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Förord /

Mer än en tredjedel av livet tillbringar du i sängen.
Du sover, du blir uppvaktad på din födelsedag,
du läser sagor för dina barn, äter söndagsfrukost.
Sängen är där för att göra en tredjedel av ditt liv lite
enklare, bekvämare och mer lustfullt och ge kroppen
den vila som behövs för att du ska kunna få ut det
mesta av livet.
Se till att ta kontroll över den tiden.
Eller låt oss.
Karolina Jönsson
Examensarbete för Hilding Anders 2014
Industridesign Mittuniversitetet Sundsvall
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Sammanfattning /

Sammanfattning
Hilding Anders är idag en av de främsta
sängleverantörerna i Europa och Asien och äger
många stora varumärken. Dagens handkontroller
för Hilding Anders känns utdaterade och behöver
en uppdatering för att bättre locka till sig kunder.
Även om det idag är främst personer över 50 år
som köper ställbara sängar krävs det att man lockar
till sig en yngre åldersgrupper och där framförallt
18-29 åringar. Detta i tron att om man köper en
ställbar säng i detta skede också fortsätter livet ut.
Denna åldersgrupp har ett större krav på teknik och
estetisk formgivning och det gäller att ligga i framkant gentemot konkurrenter. Genom att ha skapat
tre olika koncept med samma formgivning fast med
olika funktioner ges kunderna en möjlighet att dels
välja den handkontrollen de anser passa dem bäst
men också forma sin handkontroll utifrån sina
önskemål genom färg och innehåll. Subfunktioner
som ljusstyrning, väckarklocka och andra funktioner
har också utvecklats och utvärderats för att få en
bättre mångsidig handkontroll där kunden kan styra
mer än endast sängen. Denna rapport visar på att
arbete genom designmetodikens tre faser: analysfas, där en plattform att stå på skapas för projektet,
kreativ fas, där skiss, testmodeller och användartest
utformas och den verkställande fasen där prototyp
och övrigt presentationsmaterial verkställs och
slutförs.
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Hilding Anders historia /

En sängfabrikör som i snart 75 år hjälpt svenska folket att vakna utvilade.
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Det började 1939. Strax innan kriget bröt ut startade Hilding Andersson sin
möbelfabrik i Bjärnum, Skåne. Så småningom specialiserade han sig på sängtillverkning och Hilding Andersson blev snart betraktad som branschens
store kreatör. I rask takt lanserades smarta sänginnovationer som gav svenska
folket en bättre sömn och som förbättrade sängens funktion. [1] Idag är Hilding
Anders, som företaget kom att heta, en sängfabrikör som i snart 75 år hjälpt
svenska folket att vakna utvilade. Hilding Anders är den ledande sängtillverkaren i Europa och Asien och har sitt huvudkontor i Malmö.

Företaget finns idag i över 40 länder med mer än 7 000 anställda och en
omsättning på 851 miljoner euro under 2012. [2] Hilding Anders filosofi kring
en god nattsömn bygger på ett antal viktiga faktorer. Ergonomi, sängklimat och
hygien är de tre första som handlar om att man skall känna sig bekväm i sängen. Dessutom handlar filosofin om god design, hållbarhet och miljöpåverkan
vilket relaterar till hur man upplever sängen som helhet. [3]
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Marknadsöversikt /

“THE WORLD SLEEPS IN OUR BEDS”
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VÄSTEUROPA
Det pågår förändringar i branschen som
sätter press på mindre, självständiga
återförsäljare. Sängspecialister som
svenska Sova eller tyska Dutch Beter
Bed, Jysk, Ikea, blir allt viktigare som
huvudsakliga försäljningskanaler.

ÖSTEUROPA
Tack vare fortsatt ekonomisk tillväxt är
tillväxtpotentialen för försäljningen stor.
När folkets köpförmåga ökar, så ökar
intresset för heminredning och investeringar i hemmet. Följden är att fler och
fler uppgraderar sina sängar.

Västeuropa är en ganska mogen marknad, där utbyte är den vanligaste anledningen till att privatpersoner köper ny
säng eller madrass. Marknaden lider
också av följderna av finanskrisen 2008
och 2009, som har gjort att tillväxten är
ojämn mellan länderna.

Eftersom marknaden är under utveckling så är distributionskanalerna inte
lika etablerade som i västeuropa. I
mindre utvecklade områden är Hilding
Anders beredda att etablera egna butiker. Kroatien och Ryssland är exempel
på platser där denna utvecklingslinje följts (att skapa egna distributionskanaler).

RYSSLAND
I ryssland har sovanordningar traditionellt sett varit mycket enkla.
Bäddsoffor och enkla madrasser är fortfarande vanliga på grund av begränsat
utrymme i hemmen. Dock ser man en
ökning i försäljning av exklusiva sängar till följd av den ryska ekonomiska
utvecklingen och att bostadsutrymmena
blir större. Städer som Moskva och St
Petersburg är fokuspunkter för ökad
konsumtion men andra städer kommer
ikapp och köpcentrum byggs ständigt i
nya områden.
Efter ett uppköp av ryska Askona under
2010 är Hilding Anders tveklöst marknadsledande med en marknadsandel på
ungefär 30%. Penetrationsgraden för
sängar i Ryssland är fortfarande långt
efter jämförbara länder som Brasilien
vilket ger en förklaring till den höga
utvecklingstakten inom branschen i
Ryssland.

ASIEN
Hilding Anders har funnits i Asien i tio
år. Med basen i Malaysia, finns koncernen i fem asiatiska länder där Kina är
den största marknaden. Den snabba utvecklingen i regionen leder till snabbare
urbanisering, mer investeringar i hemmen och således tillväxt i branschen.
I Kina är det den ökande andelen
medelklassmedborgare som driver den
stora tillväxten. Här har Hilding Anders
två fotfästen, ett i Shanghai och det
andra i Harbin i norra Kina.

[4]
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Varumärkesöverblick /

Koncernen Hilding Anders
KÄRNVARUMÄRKEN

Hilding Anders koncern äger en rad olika varumärken runt om i världen som är indelade i tre
grupper. Privata varumärken, Nyckelvarumärken och
Lokala varumärken. Varumärkena är i sin tur

indelade i tre kategorier gällande prisklass och
innovation vilka är Basic, Medium och Premium.
De flesta varumärkena anser sig tillhöra mediumsegmentet och har en blandning av produkter.
IKEA och Jysk har främst ett basicsortiment och
håller mycket låga priser. Carpe Diem däremot
som är ett av de nyare varumärkena hos Hilding Anders är ett premiumvarumärke och säljer
sängar av mycket hög kvalitet med hög fokus på
hållbarhet vilket också innebär att priserna blir
något högre. De ledande varumärkena i Sverige
är [5]:
- Hilding, där namnet kommer från Hilding Andersson som grundade Hilding Anders.
- Ekens, ett i grunden familjeägt företag som
köptes av Hilding Anders 1991.
- Stjärnbädden, ett varumärke med god kvalitet
men med rimliga priser.
- Jensens, ett premiumvarumärke som har fokus
på innovation, design och sovkomfort.
- Carpe Diem, ett lyxigt varumärke som ger dig
en unik sovkomfort och livsstilsupplevelse.
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Hilding Anders nyckelvarumärken eller kärnvarumärken är
varumärken som har potential att säljas på de flesta marknader.
Dessa varumärken ligger långt fram vad gäller innovation och
originalitet. Kärnvarumärkena utgör cirka 30% av koncernens
omsättning

30%

PRIVATA VARUMÄRKEN
De privata varumärkena är sammarbetspartners till Hilding
Anders och utgörs av bl.a. IKEA, Jysk och ILVA. IKEA har
varit en kund sedan 1959. Dessa varumärken utgör mer än
hälften av Hilding Anders omsättning.

Basic/Medium varumärke

Premiumvarumärke

53%
Basic/Medium varumärke

17%
LOKALA VARUMÄRKEN
Dessa varumärken har en stark identitet på sina marknader, och
har ett produkterbjudande som är inriktad på lokala preferenser.
Lokala varumärken utgör cirka 17% av koncernens omsättning.

Premiumvarumärke

Basic/Medium varumärke
15

Problembeskrivning
Hilding Anders handkontroller är idag gjorda av
formsprutad plast och har en enkel utformning
vilket gör att de känns utdaterade.
Funktionerna i handkontrollen är få och behöver en
uppdatering. Hilding Anders vill säkerställa att
handkontrollerna passar målgruppen och
attrahera fler för att leda till fler köp av ställbara
sängar.
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Mål
Projektets målsättning är att ta fram en eller flera
handkontroller som ska bidra till utvecklingen av
Hilding Anders sortiment och ge inspiration till
framtida produkter. Projektet innefattar ny utformning av handkontroll samt att hitta nya subfunktioner för handkontrollerna.
Projektet ska resultera i en prototyp i skala 1:1 och
övrigt presentationsmaterial som visar på
tillvägagångssättet.

Vision
Visionen är att resultatet ska förnya Hilding
Anders sortiment av handkontroller och
användas som standardtillbehör till Hilding
Anders olika varumärken.
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Avgränsningar
Projektet kommer inte att innefatta djupare
analys av användargränssnitt utan är endast en
inspiration för vidare utveckling. Prototypen
visar endast på yttre utformning.
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Handkontroller i
Hilding Anders eget
sortiment.
Hilding Anders varumärken
använder sig av olika
handkontroller. Några av handkontrollerna finns i serier där
samma modell kan ha mer eller
mindre avancerade funktioner.
Funktionerna beror på vilken
säng handkontrollen tillhör och
vilka egenskaper sängen har.

Logotyper

Form:
Då Hilding Anders är en stor koncern som äger många olika varumärken är formspråket spritt. De rektagulära formerna dominerar men cirkelformer visas också upp både på knappar och på
handkontrollerna. Avfasningar och möten används både mellan
blankt och matt men också formerna emellan.

Färgval:
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Jensen mobilapplikation för ställbara
Jensen har ett stort utbud av ställbara sängar och
nyligen har dem lanserat en funktion för att styra
sängen med mobiltelefonen. R3, en designbyrå i
Borås, tog sig an uppgiften att bygga en mobilapplikation för att med den styra sängen. De anser
att man som förbrukare ändå har mobiltelefonen
ständigt nära så varför inte nyttja detta? De har i sin
applikation försökt att undvika texter och jobbat
hårt med grafik och symboler. I denna applikation
kan inte endast ditt favoritläge ställas in utan det är
även möjligt att ställa in massageprogram, väckning,
läslampa, fläkt, favoritprogram mm. [6]
26
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Nackstöd

Huvudända

Fotända

Svankstöd
Fotstöd

Styrfunktioner i en ställbar säng
Bilden visar en visualisering av vilka styrfunktioner
som kan finnas i en ställbar säng. De ifyllda cirklarna visar på funktioner som alltid förekommer och
de icke ifyllda visar på funktioner som finns i de mer
avancerade sängarna.
28

Belysning

29

Kartläggning handkontroller
Hilding Anders varumärken använder sig av
olika handkontroller beroende på hur avancerad
säng handkontrollen säljs med. Vissa av handkontrollerna är tillval medan andra ingår vid
köp. Många av varumärkena använder sig av
samma typ av handkontroller och har flera olika
handkontroller i sitt sortiment.

A Knapp för programmering av minnesläge 1
B Knapp för programmering av minnesläge 3
C Knapp för att justera huvud- och fotända
upp och ner.
D Knapp för justering av huvudända upp och ner.
E Knapp för programmering av minnesläge 2.
F Lagringsknapp minnesläge.
G. Knapp för justering av fotända upp och ner.
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A Knapp för programmering av minnesläge 1
B Knapp för programmering av minnesläge 3
C Knapp för att justera huvud- och fotända upp och ner.
D Knapp för justering av huvudända upp och ner.
E Knapp för programmering av minnesläge 2.
F Lagringsknapp minnesläge.
G. Knapp för justering av fotända upp och ner.
H Knapp för att tända och släcka motorbelysning.

AHuvudända upp
B Huvudända ner
C Fotända upp
D Fotända ner
E Huvud- och fotända upp
F Huvud- och fotända ner
G Programmering av minnesläge
H Minnesläges knapp
I Av/På-knapp för lampa

1. Huvudända upp.
2. Huvudända ner
3. Fotända upp
4. Fotända ner
5. Nacke upp
6. Nacke ner
7. Fot upp
8. Fot ner
9. Svankstöd upp

10. Svankstöd ner
11. Allt upp
12. Allt ner
13. Belysning On/off
14. Minne
15. Massageläge
16. Set
17. Blå ljusdiod för
LED-belysning
18. Brytare för barnlås

Klocka, Väckning, Synkronisering
av sängar, Knapplås/Barnlås, Indo,
Ljus, Timer, Massgae, Massage
huvudända, Massage fotända,
Vågmassage, Massagetimer, Fläkt,
Minnelägen, Att ställa in sängens
lägen.
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Marknadsundersökning
konkurrenter

Konkurrenskraftiga aktörer
Kungsängen

Hilding Anders konkurrenter
använder sig av olika typer av
handkontroller med olika former
och gränssnitt. Många av handkontrollerna har dock liknande
utseende.

- Hög varumärkesmedvetenhet
- Låga priser

Hästens
- Hög varumärkesmedvetenhet

Marknadsanalys
konkurrenter

Tempur
- Hög varumärkesmedvetenhet
- Tar tillvara på hälsotrenden

Viking (MIO, Enoch & Thompson)
- Bra produktutbud

http://media-cache-ak0.
pinimg.com/736x/6e/2c/
e9/6e2ce9ffc0fca1a1caf569644866d63c.jpg
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Beds by Scapa (Zäng)
- Kombinerat produktutbud med soffor
- Lång och god relation med distributörer

33

Ja, varje natt
Ja, ibland
Nej
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29
102
140

11%
38%
52%

Aldrig/Sällan
Någon gång per månad
Någon gång i veckan
Varje dag

148
47
28
42

56%
18%
11%
16%

28%
40%
21%
11%

94
67
59
41

Varje gång jag använder sängen

Ofta
Ibland
Aldrig

9
15
23
18

14%
23%
35%
28%

Väckarklocka:

Ytterdörr/larm:

Sängbord:

Värme

Varje dag

36%
26%
23%
16%

Frågan “Hur ofta använder du handkontrollen till sängen?” ställdes
endast till de som sovit i en ställbar säng mer än två nätter och visar på
att en stor andel endast använder handkontrollen ibland eller inte alls
vilket kräver en ändring. Förbättringsförslag gavs och många påpekar
att de vill ha en trådlös handkontroll som visar tiden och är upplyst.

9%

Tända lampor:

Ofta

16%

Persienner:

Varje gång jag
använder sänegn

Utifrån frågan “Finns det något du skulle vilja kunna styra från sängen
med hjälp av en teknisk produkt?”kunde en rad olika funktioner utvinnas och motiveras med hjälp av de övriga frågorna. 52% menar att de
vill kunna styra lampor med hjälp av en teknisk produkt vilket motiveras t.ex. genom att 48% av de medverkande går upp på toaletten på
natten. Idag finns en lampfunktion under vissa sängar som kan styras
via handkontrollen till sängen men övriga lampor kan ej styras därifrån.
Enkäten visar dessutom på att de medverkande vill kunna styra andra
typer av produkter runt om i hemmet som kaffebryggaren, persienner
eller tv-apparat. I frågorna angående om de medverkande ser på tv, läser eller använder datorn i sängen kan flera minnesfunktioner motiveras
vilket innebär att ett valt läge på sängen kan sparas och gå tillbaka till.

52%

Kaffebryggaren

Aldrig

Reflektioner:

Tv:

Ibland

Finns det något du skulle vilja kunna
styra från sängen med en teknisk produkt?

Hur ofta använder du handkontrollen till sängen?

Aldrig/Sällan
Någon gång per månad
Någon gång i veckan
Varje dag

Någon gång i veckan

Aldrig/Sällan

Varje dag

74
104
55
30

Någon gång per månad

Använder du datorn i sängen?

Aldrig/Sällan
Någon gång per månad
Någon gång i veckan
Varje dag

Någon gång i veckan

Någon gång per månad

Aldrig/Sällan

Varje dag

Någon gång i veckan

Någon gång per månad

Aldrig/Sällan

Läser du i sängen?

Ser du på tv ifrån sängen?
Nej

Ja, ibland

Ja, varje natt

En enkätundersökning
angående sovrumsvanor genomfördes där 273 personer
medverkade. Enkäten innehöll
10 frågor (se bilaga B) som
ställdes för att få en bild av
personers sovrumsvanor utan
att visa respondenten ändamålet
med enkäten. Syftet var att med
enkla medel skapa en diskussion
av vilka funktioner du behöver
i en handkontroll och ge belägg
för vidare undersökningar.

Går du på toaletten på natten?

Enkätundersökning

Förbättringsförslag & övriga kommentarer
om handkontroller för ställbara sängar:
Trådlös, Styra båda sängarna, Funktionallitet och design (ej
plast), Touchscreen, Smidigare att ta upp, Röststyrd, Knappar
med lampor i/Lysande display, Visa tiden, Gärna ett
kardborrfäste, Snarkavlyssning som höjer upp sängen . . .
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Webundersökning av Scandinavian Retail Centre /

Vilken typ av säng köpte du?
80%

Samtliga
Samtliga (ej IKEA)

71%

60%

53%

40%
24%

23%
15%

20%

Ramsäng/Resårsäng

36

Kontinentalsäng

14%

Ställbar säng

I en webbundersökning som SRC (Scandinavian Retail Centre) gjort på beställning av Hilding Anders angående shoppingbeteende vid
köp av säng är det 7 av 10 respondenter som
köpt en resårsäng. Diagrammet visar att de flesta som väljer att köpa resårsäng köper sin säng
på IKEA men när det gäller kontinentalsäng
eller ställbar säng väljer man hellre att köpa den
på mer specialiserade butiker.
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Webundersökning av Scandinavian Retail Centre /

Viktigt vid val av säng
Skala 1-6, där 1=inte alls viktigt och 6=mycket viktigt

5,5
5,6

Funktion/bekvämlighet

5,4
5,4

Kvalitet/hållbarhet
4,9
5,1

Garantier (bytesrätt)
Pris

4,9
4,9

Hemleveranser

4,6
4,9
4,7
4,8

Tvättbarhet
Att produkten finns på lager/
har kort leveranstid

4,5
4,3

Design/utseende

4,1
4,1

Produktmärkning (Svanen, Astma,
Allergi etc)

3,9
4,1
3,2
3,4

Varumärke
Finansiering/räntefritt
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2,9
2,9

Samtliga
Samtliga (ej IKEA)

Diagrammet visar på vad som är viktigt för
kunden vid val av säng i butik. Funktion/
bekvämlighet är den viktigaste parametern tätt
följt av kvalitet/hållbarhet. Design/utseende
är något som kunden anser komma senare på
listan.
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Målgruppsanalys /

30%
21%

19%

17%
9%

4%
18-29

40

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

Enligt SRC (Scandinavian Retail Centre)
webundersökning är huvudgruppen som köper
ställbara sängar över 50 år. Dock är andelen yngre köpare
på uppgång och det syns ett tydligt mönster över hur
kunder köper säng vart 20e år. De grupper som köper mest
ställbara sängar är de mellan 18-29, 40-49 och 60-69 år.
Åldersgruppen 18-29 år anses vara den åldersgrupp där
de flesta människor köper sin första säng och är därför
viktig i sammanhanget. Köps en ställbar säng som första
säng fortsätter man gärna i samma mönster då man ska
byta ut sin säng. Åldersspannet 18-29 år är därför mycket
intressant men också den mest krävande kategorin
människor. 18-29 åringar kräver ständig uppdatering av
produkter och ny teknik.
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Aktivitetsanalys /

Aktivitetsanalys
Viktigt

Reflektioner

Sällan

Ofta
Oviktigt
Se handkontroll

Att förvara handkontroll, känna handkontroll, trycka på
knapp, känna knapp och greppa handkontroll är aktiviteter som händer ofta och är relativt viktiga. Att se handkontrollen är en aktivitet som är viktig men händer mer
sällan eftersom det ofta är mörkt i rummet då du använder
produkten. Detta leder till att handkontrollen bör vara
kommunikativ i sin utformning så att knapptryck inte
heller kräver att man måste se utan endast känna sig fram.
Detta kan också åtgärdas med hjälp av ljus som lyser upp
handkontrollen.

Känna handkontroll
Greppa handkontroll
Se knapp
Känna knapp
Trycka på knapp
Förvara handkontroll
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Funktionsanalys /

HUVUDFUNKTION

NÖDVÄNDIGA FUNKTIONER

Styra

Tilltala
Medge
Passa
Uttrycka
Styra

sängen

Funktionsanalysen visar en
övergripande funktionsbeskrivning över
handkontrollerna indelat i tre grupper huvudfunktion, nödvändiga funktioner och
önskvärda funktioner.
Huvudfunktionen är den funktion som
beskriver produktens främsta ändamål och
är den funktion som är viktigast. De nödvändiga funktionerna är subfunktioner som
krävs för att produkten ska fungera i
sammanhanget och de önskvärda funktionerna är sådana som rankas som minst
viktiga men som också bör ingå.

http://cdn.home-designing.com/wp-content/uploads/2012/10/Industrial-bedroom.jpeg

Funktionsanalys
44

öga
reklamtryck
hand
tillhörighet
elektronik

!

ÖNSKVÄRDA FUNKTIONER
Minimera
Underlätta
Underlätta
Tilltala
Äga
Äga
Äga
Signalera
Indikera

tillverkningskostnad
serieproduktion
montage
målgrupp
identitet
kvalitetskänsla
livslängd
funktion
ljus
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Konceptbeskrivning & Kravspecifikation

Kravspecifikation /

K O N C E P T
BASIC

Eftersom Hilding Anders varumärken
är indelade i tre segment - basic, medium
och premium - fattades beslutet att göra
tre handkontroller som tillhör varsin
grupp för att täcka så många kundtyper
som möjligt. På detta sätt kan kunden
själv avgöra om de vill ha den handkontroll som tillhör sängen eller välja
att köpa en mer avancerad eller mindre
avancerad.

MEDIUM

PREMIUM

Basic
Ska kunna höja sängens huvudända
Ska kunna höja sängens fotända
Ska vara kommunikativ
Ska passa i produktsoritiment
Ska vara ergonomisk
Ska kunna användas med en hand
Ska vara lätt att lyfta från underlag
Ska vara trådlös

Bör väga mindre än 250 g
Bör ha en batteritid på minst 1 år
Bör vara upplyst

Medium
Ska kunna styra elektronik
Ska kunna visa tid

Bör kunna förvaras i docka
Bör vara touchscreen
Bör vara uppladdningsbar

Premium
Ska vara touchscreen

46

Bör vara röststyrd
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2.

3.

1.
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1. Koncepttelefon Bang & Olufsen
2. BeoTime
3. Marcel Breuer - Knoll - "Wassily" stol
4. Industriell inredning

4.
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KREATIV FAS
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Workshop /

Workshop
En workshop anordnades i början av den kreativa
fasen med syftet att på ett lekfullt sätt hitta
intressanta former och tillvägagångssätt.
Stationer:
1. GRÄNSSNITT: Placering av knappar och
utseende. Olika funktioner diskuterades samt hur
många knappar som behövs.
2. FORM: Deltagarna fick ta fram olika former ur
lera och sedan förklara hur de tänkte.
Upphängningslösningar diskuterades.
3. SKISS: Genom att ta inspiration från bilder på
djur fick deltagarna skissa på handkontroller.
4. DISKUSSION: Begreppet handkontroll diskuterades och deltagarna fick fritt ge förslag på
olika teman. Vissa diskuterade upphängningen på
sängen medan andra gav teknikförslag och förslag
på försäljningsteknik.
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Idéskisser /

Idéskisser
Idéskisserna visar på form och
gjordes främst i lera för att få
känsla över ergonomi eftersom
produkten i fråga är handhållen.
54

55

Användartest 1 /

Användartest 1
I användartest 1 testades olika
karaktäristiska former vilket
gjorde det lätt att sålla bort
former som var osköna eller
inte attraherade
testpersonerna. För att få en
så stor inblick som möjligt i
vad olika personer tycker var
det blandade åldrar och kön på
testpersonerna. Testet utfördes
på åtta
testpersoner som samtliga gav
kommentarer och ett betyg från
1-6 där 1 är inte alls bra och 6
är mycket bra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. SNITTBETYG: 2 - För symmetrisk.Obekväm. Ser ut som en leksak. Ful. Ligger dåligt i handen. 2. SNITTBETYG: 3.75 - Rätt tyngdpunkt, lägger sig rätt i handen. Behövs mer form undertill. 3. SNITTBETYG: 2.6 - Spännande, bättre än förväntat att hålla i. Otydlig användning. Lyxig känsla. Trollspö. 4. SNITTBETYG: 4.6 - Vass, hörnen gör ont. Lätt att plocka upp från underlag. Påminner om en säng till
utseendet. 5. SNITTBETYG: 1.8 - Klumpig. Fingrarna hamnar fel undertill. Ful. Oskön. 6. SNITTBETYG: 5 - Nätt, inte så bra för vänsterhänta. Exklusiv form. Spets ger dramatiskt intryck.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

7. SNITTBETYG: 2.6 - Snygg i sin enkelhet. För bred och platt. Tråkig. Avfasningar gör varken till eller från. 8. SNITTBETYG: 3.75 Känns futuristiskt. Strömlinjeformad. Oskön. 9. SNITTBETYG: Gillar att man kan ställa den upp. Baktung. Vass. Känns klumpig även om
den är liten.. 10. SNITTBETYG: 1.75 - Ej självklar form. Ful. Inte givet hur man ska hålla i den. 11. SNITTBETYG: Gedigen. Onödigt
lång. Tråkig och enkel. 12. SNITTBETYG: 3.75 - Häftig form. Lite vass baktill. Bra funktion. Kul.
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Användartest 2 /
Användartest 2 /
Bra funktion
Kantig
Lika bak & fram

M3

M6

Bra funktion
Vass
Lång (fel grepp)

X

Osymmetrisk
För högerhänta
Snygg baksida

M1
M2

Knappsats 1.

Knappsats 2.

Knappsats 3.

Böljande
Tvådimentionell

Användartest 2
Utifrån användartest 1 kunde sex nya modeller utformas. I användartest 2 lades även grundformen till Hilding Anders nuvarande handkontroll till för att utvärdera om de övriga formerna blev bättre mottagna eller inte. I testet fanns allt från runda till
mer vassa former för att täcka ett brett område.
Användartest 2 gick ut på att genom sju frågor utvärdera testmodellerna (se bilaga C). Utifrån testet kunde kritiska punkter
för en god utformningen fastställas Testpersonerna var eniga om att handkontrollen skulle ha en klar riktning framåt varav
den största tyngden skulle ligga i handen. Många tyckte att delen som låg mot handflatan skulle vara mjukare i sitt formspråk
men att mynna ut i lite skarpare kanter. Utmärkande för alla resultat var att det fanns önskvärda subfunktioner som att kunna
ställa ifrån sig handkontrollen upprätt på ett bord eller liknande. Genom utfrågning då testpersonerna låg ner kunde en klar
fördel finnas i att dem handkontroller som stod upp då de var betydligt lättare att se. Testmodell nr 7, dvs. grundformen av
Hilding Anders nuvarande handkontroll utmärktes varken positivt eller negativt i testerna.

Traditionell
Skön
Enkel

M5

M4

Skön tyngd
Riktning framåt
Unik

Stilren
Tråkig
Traditionell
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Slutkoncept /

Slutkoncept
Grundformen av modell nr 3.

Riktning framåt
- För att lättare veta åt vilket
håll handkontrollen bör vara åt.
Rätt tyngdpunkt
- Tyngdpunkten rakt ner i
handflatan.
Mjukt möter hårt
- Mjuka former som övergår i
vassare utformning
Kunna läggas på sidan
- En subfunktion för att
göra det lättare att se handkontrollen från liggande
ställning
60
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33.08
160.00

VERKSTÄLLANDE FAS
45.00

10.00

16.74

62

63

H-A BASIC
H

A

R

M

O

N

I

H-A Basic är Hilding Anders
basversion för reglering av ställbara sängar och ingår när du
köper en ställbar säng från Hilding Anders.

SÄNGSTYRNING
MÖRKER NAVIGATION

Upphöjningarna vid knapparna
hjälper dig att använda fjärrkontrollen även i mörker, eller för
personer med synnedsättning.
Denna handkontroll går på vanliga batterier och byts enkelt på
baksidan då de tar slut.
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Knappsas /

Välj funktion
genom att
trycka på den
del av sängen
du vill ändra
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Rotera fingret medsols för att höja eller
motsols för att sänka

Håll in mittknappen
i 3 sekunder för att
memorera sängposition

Tryck på övre och
nedre knappen
samtidigt för att nå
memorerad
inställning.

Tryck 2 gånger för
att sätta slå på eventuell lampa under
säng.
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H-A MEDIUM
B

A

L

A

N

S

H-A Medium är mellanskiktet i
serien av handkontroller och är
tänkt att ingå i Hilding Anders
mer avancerade ställbara sängar
eller som tillval till de enklare
modellerna.
Utöver samma funktioner som i
basic så har H-A Medium en display med ett användargränssnitt
inspirerat av R3 med flera olika
funktioner som väckarklocka
och möjlighet att styra strömställare runt om i hemmet. På
detta sätt kan du tända och släcka lampor, slå av tvapparat och
reglera övriga strömbrytare.

BELYSTA KNAPPAR

VÄCKARKLOCKA

Denna modell har även ett
scrollhjul på sidan av knapparna
för att undelätta upphissning/
nerhissning av säng.
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H-A PREMIUM
B

A

L

A

N

S

Funktioner för H-A Premium

Premium modellen är ännu en
uppdatering som innehar en
hel touchscreen. Gränssnittet
är även här inspirerat och har
tagits ifrån R3. I släckt läge
visar handkontrollen klocka och
snoozeknapp vilken hamnar i
urgröpningen i dockan.

Sängstyrning

Styrning av sängens olika delar. Funktionen ser
olika ut beroende på hur avancerad sängen är

Klocka

Visar tid samt möjligheten att sätta alarm för
väckning.

Strömställare

Genom smartplugs (se tillbehör) kan vald apperatur
styras med handkontrollen. På detta sätt kan lampor, tv, kaffebryggare och övriga tekniska produkter
som utgår från en sladd i väggen styras på detta sätt.

Uppkoppling till dator/mobil

Genom en uppkoppling till dator/mobil kan kunden
utforma sin handkontroll efter eget önskemål och
lägga till olika funktioner som de vill ha. T.ex. så
kan snarkning motverkas genom att sängens huvudända höjs vilket kan avlyssnas via handkontrollen. Sömnkurvor och övrig information kan också
kontrolleras
.

Övriga funktioner

Massagefunktion, fläkt, osv. om sängen innehar
denna teknik.

Funktioner
Klocka:
Sängstyrning:
Snarkfunktion
Strömställarfunktion:

Godmorgon/Godnatt

I denna funktion kan kunden själv lägga in vilka
funktioner och strömställare de vill styra genom en
knapp.

Dockstation
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TILLBEHÖR

De tillbehör som finns att få
till Hilding Anders ny handkontrollmodeller är en docka
som ingår i Premiumversionen.
Denna docka fungerar som en
laddningsstation och som en
inredningsdetalj. Med hjälp av
dockan får kunden ett självklart
ställe att ställa ifrån sig sin handkontroll på.
Smartplugen sätts in i valt eluttag
för att kunna styra olika strömställare runt om i hemmet. På
detta sätt kan kunden styra lampor, tvapparat, kaffebryggare och
övriga tekniska produkter som är
styrda via ett eluttag.
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BASIC

MEDIUM

PREMIUM

Färgkombinationer
Handkontrollerna finns i sex olika utföranden. I basicsegmentet finns endast en
färgkombination vilken är svart blank plast
i kombination med grå matt plast. I mediumsegmentet finns det tre olika utföranden
- röd, blank svart och helt i borstad aluminium. I premiumsegmentet ingår två utföranden - borstad aluminium i kombination med
gummimaterial på sidorna. och blank svart
plast i kombination med borstad aluminium
och gummimaterial.

74

75

Premium

Medium

Varumärkespostitionering
Här bredvid visas vilka av Hilding Andes
varumärken som är lämpade att använda en
viss modell av de nya handkontrollerna. De
varumärken som ligger mellan två modeller
är lämpade att använda båda två eftersom de
har en stor bredd i sitt sortiment.
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Basic
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Slutgiltig prototyp
Prototypen ger en bra taktil känsla. Den har en bra
tyngd och känns exklusiv då den till största del är
utfräst av en CNC-fräs ur massiv aluminium.
Listen runt knapparna är utsvarvad i aluminium
med en lackad akrylplast som visar på knappar och
display. Scrollhjulet är utskrivet i en 3D skrivare
varav bearbetad med plasti-dip för gummikänslan.
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BILAGOR
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BILAGA A

Tidsplan

ANALYSFAS
Stockholm	
  möbelmässa
Projektbeskrivning
Intervjuer	
  &	
  undersökningar
Marknadsanalys
Målgruppsanalys
Aktivitetsanalys
Funktionsanalys
Kravspecifikation

KREATIVFAS
Brainstorming
Skissning
Testmodeller
Förbredelser	
  för	
  delredovisning
Delredovisning
Användartester
Utvärdering
Förfinade	
  idéskisser
Val	
  av	
  koncept
CAD

VERKSTÄLLANDE	
  FAS
Modellbygge
Digital	
  presentation
Inlämning	
  av	
  rapport
Muntlig	
  presentation
Utställningsförberedelser
Vernisage
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Tis	
  22/4

#

Fre	
  25/4

Ons	
  21/4

Mån/Tis	
  26-‐27/4

Tors	
  5/6
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BILAGA B

Enkätundersökning
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BILAGA C

Användartest 2
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Textkällor
[1] http://www.hilding.nu/main/default.asp?id=7&subid=40&langID=1
[2] http://www.ekens.se/main/default.asp?id=16&subid=39&langID=1
[3] http://www.hildinganders.com/markets/sweden/sv/var-sovfilosofi
[4]
http://www.hildinganders.com/markets/market-overview
[5] http://www.hildinganders.com/markets/sweden/sv/egna-varumarken
[6] http://r-3.se/portfolio/app-for-jensen/
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Bildkällor
s. 1
http://www.wallsave.com/wallpapers/1024x768/rosie-huntington-whiteley/226320/rosie-huntington-whiteley-ballet-famous-226320.jpg
s. 4
http://www.norskdesign.no/getfile.php/Bildearkiv/Designpriser/Merket%20for%20
god%20design/Jensen%20Eden%20-%20
putekrig.jpg
s. 5 & s.19
http://i37.photobucket.com/albums/e52/
Anya_icon/Blog/home4.jpg
s.10
http://jensen-beds.com/media/_versions/pages/page-evolution_feature-medium.jpg
s. 12-13
http://www.handheld-us.com/global/img/vector-world-map-CMYK11%20helena.jpg
s. 14-15
http://static.becomegorgeous.com/img/
arts/2013/8/types-of-athletic-shoes-choose-theright-kind-for-you/ballet_shoes.jpg
s.16
http://static.becomegorgeous.com/img/
arts/2013/8/types-of-athletic-shoes-choose-theright-kind-for-you/ballet_shoes.jpg
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s. 24-25
1. http://r-3.se/wp-content/uploads/2013/06/
Jensen-app1-1200x782.jpg
2. http://danielstores.co.uk/media/catalog/
product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/9/4932_
dynamique-remote.jpg

s26
http://jensen-beds.com/media/uploads/pages/
app-adjustble-2.png

s44-45
http://cdn.home-designing.com/wp-content/
uploads/2012/10/Industrial-bedroom.jpeg

s. 29
http://jensen-beds.com/media/uploads/guids/
Dynamique-2011-06.pdf

s.46-47
http://blogg.nordicdesigncollective.se/wp-content/uploads/2013/03/breakfastinbed-nature1.
jpg

s. 30-31
1. http://www.hilding.nu/attachments/Hilding_Monteringsanvisningar_2013_Low.pdf
2. http://www.ekens.se/ekenszonata/attachments/Ekens_Monteringsanvisningar_2013_
low.pdf
3. http://www.stjarnbadden.se/attachments/STJ_Monteringsanvisningar_
artVE05342_2014_low.pdf
4. http://carpediembeds.com/download/documents/Manual_Vinga_SWE-ENG.pdf
5. http://danielstores.co.uk/media/catalog/
product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/9/4932_
dynamique-remote.jpg
s. 32-33
1. http://193.238.185.184/images/2043541?size=large&index=3
2. http://www.homeadore.com/2012/09/05/
amazing-beds/
3. http://media.kentucky.com/smedia/2013/01/31/18/27/1seAEh.AuSt.79.jpeg
s.40-41
http://www.askinxhali.com/wp-content/uploads/2014/04/CoupleInBed.jpg

s.48-49
1. http://mobile.questwww.net/httpwww-concept-phones-com-cool-conceptsbang-olufsen-concept-phone/s3images.
coroflot.com*user_files*individual_files*original_251135_ckGOYRo4xEnNYA3dtveSnN_Q2.jpg/
2. http://www.slashgear.com/wp-content/uploads/2009/07/BeoTime-08DG-Me02.jpg
3. http://media.liveauctiongroup.
net/i/5573/8523596_1.jpg?v=8CBACF9967152D0
4. http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x
/84/78/7a/84787a8c035aaed13cd279be207da784.jpg
s. 60-61
1.
2. http://1.bp.blogspot.com/-W2hDaebrvns/
UXzV7LjwakI/AAAAAAAAEKU/qrxjPp9dxcw/s1600/photo+%2872%29.JPG
3. http://www.cgarchitect.com/content/portfolioitems/2012/07/56070/scandawater_large.
jpg
4. http://i.huffpost.com/gen/1457648/thumbs/
o-YOGA-MORNING-facebook.jpg

s.42--43
1. http://media1.sulia.com/static/user_images/48/2014-02-12/a2873bb8-ca65-427c-bca327673ec7d3b0.png
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Tack till
Hans Peter Hindriksson VD Hilding Anders Sverige
Per Mattsson
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