq
Str
Sdq
Pålitlig
Yta_001_ESS_90
0,87
0,32
0,12
3,9
Yta_006_SI_85_100
6,10
0,03
0,56
4,0
Yta_008_SI_93_100
11,90
0,14
0,48
4,5
Yta_013_SI_52_100
14,00
0,80
0,70
4,3
Yta_010_SI_21_75
21,20
0,87
0,93
4,3

Pålitlig - Sq
4,6

y = 0,0233x + 3,9476
R² = 0,5455

4,5
Medelvärde

4,4
4,3
4,2
Pålitlig

4,1

Linjär (Pålitlig)

4,0
3,9
3,8
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Sq

Pålitlig - Str
4,6
4,5
Medelvärde

4,4
y = 0,1819x + 4,1212
R² = 0,0807

4,3
4,2

Pålitlig

4,1

Linjär (Pålitlig)

4,0
3,9
3,8
0,00

0,20

0,40

0,60
Str

P

0,80

1,00

BILAGA 6

Pålitlig - Sdq
4,6
4,5
Medelvärde

4,4
4,3
4,2
4,1

Pålitlig

4,0
3,9
3,8
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Sdq

MÄTNING
Roughness Waviness Roughness
Ytor
Sq
Str
Sdq
Attraktiv
Yta_001_ESS_90
0,87
0,32
0,12
5,2
Yta_006_SI_85_100
6,10
0,03
0,56
4,3
Yta_008_SI_93_100
11,90
0,14
0,48
4,0
Yta_013_SI_52_100
14,00
0,80
0,70
3,7
Yta_010_SI_21_75
21,20
0,87
0,93
3,9

Attraktiv - Sq
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
Attraktiv

2,0
1,0
0,0
0,00

5,00

10,00

15,00
Sq

Q

20,00

25,00
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Attraktiv - Str
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
Attraktiv

2,0
1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Str

Attraktiv - Sdq
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
Attraktiv

2,0
1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Sdq

MÄTNING
Roughness Waviness Roughness
Ytor
Sq
Str
Sdq
Fräsch
Yta_001_ESS_90
0,87
0,32
0,12
5,2
Yta_006_SI_85_100
6,10
0,03
0,56
4,5
Yta_008_SI_93_100
11,90
0,14
0,48
3,5
Yta_013_SI_52_100
14,00
0,80
0,70
3,8
Yta_010_SI_21_75
21,20
0,87
0,93
4,0

R

1,00
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Fräsch - Sq
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
2,0

Fräsch

1,0
0,0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Sq

Fräsch - Str
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
Fräsch

2,0
1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Str

Fräsch - Sdq
6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
2,0

Fräsch

1,0
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60
Sdq

S

0,80

1,00
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De uppmätta ytornas strukturer (med tillhörande mätvärde)
Yta_001_ESS_90

T
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Yta_006_SI_85_100

U
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Yta_008_SI_93_100

V
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Yta_013_SI_52_100

W
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Yta_010_SI_21_75

X
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Produktblad för materialet Corian®

Y
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Fysisk Mood-board

Z
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Grafisk Manual

Utdrag – Grafisk manual
Denna grafiska manual är tänkt att fungera som en översättning av målgruppens
upplevelse av specifika ytor, vilka återses på den tillhörande fysiska mood-board
till denna manual. Översättningen grundar sig i vetenskapliga mätningar och
metoder som medger att tolkningarna i denna manual högst troligen är kompletta.
De beskrivande ord som är i fokus är; innovativ, praktisk, vacker, stilren,
spännande, pålitlig, fräsch samt attraktiv.

Å
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Varje ord beskrivs i perspektiv till ytan, med avseende på att ytans skall appliceras
i relax- och bastumiljö, vilket medger att denna manual är riktad åt just denna
marknad och ingen annan. Varje beskrivning avslutas med några tips för
användning för att enklare förstå hur målgruppen har resonerat kring ytorna.
Observera att ytorna här ifrån är omdöpta i löpande ordning Y1-5.

Y1
Målgruppen tycker inte denna yta känns speciellt

innovativ, på grund av att
den känns tämligen vanlig. Däremot upplevs ytan mycket praktisk på grund
av att den lena ytan knappt har någon märkbar struktur rent visuellt. Ytan upplevs
dock rimligen vacker, sannolikt på grund av att den är allmänt accepterad rent

stilren, detta beror på
så spännande, vilket

generellt. Målgruppen tycker att denna yta känns extremt

den minimala struktur som ytan har. Ytan känns inte
grundar sig i att ytan är relativt monotom i sitt utförande. Dessutom känns ytan
inte speciellt pålitlig, detta beror på att större delen av målgruppen jämför ordet
pålitlig med robust..! Ytan är trots allt

attraktiv

vilket grundar sig i att

målgruppen känner sig trygg med ytan. Ytan är mycket fräsch enligt
målgruppen, vilket beror på att denna yta upplevs behålla ett hygieniskt bra skick.
Tips för användning
Denna yta passar troligen bäst på ett ställe där användaren har hög kontaktgrad
med ytan, dels på grund av att den känns praktisk men också för att den troligen är
mycket lätt att hålla ren. Ytan bör troligen inte utgöra exempelvis en fondvägg då
den minimala strukturen skulle skapa en tämligen trivial, eller snarare neutral,
semantik. Detta är trots allt en tidlös yta som passar många olika detaljer, men
fokusera på placeringar där det taktila hos användaren stimuleras mest.

Ä
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Y2
Målgruppen tycker att ytan känns måttligt

innovativ, vilket här beror mycket
starkt på vilket material ytan appliceras på. Ytan känns tämligen praktisk,
vilket syftar till att ytan inte har så djup struktur. Ytan är lagom vacker menar
målgruppen, strukturen finns där men gör sig inte hörd. På samma sätt känns ytan
någorlunda stilren, strukturen finns där men gör sig inte hörd. Ytan känns inte
speciellt

spännande,

vilket grundar sig i att strukturen inte är så markant.

Dock känns ytan ganska pålitlig, troligen för att den känns tidlös och tämligen

attraktiv, vilket beror på att målgruppen har en känsla
robusthet av ytan. Fräsch, ur ett hygieniskt perspektiv; ja

robust. Ytan är inte så

av industri och
måttligt, vilket beror på att strukturen inte uppfattas som så djup.

Tips för användning
Denna yta känns väldigt ”lagom” i målgruppens ögon, och ytan passar sig troligen
bäst där funktion går före allt annat. Ett högfriktionsgolv eller en yta på ett vred
eller liknande skulle passa denna yta bäst. Ytan bör inte appliceras på en dekorativ
detalj i rummet, då det troligen finns andra strukturer som skulle passa lite bättre.
Funktion före form alltså… Observera dock att denna yta troligen utstrålar väldigt
olika egenskaper beroende på vilket material den appliceras på!

Ö
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Y3
Ytan känns ändå hyfsat

innovativ, vilket beror på att målgruppen tycker ytan
lätt att variera. Ytan känns dock inte så praktisk med

är tidlös men extremt
avseende på det hygieniska, då ytan påminner om trä, som uppfattas porig och
lättabsorberande (målgruppen uppfattar troligen ytan en aning smutsig i längden).
Ytan är hyfsat vacker enligt målgruppen, den tas för givet men är i grund och

stilren,
men gör sig inte hörd. Ytan känns måttligt spännande,

botten ett naturligt fint material. På samma sätt känns ytan någorlunda

strukturen finns där
vilket grundar sig i att strukturen inte är så markant (tydligare/extremare ådring i
strukturen hade gjort skillnad enligt målgruppen). Trots den klassiska strukturen
känns ytan tämligen pålitlig, troligen för att den inte känns så robust. Denna
traditionella struktur känns medelmåttigt attraktiv, det naturliga hos ytan gör
den lite ointressant menar målgruppen. Målgruppen tycker dock att ytan känns
ganska fräsch, trä kommer alltid vara trä menar målgruppen.
Tips för användning
Här gäller det att vara smart, skall ytan imiteras i ett annat material än trä på vissa
ställen för att få en längre hållbarhet eller ska massivt trä användas? Detta beror
mycket på var ytan skall appliceras i rummet givetvis. Trä är naturligt i
bastumiljöer och ska så förbli, men variation förnöjer och att sätta denna yta i
kontrast mot något annat material och yta är nog inte fel. Själva ytan och dess
struktur fungerar i princip överallt i basturummet, traditionell, naturlig och
tidlös… ett säkert kort helt enkelt!
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Y4
Ytan känns extremt

innovativ, vilket beror på att ytan känns väldigt exotiskt i
just relax- och bastumiljö. Ytan känns dock inte så praktisk med avseende på
det hygieniska, då ytan påminner om sten, som ibland kan uppfattas en aning
orent (djupa strukturer medger att smuts fastnar lättare menar målgruppen). Ytan
upplevs dock ganska vacker, sannolikt på grund av att den är allmänt
accepterad rent generellt samt den asymmetri som strukturen uttrycker. Ytan
känns inte stilren, vilket beror på den röriga struktur som ytan har. En mer

spännande yta får man leta efter menar målgruppen, vilket just grundar sig i
den livliga struktur som ytan har. Ytan känns dessutom mycket pålitlig,
sannolikt på grund av den robusthet som ytan utstrålar. Denna struktur känns
medelmåttigt attraktiv, det naturliga hos ytan gör den en smula anonym. Ytan
känns inte alls fräsch, vilket direkt kan knytas till ytans grova struktur.
Tips för användning
Den här ytan bör användas på ställen där den syns väl men inte har så hög
kontaktgrad med användaren rent taktilt. En fondvägg eller dylikt där ytan skapar
en kontrast mot resten av rummet skulle upplevas som positivt. Detta är en ren
dekorativ struktur… Det som bör övervägas i detta fall är om en imitation skall
användas eller äkta sten, vilket delvis beror på om användaren kommer ha
möjlighet att röra vid ytan eller ej!
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Y5
Målgruppen tycker att ytan känns måttligt

innovativ, vilket här beror mycket
starkt på vilket material ytan appliceras på. Ytan känns tämligen praktisk,
vilket syftar till att ytan inte har så djup struktur. Ytan är ganska vacker menar
målgruppen, strukturen finns där men gör sig inte hörd. Ytan känns inte
stilren, vilket troligen beror på den röriga struktur som ytan har. Ytan känns

spännande,

vilket beror på den livliga struktur som ytan har. Strukturen

pålitlig
attraktiv, vilket

saknar en känsla av robusthet vilket medger att ytan känns tämligen

menar målgruppen. Denna struktur känns medelmåttigt
grundar sig i att ytan känns en aning anonym menar målgruppen. Målgruppen
tycker dock att ytan känns ganska fräsch, vilket beror på att strukturen inte
uppfattas som så djup.

Tips för användning
Den här ytan kan användas på ställen där den syns väl, samt kan ha en viss
kontaktgrad med användaren. Ytan bör kanske inte utgöra en hel fondvägg men
den kan definitivt användas för att skapa en kontrast mot resten av rummet. Detta
är en dekorativ struktur som användaren kommer vilja ta på… Det som bör
övervägas i detta fall är om en imitation skall användas eller äkta vara (skinn i
detta fall), vilket delvis beror på om användaren kommer ha möjlighet att röra vid
ytan eller ej! Det som är intressant med ytan är; att om den appliceras på ett hårt
material så påminner inte ytan om en skinnimitation lika mycket som om den vore
mjuk, vilket är värt att tänka på!
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