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  i 

Sammanfattning 

Följande rapport beskriver ett examensarbete som utförts av två studenter under 

vårterminen 2013 som avslutande del av Civilingenjörsprogrammet Design och 

Produktutveckling vid Linköpings universitet. Målet med examensarbetet har varit att ta 

fram en produkt som tillgodoser behovet av att kunna ladda mobila enheter i offentliga 

miljöer. Produkten ska vara anpassad till offentliga miljöer och ska kunna drivas av 

solceller. 

Examensarbetet har resulterat i framtagning av en ny teknisk produkt för laddning av 

mobiltelefoner. Produkten placeras på caféer och restauranger i olika typer av offentliga 

miljöer och skapar där ett mervärde för gästerna som med hjälp av produkten gratis kan 

ladda sin mobiltelefon under besöket. Produkten skapar även ett värde för café- eller 

restaurangägare då detta genererar fler kunder eftersom laddning av mobiltelefoner 

erbjuds. Produkten består av en laddningsstation innehållande åtta laddningstickor som 

via stationen laddas upp genom solceller monterade på caféets eller restaurangens tak. 

Stickorna fungerar som medtagbara reservbatterier som dockas direkt i mobiltelefonen 

och användaren får sin mobiltelefon laddad. Detta innebär att användaren inte behöver 

ta med egen sladd och kan röra sig fritt i caféet eller restaurangen då mobiltelefonen 

laddas, vilka var två viktiga användarkrav. Laddningsstickorna skiljer sig från andra 

laddningsstickor på marknaden då de finns tillgängliga i offentliga miljöer när behovet 

av att ladda mobiltelefonen uppstår i stället för att användaren ska äga stickan och bära 

med sig den. 

Examensarbetet har genomförts som en produktutvecklingsprocess med följande faser; 

behovsanalys och research, konceptframtagning, formgivningsstudie, detalj-

konstruktion, prototypframtagning samt redovisning och framläggning. Inledningsvis 

har research och användarstudier genomförts för att hitta de krav som produkten ska 

uppfylla. Kraven har sammanställts i en kravspecifikation. Därefter har olika koncept 

skapats för att möta kraven. Med kravspecifikationen som beslutsgrund har ett av 

koncepten valts. Detta koncept har sedan vidareutvecklats med avseende på teknik, 

ekonomi och formgivning. Slutligen har produkten detaljkonstruerats varpå en prototyp 

och annat presentationsmaterial tagits fram för att presentera slutresultatet. Genom att 

följa ovan nämnda faser har målet med examensarbetet uppnåtts. 
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Abstract  

The following report describes the master thesis of two students as the final part of the 

Engineering program in Design and Product Development at Linköping University 

during the Spring term of 2013. The goal of the master thesis is to create a product that 

satisfies the need to be able to charge mobile devices in public settings. The product 

should be adaptable to public settings as well as being run by solar cells. 

The master thesis has resulted in the development of a new technological product for 

charging mobile phones. The product can be placed in cafes and restaurants in different 

kinds of public settings were the product attains an additional value to the guests who 

can charge their mobile telephones for free during their stay. This creates additional 

value for the owners of the cafe or restaurant who receive more customers since they 

offer the possibility to charge mobile phones. The product consists of a charge station 

that contains eight charging docks. The docks receive power through the station which 

is connected to a solar panel mounted on the cafe or restaurant’s roof. The docks 

function as removable reserve-batteries that connect directly to the user’s mobile 

telephone and charge it. This means that user does not have to have any cables with 

them and can move freely around the cafe or restaurant while the mobile telephone is 

being charged, which were two important user requirements. The mobile phone charger 

differs from other similar chargers on the market as it is available in public places where 

the need to charge arises instead of the user having to purchase or carry a charger 

around. 

The master thesis has been carried out as a product development process with the 

following phases; identifying customer need and researching, conceptualisation, design 

study, detailed construction, prototype development, report and presentation. Initially 

research and user studies have been completed in order to identify the needs that the 

product should satisfy. These needs have been compiled into a product specification. 

Different concepts have then been created to meet these needs and with the requirement 

specifications as a decision platform the most suitable concept has been chosen. This 

concept has then been developed further with consideration to technology, economics 

and design. Finally, the product has been constructed in detail as a prototype and other 

presentation material have been taken to be presented. By following the above phases, 

the aim of the project has been reached. 
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Förord 

Under examensarbetets gång har vi fått hjälp av flera personer i vår omgivning. Vi vill 

tacka alla som har bidragit med sin kunskap och hjälpt oss under utvecklingen av 

produkten. 

Vi vill rikta ett extra stort tack till följande personer: 

David Eklöf och Kenneth Bringzén, handledare vid Linköpings Universitet. Tack för att 

ni hjälpt oss hålla fokus på målet i detta relativt omfattande examensarbete men 

samtidigt låtit oss göra arbetet på vårt sätt.  

Alla anställda på Prodelox. Tack för att vi fått möjligheten att göra detta projekt hos er 

och för att ni fått oss att känna oss som två i gänget. Vi vill speciellt tacka Jan Ottosson 

som varit vår handledare på Prodelox, Jonas Wallinder och Fredrik Stark. Tack för att ni 

alltid ställt upp med hjälp när vi behövt det.  

Robert Lantz, kontaktperson på PLW. Tack för feedbacken på våra koncept. 

Agnes Aili och Simon Karlsson, opponenter. Det har varit roligt att samarbeta med er 

och vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi fått med att förbättra denna rapport.  

Alla personer som har deltagit i våra användarundersökningar. Det är tack vare er som 

produkten blev medtagbar och examensarbetet fick en helt ny, spännande riktning. 

 

Detta examensarbete har gett oss möjlighet att använda den kunskap vi har lärt oss 

under vår utbildning och har varit mycket givande för oss båda. Vi hoppas att ni får en 

givande läsning. 

 

Linköping, juni 2013 
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Ordlista 
Nedan förklaras vad som avses med ett antal ord som används återkommande i 

rapporten. 

 

Mobil enhet En medtagbar digital apparat, exempelvis smartphone eller surfplatta.  

Smartphone En mobiltelefon som även kan användas som handdator och därmed 

innehåller funktioner som internet, digitalkamera, GPS-navigator och 

mediaspelare. En smartphone har till skillnad mot andra typer av 

mobiltelefoner ett komplett mobiloperativsystem som möjliggör 

installation av mobilapplikationer.  

Surfplatta En handdator med pekskärm som är avsedd att kunna hållas med en 

hand. 

 

 



Design och produktutveckling av en produkt för laddning av mobila enheter i offentliga miljöer 

  1 

1 Inledning 

Följande kapitel beskriver vad examensarbetet ska resultera i och förklarar varför det 

bör genomföras. Här förklaras uppdraget och bakgrunden till varför det genomförs och 

examensarbetets syfte och mål specificeras. De frågeställningar som ska besvaras 

genom examensarbetet presenteras också. Kapitlet innehåller även en beskrivning av 

tänkt målgrupp för produkten samt examensarbetets avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

Följande rapport beskriver ett examensarbete som utförts av två studenter som 

avslutande del i utbildningsprogrammet Civilingenjör i Design och Produktutveckling 

på tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Tanken med examensarbetet är att 

studenterna ska tillämpa och utöka den kunskap de fått under studietiden på 

programmet. 

Examensarbetet utförs på konsultföretaget Prodelox AB i Linköping med avsikt att 

utveckla en produkt som möter behovet av att kunna ladda mobila enheter i offentliga 

miljöer. En liknande produkt har redan utvecklats av ett elinstallationsföretag som av 

Linköpings universitet fick förfrågan om att förse en plats på universitetsområdet med 

en fast, solcellsdriven enhet för att möjliggöra laddning av mobila enheter. Detta har 

genomförts och enheten finns nu placerad vid området. Enheten består av en 

solcellspanel och ett batteri som laddas under dygnets ljusa timmar och ger möjlighet att 

ladda fyra mobila enheter. Tanken med examensarbetet är att utveckla en 

laddningsenhet som ska drivas av solceller och ha liknande innanmäte som den 

befintliga enheten men med utvecklad formgivning och funktion. Laddningsenheten ska 

dock utvecklas utan att ha för stort fokus på den enhet som redan finns. 

Med uppgiften ovan som utgångspunkt ska en produkt tas fram med hjälp av metoder 

och kunskaper som förvärvats under utbildningens gång. 

1.2 Problembeskrivning  

I dagens samhälle är det många människor som alltid har en mobiltelefon eller andra 

mobila enheter med sig oavsett var de befinner sig. Med nya funktioner som finns i 

mobiltelefoner används de till mer än bara telefonsamtal. Det finns därför ett stort behov 

av att alltid ha sin elektroniska utrustning laddad. Uppgiften i detta examensarbete är att 

utveckla en soldriven laddningsenhet för att människor ska kunna ladda sina mobila 

enheter när behovet finns. Enheten ska även innehålla ytterligare funktioner som skapar 

mervärde för kunden och gör produkten mer intressant att använda eller investera i.  

Avsikten är att utveckla en produkt som ska kunna erbjudas till fastighetsägare och 

andra motsvarande aktörer som i sin tur ska kunna erbjuda människor som vistas på 

platsen möjligheten att ladda sina mobila enheter. Produkten ska kunna laddas med 

hjälp av solljus och kunna anslutas till elnätet. Produkten ska även vara anpassad för 

offentliga miljöer. Detta ställer stora krav på funktion, formgivning, producerbarhet och 

robusthet hos produkten. Formgivningen ska vara anpassad för offentliga miljöer och 
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om olika varianter tas fram bör dessa ha ett gemensamt formspråk. Produkten ska 

samtidigt vara lätt att förstå och använda och gynnsam att producera. I uppgiften ingår 

också att ta fram en möjlig affärsmodell för hur produkten ska finansieras och skapa 

värde för kunden. 

Inom ramen för examensarbetet ska produkten utvecklas från idé till en fungerande 

prototyp. 

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att bidra till att förbättra möjligheterna för människor att 

ladda sina mobila enheter i offentliga miljöer. Syftet är även att visa på de färdigheter 

som behövs för att slutligen kunna ta en examen som Civilingenjör i Design och 

Produktutveckling. 

1.4 Mål  

Målet med detta examensarbete är utveckla en produkt som gör det möjligt att ladda 

mobila enheter i offentliga miljöer. Examensarbetet ska vara klart i juni 2013 då 

produkten presenteras i form av en prototyp samt kompletterande redovisningsmaterial. 

För att nå målet ska även följande frågeställningar besvaras: 

F1: Vilka funktioner skapar kundvärde för produkten och bör implementeras? 

F2: Vilka komponenter behövs för att möjliggöra laddning via solcell? 

F3: Hur ska produkten utformas för att vara anpassad för offentliga miljöer? 

F4: Hur ska produktidén presenteras? 

1.5 Målgrupp  

Målgruppen som produkten ska utvecklas för är i första hand personer som använder 

smartphones då de vistas i offentliga miljöer. I andra hand riktar sig produkten till 

personer som använder surfplattor och vistas i offentliga miljöer.  

1.6 Avgränsningar  

I examensarbetet är en avgränsning att främst fokusera på utveckling av produktens 

funktion, formgivning, producerbarhet och robusthet. En annan avgränsning är att inte 

optimera produktens tekniska funktion. Vid val av tekniska komponenter såsom 

solceller och batterier kommer därför endast information som är nödvändig för att få 

tekniken att fungera att tas fram. Möjligheten att förbättra strömtillgångar eller hur 

komponenter kan sammankopplas på bästa sätt kommer i och med avgränsningen inte 

heller att undersökas. En ytterligare avgränsning är optimering av produktens 

produktionskostnad. Vid utveckling av produkten som helhet kommer 

produktionskostanden vara i åtanke gällande komponenter och material, men 

information om var produkten kan produceras till lägst kostnad kommer inte att 

undersökas. De typer av mobila enheter som ska kunna laddas med hjälp av enheten 
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avgränsas till smartphones av typen Android och iPhone och därför kommer övriga 

mobiltelefoner inte att beaktas. Ytterligare en avgränsning är att utveckla prototypen 

från idé till prototyp vilket innebär att produkten inte kommer produktionsanpassas. Det 

kommer därför inte närmare undersökas hur produkten bäst ska vara gynnsam att 

producera med avseende på kostnad, montering och seriestorlek.  
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2 Metod 

I följande kapitel beskrivs de metoder som använts för att genomföra examensarbetet. 

Kapitlet inleds med produktutvecklingsmetodik och därefter följer metoder som använts 

för planering, användarundersökning, idé och konceptframtagning och slutligen 

utvärdering och beslutsfattande. Metoderna kommer att beskrivas i den ordning som de 

genomförs i projektet. 

2.1 Produktutvecklingsmetodik 

En produktutvecklingsprocess är den sekvens av aktiviteter eller steg som utförs av 

företag för att förstå, designa och kommersialisera en produkt. Syftet med att följa en 

produktutvecklingsprocess är bland annat att säkra produktens kvalitet, underlätta 

koordinationen mellan medlemmarna i produktutvecklingsteamet och att kunna planera 

och följa upp utvecklingsprojektet. Den allmänna produktutvecklingsprocessen kan 

delas in i följande sex faser; planering, konceptutveckling, systemnivådesign, 

detaljdesign, testning och förbättring samt produktionsförberedelser. (Ulrich & 

Eppinger, 2008) 

Planeringsfasen syftar till att se till att produktutvecklingsprojektet bidrar till företagets 

bredare affärsstrategi och resulterar i att målgrupp, affärsmål, grundläggande 

antaganden och krav specificeras. Under fasen konceptutveckling identifieras 

målgruppens behov varpå alternativa produktkoncept som möter dessa krav genereras 

och utvärderas. Sedan väljs ett eller flera av dessa koncept ut för vidareutveckling. I 

fasen systemnivådesign delas produkten upp i undersystem och komponenter. Efter 

detta kan produktens detaljdesign specificeras. Denna fas inkluderar val av geometri, 

material och toleranser för produktens alla komponenter. Sedan konstrueras och testas 

produkten i fasen testning och förbättring innan produktionsprocessen undersöks i fasen 

produktionsförberedelser. Processen som beskrivits ovan är allmän och bör anpassas till 

den typ av produkt och unika kontext som är aktuell.(Ulrich & Eppinger, 2008) 

2.2 Planeringsmetoder  

Syftet med att planera är att skapa en översikt över vad och i vilken ordning saker ska 

göras för att nå projektets mål. Planeringen ska bland annat resultera i en tidsplan som 

kan användas för att följa upp projektet under genomförandefasen. En realistisk tidsplan 

kan skapas genom att följa ett projektplaneringsflöde som utgår från projektets syfte och 

mål. (Tonnquist, 2010) Nedan beskrivs ett utdrag av projektplaneringsflödet. 

2.2.1 Milstolpar 

En milstolpe är ett delmål som ska ha uppnåtts mellan projektets start och slut. 

Milstolpar används som avstämningspunkter under genomförandet av ett projekt och 

hjälper projektledaren att styra och följa upp projektet. En milstolpeplan är en 

översiktlig plan över de milstolpar som ska uppnås och deras inbördes ordning 
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tidsmässigt, och detta kan skapas för att få en bild av och kommunicera hur projektet 

ska genomföras.  (Tonnquist, 2010) 

2.2.2 GANTT-schema 

Den vanligaste metoden för att göra tidsplaner kallas GANTT-schema. Syftet med en 

tidsplan är bland annat att kunna styra och följa upp ett projekt. Tidsplanen är en plan 

över aktiviteter som ska genomföras markerade med varaktighet samt start- och sluttid 

på en tidsaxel. Ett GANTT-schema består av ett rutnät där aktiviteterna som ska 

genomföras förs in i raderna och den tillgängliga kalendertiden för att utföra dem förs in 

längs kolumnerna. Därefter markeras varaktigheten för varje aktivitet genom att 

markera motsvarande antal kolumner i kalendern som aktiviteten tar att utföra. Även 

milstolpar förs in i GANTT-schemat.  (Tonnquist, 2010) 

2.2.3 Närzonsplanering 

På grund av att omvärlden ständigt förändras är det inte lämpligt att detaljplanera ett 

omfattande projekt vid start. I en närzonsplanering planeras ett projekts nästkommande 

faser i detalj. Resten av faserna lämnas på en övergripande nivå och innehåller 

milstolpar och aktiviteter. Under genomförandet av projektet detaljplaneras 

nästkommande faser sedan kontinuerligt. Fördelen med närzonsplanering är att 

förändringar i omvärlden kan implementeras direkt i detaljplaneringen vilket innebär att 

onödigt arbete kan undvikas. (Tonnquist, 2010) 

2.3 Metoder för användarundersökning 

2.3.1 Enkät  

Enkät är en subjektiv metod där respondenterna lämnar sina åsikter skriftligt. Metoden 

används främst för att på kort tid samla in information från ett stort antal människor, 

från personer som är svåra att nå eller för att validera resultat från tidigare genomförda 

intervjuer. Resultatet från en enkät analyseras ofta kvantitativt och då tillräckligt stor 

målgrupp har besvarat enkäten kan statistiska analyser genomföras. För att lyckas skapa 

en enkät som ger svar på det som önskas är frågeformuleringen viktig. Frågorna bör 

vara enkla och entydiga och det är även en fördel att vara selektiv vid val av frågor så 

att endast de viktigaste tas med. Vid enkäter kan bundna svarsalternativ eller skalor 

användas. Denna typ av frågor lämpar sig särskilt för kvantitativ analys eftersom de lätt 

kan bearbetas. Ytterligare saker att tänka på då en enkätundersökning ska genomföras är 

att definiera målgruppen och hitta respondenter som speglar denna samt att vid 

kvantitativ analys kontrollera validiteten och reliabiliteten. Fördelen med att använda 

metoden enkät för datainsamling är att alla respondenter får informationen presenterad 

på samma sätt och att den kan besvaras anonymt och i lugn och ro. Metoden är även 

billig och effektiv då information ska samlas in från stora grupper. En nackdel med 

metoden är att det finns risk att frågorna misstolkas.  (Bohgard, et al., 2008) 
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2.3.2 Intervju 

Metoden intervju är den mest grundläggande metoden som används för insamling av 

information om människors åsikter och tankar. Intervjuer delas in i följande tre 

kategorier: strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad. Det är syftet med intervjun 

som avgör vilken form som bör väljas. Generellt används strukturerade intervjuer för att 

samla in kvantitativ data medan ostrukturerade intervjuer används för att samla in 

kvalitativ data. En semistrukturerad intervju är en kombination av en strukturerad och 

en ostrukturerad intervju och kan ge både kvantitativa samt kvalitativa resultat. Innan en 

semistrukturerad intervju hålls skapas en struktur över de områden som ska behandlas. 

Strukturen innehåller både öppna och förutbestämda frågor och den som intervjuar kan 

fritt välja ordningsföljd på områdena och ställa följdfrågor. Genom öppna frågor kan 

den som intervjuas delvis styra diskussionen vilket gör att den som intervjuar får en 

djupare förståelse. Samtidigt medför den förutbestämda stukturen att systematiska 

analyser av resultatet kan göras.  (Bohgard, et al., 2008) 

En fördel med intervjuer är att risken för feltolkning minskar eftersom den som 

intervjuar kan be om ytterligare förklaring och ställa följdfrågor vid behov. En nackdel 

med metoden är att omfattande intervjuer är resurskrävande. Intervjuer förmedlar också 

enbart vad intervjupersonen säger och kan därför inte användas för att dra långtgående 

slutsatser om vad en hel målgrupp tycker och tänker. Innan en intervju genomförs krävs 

en noggrann planering för att kunna ställa relevanta frågor. Intervjuer ställer också höga 

krav på personen som intervjuar för att undvika att intervjusvaren påverkas av sättet 

som frågorna ställs på. (Bohgard, et al., 2008) 

2.3.3 Observation  

För att få fram information om hur en människa beter sig eller agerar i en viss situation 

kan metoden observation användas. Detta är en objektiv metod med syfte att förstå en 

användares agerande i en naturlig omgivning utan att den som observerar påverkar 

dennes beteende. Med hjälp av observationer kan information om vad en användare 

faktiskt gör upptäckas, vilket kan skilja sig från vad användaren säger att den gör. Det 

här beror på att användaren själv inte alltid observerar vad den gör eller hur den beter 

sig. Om användaren besvarar en enkät eller intervjuas kan svaren vara subjektiva utifrån 

vad användaren själv tror sig göra, medan observationer i den rätta miljön kan visa 

beteenden, känslor, attityder och önskemål som användaren själv inte vet att den 

uttrycker. Observationer kan även ge förståelse för hur användare hanterar produkter 

och maskiner, samt vilka problem som kan uppstå i samband med detta. (Lagerström, 

2008) 

Observationer kan utföras direkt eller indirekt beroende på situation. Direkt observation 

innebär iakttagelse av användaren där observatören är närvarande på plats. Iakttagelsen 

sker via observatörens sinnen, exempelvis via synen eller hörseln. Vid olika 

observationer kan att olika sinnen behöva användas. Det är viktigt att vara så diskret 

som möjligt för att inte påverka användarens agerande. Indirekt observation sker via 

kontinuerlig filmning med till exempel videokamera. Exempelvis kan en kamera 

placeras inuti ett fordon för att observera förarens beteende och hantering av reglage. 

(Lagerström, 2008) 

 



Design och produktutveckling av en produkt för laddning av mobila enheter i offentliga miljöer 

8 

2.4 Idé- och konceptgenereringsmetoder 

2.4.1 Brainstorming  

Metoden brainstorming används för att utveckla idéer eller förslag under en 

idégenereringsfas. Detta kan lämpligen göras i grupp där en person ansvarar för 

dokumentation av idéerna. Syftet med metoden är att generera så många idéer som 

möjligt genom att tänka helt fritt. Om detta genomförs i en större grupp kan förslagsvis 

den som leder gruppen själv alstra fria idéer först så att resten av gruppen inspireras till 

att släppa på hämningarna. Något som är viktigt att tänka på är att ingen idé får 

kritiseras under en brainstormingövning eftersom detta kan förhindra kreativiteten. Alla 

idéer som kommer fram noteras. Idéerna kan sedan utvecklas eller kombineras med 

andra idéer som genererats under brainstormingen. För att gruppen ska känna sig kreativ 

lämpar sig denna metod att utföra i en positiv miljö som stimulerar kreativiteten. 

(Lagerström, 2008) 

2.4.2 Six Thinking Hats  

Six Thinking Hats är en metod som kan användas i flera sammanhang med syfte att 

nyttja att en person kan separera sitt tänkande i sex stycken tydliga roller. Detta utförs 

ofta i grupp där gruppen lämpligen består av två till sex personer, men det går även att 

utföra med fler personer. Varje hatt har en specifik färg, där varje färg symboliserar en 

roll och karaktär. Genom att bära en sådan hatt agerar personen i fråga i en 

karakteristisk roll och ska således arbeta på detta sätt i en konversation, möte eller vid 

direkta tankar. (The de Bono Group, LLC, 2012) 

Syftet med metoden är att skapa en parallell tankeprocess så att personer blir mer 

produktiva, fokuserade och medvetet involverade (The de Bono Group, LLC, 2012).  

Figur 1 nedan beskriver de hattar som ingår i metoden. 

 

Den vita hatten symboliserar fakta och rätt information. En person som 

bär den vita hatten är neutral, objektiv och har inga åsikter gällande den 

information som tas upp.  Hatten ska likna en dator och bära på rätt 

information om ämnet för att ha möjlighet att fylla luckor med 

information som inte har framförts. 

 

Symbolismen för den gula hatten är optimism och konstruktivitet. Den 

gula färgen utgör även en symbol för solsken och ljus och ska ge en 

positiv aura. 

 

Den svarta hatten handlar om att vara försiktig. Det är en karaktär som 

ser risker, hinder och potentiella problem som kan uppkomma och som 

är viktiga att ta hänsyn till i processen. Den är motsatsen till den gula 

hatten men är en kraftfull hatt som måste inkluderas. Hatten kan däremot 

ge en negativ effekt om den utnyttjas för mycket. 



Design och produktutveckling av en produkt för laddning av mobila enheter i offentliga miljöer 

  9 

 

Den röda hatten symboliserar känslor, aningar och intuition. En person 

som bär den röda hatten kan uttrycka känslor, rädsla, uppskattning eller 

ogillande.  

 

Symbolen för den gröna hatten är kreativitet. Vid bärandet av hatten ses 

möjligheter, alternativ och nya idéer. Här finns möjligheten att skapa nya 

koncept och nya tänkesätt. 

 

Den blå hatten styr och kontrollerar den tänkande processen. Den kan ses 

som dirigenten för en orkester. Den blå hatten definierar problemen, 

skapar frågorna och ser till att reglerna följs. 

 

Figur 1. Metoden Six Thinking Hats olika hattar. 

Genom att använda metoden kan en person tillåtas fokusera på ett område i taget. 

Istället för att hantera känslor, logik, information och kreativitet på en och samma gång 

kan det bli mer effektivt att tänka på var och en i taget. Efter att varje person har agerat 

en hatt under en tid kan det vara lämpligt att byta hattar inom gruppen. Detta gör att 

personerna får möjlighet att ändra sitt sätt att tänka genom att byta karaktärer vilket kan 

resultera i nya åsikter och idéer. 

2.5 Metoder för utvärdering och beslutsfattande 

2.5.1 MoSCoW  

För att lyckas med ett projekt bör krav och även de huvudsakliga projektmålen 

prioriteras. Ett sätt att göra detta på är att numrera krav, exempelvis från 1-4, utifrån 

vilka krav som är viktigast. En risk att göra på detta sätt är att prioriteringen blir svårare 

när det kommer till de krav som är rankade med en siffra i mittintervallet, exempelvis 

siffra 2 eller 3, eftersom det kan vara svårare att tolka hur viktiga dessa är jämfört med 

en stark 1:a eller en stark 4:a. En metod som kan tillämpas i dessa fall är MoSCoW. 

Detta för att på ett enklare sätt kunna prioritera de krav som står till förfogande. (Coley 

Consulting, 2012) Nedan förklaras vad ordet MoSCoW står för: 

M – MUST   Kravet måste tas med. 

S – SHOULD  Detta krav borde tas med om det är möjligt. 

C – COULD   Kravet kan tas med om det inte stör någonting annat. 

W – WON’T  Kravet kommer inte att tas med nu eftersom tiden inte räcker till, 

men eventuellt senare.  

Ett MUST-krav måste implementeras i projektet och om detta inte görs kan projektet 

ses som ett misslyckande. Det är viktigt att MUST-kraven tillsammans beskriver en 

produkt i sin helhet eftersom endast dessa krav måste uppfyllas. För att motverka att 

samtliga krav känns precis lika viktiga placeras resterande krav i någon av de övriga 
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kategorierna. Krav som ur projektmedlemmarnas synvinkel skulle vara intressant att ha 

med och eventuellt ge vinning för projektet placeras i kategorierna SHOULD och 

COULD. De krav som markeras med WON’T väljs bort på grund av resursbrist men är 

eventuellt lika viktiga som MUST-kraven. Att klassificera ett krav på detta sätt betyder 

att det är viktigt men att det är något som kan lämnas till framtida projekt. Därför bör en 

hel del tid spenderas på de krav som ska kategoriseras i denna kategori för att skapa en 

relevant lista över krav som eventuellt kan implementeras vid ett senare tillfälle då en 

ny trend upptäcks. (Coley Consulting, 2012) 

2.5.2  Fokusgrupp 

En fokusgrupp består av en grupp individer som diskuterar förutbestämda ämnen. Dessa 

ämnen presenteras av en moderator som håller i diskussionen. Det kan till exempel 

handla om hur en uppgift ska lösas eller fokusgruppens erfarenhet av en produkt. 

Styrkan med metoden är att fokusgruppens medlemmar har god kompetens inom de 

ämnen som diskuteras och på så sätt ger svar på de frågor som måste besvaras. Bilder 

och verkliga produkter kan visas för att starta diskussionen och för att fokusgruppen ska 

få rätt anknytning till det som ska diskuteras. (Lagerström, 2008) 

Antalet personer som deltar i en fokusgrupp kan variera men relativt få deltagare ger 

ändå ofta en tillräcklig förståelse för diskussionsämnena. Eftersom fokusgrupperna 

oftast består av mindre grupper ges ett resultat innehållande kvalitativ och subjektiv 

data. Vid en fokusgrupp kan strukturen på diskussionen vara lös då det inger större 

möjlighet till impulsivitet bland deltagarna. Moderatorn i sin tur ser till att det som 

planerats att ta upp under diskussionen faktiskt diskuteras. Det kan även vara en bra idé 

att moderatorn har en medhjälpare som kan anteckna åsikter, problemlösningar eller 

liknande under sessionen samt kan dela ut eventuella papper. (Lagerström, 2008) 

2.5.3 Concept screening 

Syftet med metoden Concept screening är att minska antal koncept i en 

utvecklingsprocess och samtidigt förbättra koncepten som finns. Varje koncept ska 

ställas mot ett antal krav för att se hur dessa uppfylls. För detta väljs ett av koncepten ut 

som referens mot vilken de andra koncepten jämförs. Varje koncept bör ha samma nivå 

av detaljer för att de ska kunna jämföras på ett meningsfullt sätt. Concept screening sätts 

lämpligen upp i en matris med kraven längst raderna och koncepten längst kolumnerna, 

se tabell 1. Sedan läses varje krav upp och varje koncept viktas då mot 

referenskonceptet genom tre värden; ”bättre än” (+), ”lika bra som” (0) eller ”sämre än” 

(-). I exemplet i tabell 1 uppfyller alltså koncept 1 krav 1 bättre än referensen, krav 2 

lika bra som och krav 3 sämre än referensen. Det koncept som är referens ska stå för det 

neutrala konceptet och består alltså endast av 0:or vid varje krav. (Ulrich & Eppinger, 

2008)  

Det är rekommenderat att jämföra alla koncepten utifrån ett krav i taget för att sedan gå 

vidare och utvärdera nästa krav. Om det är många koncept som utvärderas kan det dock 

gå snabbare att gå igenom alla krav för ett koncept för att sedan gå vidare till nästa 

koncept och utvärdera det på samma sätt. (Ulrich & Eppinger, 2008) 
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Tabell 1 Uppbyggnad av matrisen i metoden Concept screening. 

 Referenskoncept Koncept 1 Koncept 2 

Krav 1 0 +  

Krav 2 0 0  

Krav 3 0 -  

 

När alla koncepten har värderats mot referenskonceptet med avseende på samtliga krav 

ska de tre värdena summeras ihop för var och ett av koncepten. Denna summa placeras 

lämpligen under varje koncept för att se hur många ”bättre än”, ”lika” och ”sämre än” 

som varje koncept får. Sedan kan varje summa av antal ”sämre än ”subtraheras från alla 

”bättre än” för att få ett värde som kan jämföra varje koncept med varandra. Koncepten 

rankas sedan för att se vilket av dem som har fått bäst värden, där flest ”bättre än” 

rankas högst och således flest ”sämre än” rankas lägst.  

Vid denna tidpunkt går det oftast att identifiera ett eller två krav som skiljer sig åt 

mellan koncepten. Det kan dock efter en sådan utvärdering fortfarande vara svårt att 

veta vilket koncept som bör väljas. Möjligheten att kombinera koncept som har rankats 

högst finns. Det går även att använda kompletterande metoder för att vara säker på att 

rätt koncept har valts, så som Concept scoring. För att få ett rätt rankningsvärde bör 

även andra koncept placeras som referens så att fler koncept mäts mot varandra 

eftersom detta kan leda till ett mer genomarbetat utvärderingsresultat. (Ulrich & 

Eppinger, 2008) 
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3 Teoribakgrund 

I detta kapitel presenteras ett urval av teori som använts under examensarbetet och som 

den slutliga produkten baseras på. 

3.1 Solceller  

Solceller och solpaneler kan vara uppbyggda på olika sätt och bestå av olika material 

beroende på var och hur de ska användas. Några vanliga varianter av solceller som 

används idag är monokristallina, tunnfilms och polykristallina solceller (Nordensolar, 

2013). 

I Norden används framförallt monokristallina och polykristallina solceller. 

Monokristallina solceller har vanligtvis högre verkningsgrad än polykristallina solceller 

(Nordensolar, 2013). Anledningen till detta är uppbyggnaden av solcellerna. Den 

monokristallina cellen är uppbyggd av en stor kristall medan den polykristallina cellen 

är uppbyggd av flera mindre kristaller.(Nordensolar, 2013) Livslängden på solceller 

varierar, till exempel har monokristallina solceller en hållbarhet på minst 25 år medan 

polykristallina solceller har potential att hålla upp till 50 år (Nordensolar, 2013). 

Gällande tunnfilmssolceller utförs forskning för att även dessa solceller ska kunna 

uppnå minst samma livslängd som monokristallina solceller.  

3.2 Batterier  

Batterier finns i olika storlekar och material för olika användningsområden. Batterier 

som ska användas i samband med solpaneler skiljer sig från till exempel startbatterier. 

Ett vanligt startbatteri skulle ha avsevärt kortare livslängd om det skulle kopplas till 

solpaneler då batteriet ska tåla många och djupa laddningar (REPS, 2013). 

Vanliga djupladdningsbatterier är öppna bly-syrabatterier, gel-batterier och AGM-

batterier (Absorbed Glass Mat). Öppna batterier har två nackdelar då både vattnet och 

batterisyrorna måste underhållas. Syrorna kan fräta på den elektronik som finns i 

batteriet vilket ökar brandrisken och de är därför inte lämpliga att använda inomhus. 

Öppna batterier kan däremot lämpa sig för solpaneler om batteriet placeras utomhus. 

Gelbatterier är tillverkade så att elektrolyten är bunden i en gel, vilket gör att vätska inte 

kan spillas och kan således placeras inomhus. Nackdelen med ett gelbatteri är dess 

förmåga att ta emot snabb laddning och att utge stora strömmar. Ett AGM-batteri är ett 

bly-syrabatteri där elektrolyten är bunden i en glasfiberväv. Med denna konstruktion har 

dessa batterier samma fördel som gelbatteriet. (REPS, 2013) AGM-batterier är 

underhållsfria och helt förseglade vilket betyder att vätska inte fylls på(Sunwind 

Exergon, 2013). Det finns flera variationer och modeller på AGM-batterier. De stora 

skillanderna mellan modeller är bland annat antalet laddningscyklar, det vill säga 

batteriets livslängd. AGM-batteriets förmåga att klara av kyla, frost och 

laddningskapacitet beror även på modell och kostnad. (REPS, 2013) 
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3.3 Slitage och korrosion 

Slitage och korrosion står antagligen för flest mekaniska fel inom området mekanisk 

design. Korrosion samverkar ofta med slitage och förändrar partiklars yta genom 

reaktion med omgivningen. Slitage innebär en oönskad kumulativ förändring i ett 

materials dimensioner som uppstår genom att partiklar från kontaktytor som rör sig 

gradvis avlägsnas. Slitage är ett antal olika processer som sker oberoende av varandra 

eller i kombination och dessa brukar delas in i ett antal underkategorier varav Adhesiv 

nötning ofta anses vara den mest grundläggande. (Collins, 1993) 

Adhesiv nötning uppstår då två ytor är i kontakt och gnids mot varandra. Adhesiv 

nötning beror på att alla verkliga ytor har en vågighet bestående av utbuktningar och 

skrovligheter som fördelats över ytan. När två ytor har kontakt är det i själva verket 

relativt få ytor som verkligen har kontakt. Även vid liten belastning blir det lokala 

trycket i kontaktytorna därmed högt nog för att överstiga ett materials sträckgräns vilket 

innebär lokalt plastiskt flöde och därmed nötning. Adhesiv nötning är aktiv även om alla 

andra typer av slitage har eliminerats. (Collins, 1993) 

3.4 Ergonomi och antropometriska mått  

3.4.1 Kroppsställningar 

En persons kroppsställning bestäms av kroppens mått och avstånd till platsen eller 

verktygets utformning. Kroppsställningen begränsas av hur mycket fysisk kontakt 

kroppen har med omgivningen. För att undvika att överbelastning i kroppsdelar sker 

finnes nedan ett par rekommendationer att följa. (Lagerström, 2008) 

 Skapa möjlighet att ha varierad kroppsställning. 

 Undvik att skapa framåtlutad kroppsställning för huvudet men även för resten av 

kroppen.  

3.4.2 Handhållna verktyg 

Vid framtagning av ett verktyg bör målgruppen övervägas innan designen görs. Detta 

eftersom storlek och form ska anpassas till rätt population. Det är även viktigt att veta 

om verktyget ska anpassas för män, kvinnor eller både och eftersom handgreppen kan 

skilja sig avsevärt. Funktionerna och anpassningen kan delas in i mindre subgrupper så 

som komfort och minimering av skaderisk. En genomtänkt design av en produkt 

inkluderar även formens grepp och användningssätt. (Lagerström, 2008) 

3.4.3  Antropometriska mått 

Antropometri används för att ta reda på en människas mått. För detta beaktas bland 

annat människans proportioner, räckvidder, kroppsställningar och rörelseförmåga. 

(Lagerström, 2008) Genom att måttsätta en stor del av befolkningen kan mått tas fram. 
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Vid undersökningar har det framkommit att människans kroppsdimensioner är statistiskt 

normalfördelade, således kan en populations fördelning beskrivas av två mått; 

väntevärde och standardavvikelse, se figur 2. (Lagerström, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Figur 2 En normalkurva med väntevärde och standardavvikelse. 

Normalfördelning har täthetsfunktionen 

      
 

    
  

 
      

     

 

Där   är väntevärdet och   är standardavvikelsen med en normalfördelning N( ,  ) 

(Blom, 2005). 

Människors mått skiljer sig mellan olika platser i världen och måtten delas därför upp i 

ett flertal etniska grupper. Något som är viktigt att tänka på är att människans mått och 

kroppslängd ökar i snitt med 10 millimeter på 10 år och därför kan de antropometriska 

måtten skilja sig beroende från vilket årtionde fakta hämtas. Vid användning av 

antropometriska mått är det normalt att utgå från olika percentiler. Ett vanligt mått att 

utgå ifrån är den 95:e percentilen, vilket innebär att 95 % av normalpopulationen ska 

kunna få plats i den utrustning eller plats som utformas. Vanligtvis är det lämpligt att 

utforma platser, utrymmen eller liknande så att de allra flesta kan vistas där, både män 

och kvinnor i olika storlekar. (Lagerström, 2008) 

Nedan listas antropometri med en förklaring hur den tillämpas vid utformning av 

platser, utrustning etcetera. Listan är fritt reproducerat från (Lagerström, 2008). 

 Design för största individen 

Vid utformning av platser är det viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för 

de kroppsdelar som ska få plats. Oftast väljs dessa mått med hjälp av den 95:e 

percentilen av en population. 

 

 Design för den minsta individen 

Gällande till exempel styrnings- och manövreringsdon är det viktigt att 

räckvidden är tillräcklig. För detta väljs lämpligen den 5:e percentilen av 

populationen.  
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 Design för alla 

Eftersom storlekar och räckvidder kan ha stor variation mellan individer och 

mellan män och kvinnor kan det vara önskvärt med justerbarhet i designen. 

Därför kan det då vara lämpligt att ta hänsyn till både 5:e och 95:e percentilen. 

 

 Design för medelindividen 

Då det finns mer kunskap om människans mått och anpassning till variationer i 

rörelse, verktyg och miljö, inser fler och fler att flexibiliteten i inställningar ökar. 

Detta kan dock öka kostnader för designen. När det gäller ekonomi och av 

praktiska skäl kan det ibland vara lämpligt att begränsa designen till den tänkta 

målgruppen.  

 

 Design för funktionshinder 

I samhället finns en strävan mot att skapa design som ska vara tillgängligt för 

grupper som har olika typer av funktionshinder. I många utrymmen ska till 

exempel en rullstol få plats och räckvidden till utrustning och utformningen av 

verktyg måste anpassas till denna grupp. 

 

I tabell 2 nedan visas mått för relevans vid utformning av utrymmen. Detta har delats 

upp i 5:e, 50:e och 95:e percentilen för både män och kvinnor. Detta är mått och data för 

västerländska folkgrupper. 

 

3.5 Mänskliga faktorer 

Inom produktdesign anses det alltmer viktigt att ta hänsyn till mänskliga faktorer. Inom 

många produktområden har de tekniska framstegen och produktionsprocesserna redan 

nått en nivå som gör att det inte längre är möjligt att konkurrera genom kostnad och 

funktionalitet. Det här gör att design är ett av få områden som tillverkare anser 

fortfarande möjliggör betydande konkurrensfördelar. För att lyckas med bra design är 

mänskliga faktorer centralt. (Jordan, 2000) 

Psykologen Abraham Maslow beskrev genom sin behovstrappa att de mänskliga 

behoven har en hierarkisk ordning. Människor försöker uppfylla sina behov i följande 

ordning: fysiologiska behov, behov av säkerhet, behov av tillhörighet och kärlek, behov 

av självkänsla och slutligen behov av självförverkligande. Så snart ett behov har blivit 

Tabell 2 Antropometriska mått. 

Tabellen är återgiven från boken Arbete, teknik på människans villkor, s. 174. 
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tillfredsställt försöker människor uppfylla nästa behov i ordningen. Genom att översätta 

Maslows behovstrappa till mänskliga faktorer föreslår Jordan (2010) följande modell 

som visar en hierarki över i vilken ordning produktegenskaper behöver uppfyllas för att 

möta människans behov: 

1. Funktionalitet 

2. Användarvänlighet 

3. Tillfredsställelse 

Det är viktigt att notera att tillfredsställelse inte ersätter funktionalitet, utan att behov på 

de tidigare nivåerna också behöver uppfyllas för att produkten ska uppfylla alla behov. 

(Jordan, 2000) 

Nu för tiden har produktutvecklingen nått så långt att människor ofta förväntar sig att 

produkter ska uppfylla behoven av funktionalitet och användarvänlighet, vilket tidigare 

ansågs som en bonus. Det här gör att det blir centralt att även utveckla produkter som 

ger tillfredsställelse för att skapa ett mervärde. För att skapa produkter som ger 

tillfredsställelse finns ett antal utmaningar som behöver beaktas. En utmaning är att 

produktutvecklaren måste förstå människor holistiskt. Det räcker inte att förstå hur 

människor använder produkten, förståelse för den roll som produkten spelar i 

människans liv måste också fås. (Jordan, 2000) 

3.6 Färger  

Det är flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till gällande val av färger. Om flera 

färger ska kombineras finns det färger som mer eller mindre passar bra att kombinera. 

Vid färgval är det lämpligt att undvika att kombinera färger som har subtila 

färgskillnader. Ett sätt att undersöka detta är att se färgerna i gråskala och se om 

skillnaderna då är markanta. Att använda utmärkande färger gör att människan snabbt 

uppfattar dessa färger. De mest utmärkande färgerna som orsakar starka signaler utan att 

de kombineras med andra är svart, vit, röd, grön, gul och blå. Specifika kombinationer 

av dessa färger kan för människan upplevas som obehagliga att kolla på, detta gäller 

främst kombinationerna röd-grön, gul-blå, svart-vitt och röd-gult. Dessa kombinationer 

bör därför undvikas.(Johnson, 2010) Vid kombinationer av färger kan det vara effektivt 

att kombinera färger med hög kontrast - färger som i färgskalan är placerade långt från 

varandra (Stone, 2006). Dock bör det överläggas huruvida färgernas kombination passar 

i utseendet och sammanhanget.  
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•Syftet med fas 1 är att undersöka vilka krav som produkten ska 
uppfylla. I fasen ingår att göra en research för att undersöka 
aktuella områden och att göra en behovsanalys för att hitta 
användarbehov.  Kraven sammanställs i en kravspecifikation. 

Fas 1 -  

Research och 
behovsanalys 

• I fas 2 tas koncept fram utifrån kraven i kravspecifikationen. I 
fasen ingår att genomföra en idégenerering, att utveckla idéerna till 
koncept samt att göra ett konceptval. Utvärderingen vid 
konceptvalet görs med hjälp av den framtagna kravspecifikationen. 

Fas 2 -  

Konceptframtagning 

 

• I fas 3 formges det valda konceptet. Under fasen genereras 
formidéer varpå slutlig form bestäms. Under fasen samlas också 
materialinspiration in. 
 

Fas 3 -  

Formgivningsstudie 

•Tanken med den 4:e fasen är att specificera produktens design. I 
fasen ingår att föra över designen till 3D genom CAD, måttsätta 
produkten, besluta vilket material den ska tillverkas i samt ta beslut 
om dess färg och ytbehandling. 

Fas 4 - 

Detaljkonstruktion 

 

• I fas 5 tas en prototyp samt kompletterande presentationsmaterial 
fram. I fasen ingår att förbereda för prototypbyggande, beställa 
material, bygga prototypen samt färdigställa övrigt 
presentationsmaterial. 

 

Fas  5 -  

Prototypframtagning 

• I den 6:e fasen presenteras slutresultatet och examensarbetet i stort. 
I fasen ingår att förbereda och genomföra framläggning och 
opponering. 

Fas 6 -  

Redovisning och 
framläggning 

4 Genomförande 

Följande kapitel beskriver hur examensarbetet genomförts. För att ge en överblick över 

genomförandet beskrivs först planeringen som arbetet utgått ifrån och dess ingående 

faser. I efterföljande avsnitt förklaras sedan mer ingående hur faserna genomförts steg 

för steg.  

4.1 Planering  

För att få en uppfattning om examensarbetets omfattning och tidsram gjordes först en 

översiktlig planering. Planeringen utgick från faserna i Ulrich och Eppingers allmänna 

produktutvecklingsprocess. Efter en diskussion om hur dessa allmänna faser skulle 

anpassas till den specifika problemformuleringen togs ett beslut om att dela upp 

projektet i en inledande planeringsfas och sex efterföljande faser. I figur 3 nedan ges en 

överblick av de ingående faserna och deras inbördes ordning. Notera att upplägget av 

rapporten följer denna ordning.  

Figur 3 Examensarbetets sex faser. 
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Efter att det beslutats om vilka faser som skulle ingå i projektet gjordes en tidsplan i 

form av ett GANTT-schema där faserna och deras varaktighet markerades. För att se 

den fullständiga planeringen hänvisas läsaren till bilaga 1. Eftersom GANTT-schemat 

endast ger en översikt över projektets faser beslutades det att detta skulle kompletteras 

med kontinuerliga närzonsplaneringar. Syftet med närzonsplaneringen var att få en mer 

detaljerad beskrivning av vilka moment som skulle genomföras varje dag. Det 

beslutades att en ny närzonsplanering skulle göras veckovis. 

4.2 Research och behovsanalys  

För att få en bred förståelse för vad som är viktigt att tänka på vid utveckling av en 

laddningsenhet inleddes genomförandet av examensarbetet med en research- och 

behovsanalysfas. Dessa delades sedan in i mindre faser; fältstudie, kompletterande 

studie, användarundersökning och kravspecifikation. 

4.2.1 Fältstudie  

Syftet med fältstudien var att sätta sig in i uppgiften och att få fram grundläggande 

information om områden som är viktiga vid utvecklandet av produkten. Tanken var 

bland annat att undersöka vilka miljöer som en laddningsenhet kan användas i och om 

det finns liknande produkter på marknaden.  

För att veta vilka områden och miljöer som skulle undersökas gjordes en först planering 

där ett antal relevanta områden valdes ut. För att få fram vilka miljöer som ansågs var 

lämpliga att undersöka vid en fältstudie och informationssökning användes metoden 

brainstorming. Platserna som valdes ut var sådana som förväntades kunna ge 

information om de olika områdena. Fältstudien genomfördes sedan på dessa offentliga 

platser i Linköping.  

Under fältstudien undersöktes olika typer av offentliga miljöer. Syftet med detta var 

bland annat att ta reda på delfunktioner som det finns behov av i olika miljöer, att 

observera vad människor gör samtidigt som de vistas på offentliga platser, att se hur 

föremål vanligtvis förankras och att observera vilka betalsätt som finns. Tanken var 

även att undersöka vilka material som är vanliga hos produkter på offentliga platser 

samt att leta efter alternativa laddningsmöjligheter och laddningsuttag. 

Under fältstudien undersöktes bland annat den laddningsenhet som PLW har tagit fram 

som en prototyp. Doktoranden Andreas Molin uppsöktes för att prata solceller och 

producerbarhet av ström. Även universitetets materialbibliotek besöktes för att få 

inspiration om material. All information som framkommit under fältstudien 

sammanställdes slutligen i ett dokument för varje område.  

4.2.2 Kompletterande studie 

För att få mer information om de områden som undersöktes i fältstudien gjordes en 

kompletterande studie där varje område undersöktes via internet och böcker för att ta 

reda på nödvändig information. Vid informationssökningen samlades information och 

inspirationsbilder för varje område för att underlätta inför kommande faser. För att få 
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inspiration vid konceptframtagningsfasen gjordes även kollage av de påträffade 

inspirationsbilderna. 

4.2.3 Användarundersökning  

För att veta vilka behov användarna har och därmed få fram relevanta krav och utfördes 

en användarundersökning. För att få tillgång till kvantitativ och kvalitativ data användes 

tre metoder vid undersökningen; enkät, semistrukturerad intervju och direkt 

observation. Syftet med detta var att få fram så mycket information som möjligt och nå 

en bred målgrupp. Somliga frågor inkluderades i både enkät och intervju medans frågor 

som var mer omfattande lämpade sig bättre i intervjuform. Frågorna baserades på det 

som framkom från fältstudien och den kompletterande studien. 

Enkät  

För att få fram vilka laddningsbehov som användarna har gjordes en enkät, se bilaga 2. 

Den bestod huvudsakligen av frågor med svarsalternativ för att få ett statistiskt resultat. 

För att kunna se om laddningsbehoven varierar med åldern fick även åldern fyllas i. När 

alla enkäter var ifyllda sammanställdes dessa i diagramform för att få en tydlig struktur 

på de svar som hade samlats in. De sammanställda enkäterna användes sedan för att ta 

fram krav från användare som vidare skulle användas vid framtagning av 

kravspecifikationen. 

Intervju 

För att få djupare förståelse av användarnas behov i samband med laddning av mobila 

enheter gjordes intervjuer. Då semistrukturerade intervjuer ansågs mest lämpligt gjordes 

en intervjumall, se bilaga 3. Intervjuerna hade fokus på att undersöka vad som är viktigt 

för användare i samband med att de laddar sina mobila enheter. Exempelvis undersöktes 

vad användarna gör under tiden som produkterna laddas om de brukar ha med sig egen 

sladd eller inte då de bär med sig produkterna. Tanken var att intervjua människor med 

en så stor åldersspridning som möjligt och därför intervjuades människor på olika 

platser och under olika tidpunkter på dygnet. Intervjuerna transkriberades och 

sammanställdes för att få en överblick av vad människor inom de olika åldersgrupperna 

svarat. Resultatet användes sedan då kravspecifikationen togs fram. 

Direkt observation  

För att få ytterligare insikt om hur användare beter sig i den naturliga miljön gjordes 

även direkta observationer som ett komplement till intervju och enkät. Syftet med 

observationerna var att se hur människor beter sig och vad de gör vid offentliga platser 

samt vad de gör medan de använder mobila enheter. Tanken var att se om det fanns 

möjlighet att ta fram dolda beteenden som inte framkom under enkät- eller 

intervjustudierna samt att observera användares känslouttryck, attityder och önskemål 

på ett objektivt sätt. 

4.2.4 Kravspecifikation  

I slutet av första fasen sammanställdes kraven från uppgiftsbeskrivningen, researchen 

och användarundersökningen till en kravspecifikation. För att få fram kraven från 
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användarundersökningen sammanställdes statistiken från enkäterna och 

kundpåståendena från intervjuerna i ett dokument, varpå de tolkades till krav. Samtliga 

krav samlades sedan i ett dokument och rangordnades enligt metoden MoSCoW. För att 

kraven skulle bli lättöverskådliga ordnades kravlistan sedan i två varianter, en utifrån 

typ av krav och en utifrån rangordning enligt MoSCoW.  

4.3 Konceptframtagning 

4.3.1 Idégenerering 

Efter att kravspecifikationen hade sammanställts skulle koncept för att möta dessa krav 

tas fram. För att få inspiration gjordes ett besök på Stockholm Furniture & Light Fair i 

Älvsjö. Detta är en mässa där möbel- och ljusföretag från Norden och andra delar av 

världen samlas för att visa sina nyheter på marknaden. Fokus vid besöket på mässan var 

att kolla på nya material, möbler och ljusmöjligheter i offentliga miljöer. Med mycket 

inspiration från mässan och tidigare faser skissades det sedan enskilt fram idéer och 

tankar på möjliga produkter. Skisserna baserades både på egna idéer men även på de 

krav som hade tagits fram i föregående fas. Efter skissandet ville författarna skapa en 

överblick av de framtagna idéerna. Det gjordes genom att sammanställa idéerna med 

hjälp av individuella listor över de idéer som ansågs relevanta att ta vidare.  

4.3.2 Konceptgenerering 

Efter idégenereringen diskuterades framtagna idéer gemensamt varpå de som ansågs 

mest intressanta togs vidare som koncept. Koncepten sammanställdes sedan i en 

gemensam lista. Efter detta utforskades om ytterligare koncept kunde tas fram 

gemensamt från grunden genom användande av metoden Six Thinking Hats. 

Konceptidéerna från övningen lades sedan till i den tidigare sammanställda listan. 

I nästa steg tydliggjordes och vidareutvecklades de framtagna koncepten. Först 

diskuterade författarna grundtanken i varje koncept, samt dess för- och nackdelar. Varje 

koncept sammanställdes i form av skisser och korta meningar. Efter detta steg gjordes 

ett första urval bland koncepten. Urvalet skedde intuitivt och baserades på hur väl 

koncepten mötte kraven från kravspecifikationen. De resulterande koncepten skissades 

sedan rent och diskuterades med handledarna. 

4.3.3 Workshop med fokusgrupp  

För att få ytterligare respons på de utvalda koncepten sattes en fokusgrupp samman 

bestående av anställda på Prodelox med spetskunskap inom mekanik, elektronik och 

ekonomi. Författarna höll i workshopen och utförde den med syfte att fokusgruppen 

skulle utvärdera koncept med avseende på dess verklighetsanknytning. Detta gjordes 

även med förhoppning om att få höra åsikter, tankar och eventuella problem eller 

möjligheter med de framtagna koncepten som inte framkommit tidigare. De metoder 

som användes under workshopen var framtagna av författarna själva för att på bästa sätt 

anpassa workshopen till dess rätta syfte. 
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Workshopen började med en presentation av uppgiften samt vilka krav som ställs på 

produkten. Detta gjordes för att alla skulle få en tydlig förståelse för vad som skulle 

utföras i examensarbetet. När syftet med workshopen hade presenterats visades varje 

koncept upp och dess grundtanke förklarades. Sedan diskuterades var och ett av 

koncepten utifrån två frågeställningar: 

 Vad ser ni för verklighetsanknytning med konceptet? (med avseende på teknik, 

trovärdighet och ekonomi) 

 Ser ni något problem med det här konceptet?  

Efter att alla koncepten hade diskuterats fortskred workshopen med en övning. Tanken 

med övningen var att eliminera antalet koncept och sedan föra en slutdiskussion om de 

kvarstående koncepten. Inför övningen delades post-it lappar ut och med hjälp av dessa 

lappar fick deltagarna sedan individuellt poängsätta de koncept som de trodde mest 

respektive minst på. Efter detta sammanställdes resultatet av övningen. De koncept som 

deltagarna trodde mest på togs sedan vidare till en slutdiskussion med frågor angående 

produktions- och materialmöjligheter.  

4.3.4 Koncepteliminering 

Då koncepten utvärderats av både handledare och fokusgrupp ansågs det att de åsikter 

som givits var tillräckligt för att kunna ta ett beslut om vilka koncept som skulle 

vidareutvecklas och vilka som kunde elimineras. Konceptelimineringen gjordes genom 

en diskussion mellan författarna där för- och nackdelar som uppmärksammats hos de 

olika koncepten lyftes varpå tre koncept togs vidare. 

4.3.5 Konceptutveckling 

Konceptutvecklingen inleddes med individuell skissning på de tre kvarstående 

koncepten. Fokus vid skissandet var att undersöka olika form- och funktionsvariationer 

som kunde rymmas inom varje koncept. För att ge varje koncept samma 

grundförutsättningar inför det kommande konceptvalet bestämdes redan innan 

skissandet att fem skisser per person och koncept skulle väljas ut. Sedan förklarade 

författarna skisserna för varandra för att få en gemensam bild  av 

utvecklingsmöjligheterna för varje koncept. 

4.3.6 Konceptutvärdering 

För att utvärdera hur väl de kvarstående koncepten uppfyllde kravspecifikationens 

MUST-krav användes metoden Concept screening. För att genomföra metoden gjordes 

först en urvalsmatris. I matrisens kolumner skrevs koncepten in, medan kraven från 

kravspecifikationen fördes in i matrisens rader. En revidering av kravspecifikationen 

gjordes innan metoden genomfördes då det var viktigt att den var aktuell. För att kunna 

göra en rättvis jämförelse av koncepten sorterades även vissa krav bort. Det här var krav 

som implementerats på olika detaljnivå i koncepten och därför inte var jämförbara. 

Även krav som var för detaljerade och som ännu inte implementerats i koncepten togs 

bort från matrisen. Efter detta sattes ett av koncepten som referens varpå det jämfördes 
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hur bra de andra koncepten uppfyllde respektive krav relativt referensen. Efter detta 

summerades antalet + och – där då ett vinnande koncept var framtaget. För att 

kontrollera resultatet gjordes även en ny viktning där det vinnande konceptet sattes som 

referenskoncept. 

4.3.7 Vidareutveckling av det högst viktade konceptet 

Efter konceptutvärderingen vidareutvecklades det högst viktade konceptet för att se 

möjligheter för hur detta koncept skulle kunna användas. Detta gjordes med hjälp av 

scenarion. Tanken med de scenarion som togs fram var att dessa skulle skilja sig från 

varandra både funktions- och miljömässigt för att se möjliga användningsområden för 

produkten. Grundtanken i de framtagna scenariona var likartade. Scenariona i sig skulle 

dock sedan kunna utvecklas och integreras till ett större koncept längre fram i projektet. 

4.3.8 Teknisk undersökning 

För att kunna uppskatta kostnaden för att ta fram de kvarstående koncepten behövdes 

information om vilka tekniska komponenter som skulle ingå i respektive koncept. Detta 

var även väsentligt för att senare kunna starta formgivningsfasen. Den tekniska 

undersökningen utgick från information som samlats in under researchfasen. Denna 

information kompletterades sedan med ytterligare information från internet samt med 

information från möten med en anställd på Prodelox som är kunnig inom elektronik. 

Under mötena diskuterades de ingående komponenterna och ungefärliga priser på dessa. 

För att få en översikt av ingående komponenter gjordes slutligen en grov skiss över 

dessa.  

4.3.9 Ekonomisk uppskattning 

För att få en ekonomisk uppskattning av varje koncept gjordes ekonomiska kalkyler. I 

kalkylerna uppskattades priser på de ingående komponenterna samt råmaterial som 

behövdes. Kostnaderna sammanställdes sedan i ett Excel-dokument. Då konceptens 

detaljnivå ansågs för låg för att kunna beräkna kostnader för tillverkning, montering och 

transport exkluderades dessa kostnader från kalkylen. För att ändå få en uppfattning om 

storleksordningen på dessa kostnader i jämförelse med komponent- och 

materialkostnaderna rådfrågades två anställda på Prodelox. Genom deras erfarenhet 

jämfördes koncepten med produkter som tillverkats tidigare för att få en ungefärlig 

uppfattning om de exkluderade kostnaderna. 

4.3.10 Slutligt konceptval 

Då produkten utvecklas åt Prodelox involverades företaget i det slutliga konceptvalet. 

Ett möte med företagets hölls där de tre koncepten och den ekonomiska uppskattningen 

presenterades. För det högst viktade konceptet presenterades även de tre scenarion som 

tagits fram. Efter åsikter från Prodelox valdes slutligen ett av koncepten ut.  
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4.4 Formgivningsstudie 

För att kunna beskriva resten av genomförandefasen bör redan nu nämnas att konceptet 

som valdes kallas Laddningssticka. Konceptet består av två delar; en laddningsenhet 

och tillhörande, bärbara laddningsstickor som placeras i en mobiltelefon. 

Laddningsstickan kommer i resten av denna rapport att kallas stickan medans 

laddningsenheten kommer att kallas enheten. 

4.4.1 Materialinspiration 

För att få en överblick över möjliga material gjordes en materialundersökning. Den 

inleddes med att sammanställa de material som författarna hittat under researchfasen. 

Då handledarna bidragit med förslag på material utgjorde även dessa en betydande del 

av sammanställningen. Materialen i sammanställningen undersöktes sedan vidare dels 

genom att söka information via internet och dels genom att ringa till materialtillverkare. 

För att även få en känsla för hur ett material upplevdes beställdes materialprover. 

För att få ytterligare kunskap om vilka material som skulle passa bäst för produkten 

gjordes ett studiebesök hos en attributmakare på DRACO attribut i Stockholm, se figur 

4. Detta för att få kunskap om vilka material som lämpar sig bäst för att både den taktila 

och semantiska känslan ska kunna frambringas på rätt sätt i den tänkta prototypen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Bilder från besöket på DRACO Attribut i Stockholm. 

4.4.2 Formgivning 

Då det valda konceptet skulle formges togs beslutet att främst fokusera på stickan. 

Därför togs beslutet att börja med formgivning av stickan och sedan låta den stationära 

laddningsenhetens formspråk följa stickans formspråk. Under formgivningen utgick 

författarna från värdeord som diskuterats fram tillsammans. Sedan skissades det utifrån 

dessa ord fram förslag på hur stickan skulle kunna tänkas se ut. Lermodeller skapades 
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också för att få ett tredimensionellt perspektiv på formgivningen. Därefter togs ett 

gemensamt beslut om hur stickan skulle formges. 

Utifrån stickans form, värdeorden samt de begränsningar som komponenterna medförde 

skissades det sedan fram formgivningsförslag på enheten. Även CAD (Computer Aided 

Design) användes för att få en bättre uppfattning om olika formgivningsalternativ. Efter 

enskild skissning diskuterades enhetens formgivning och designidéer kombinerades till 

en formgivning. För att få en uppfattning om enhetens formgivning i verklig skala 

byggdes en mock-up i kartong i skala 1:1, se figur 5. Formmässiga förändringar 

undersöktes sedan direkt i mock-up:en, och genom denna direkta feedback kunde en 

slutlig formgivning sättas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Detaljkonstruktion 

4.5.1 Detaljdesign genom CAD 

Slutliga formjusteringar av sticka och enheten gjordes med hjälp av CAD i 

visualiseringsprogrammet SolidWorks. Genom detta kunde författarna få en exakt bild 

av den valda formgivningen och därmed sätta den slutliga designen. Att använda CAD 

som ett led i produktutvecklingen var även ett sätt att förbereda inför 

prototypframtagningen som skulle utgå ifrån dessa CAD-filer.  

Eftersom batteriet är den komponent i stickan som är störst måttsattes stickan främst 

utifrån batteriets mått. Vid måttsättning av enheten studerades först litteratur inom 

ergonomiska mått för att anpassa enheten till män och kvinnor inklusive 

rullstolsbundna. Från information om synvinklar kunde ett första mått på vinkeln mellan 

ovansidan och basen på enheten sättas. Utifrån tabeller med antropometriska mått 

beräknades ett genomsnitt för människors höjd till armvinkel vilket användes för att 

sätta ett mått på enhetens höjd. Detta mått justerades sedan för att få till en avvägning 

mellan bekväm armvinkel och optimalt synfält. De beräknade måtten testades sedan 

med hjälp av den mock-up som tidigare beskrivits i avsnitt 4.4.2. Måtten testades av 

Figur 5 Den uppbyggda mock-up:en i skala 1:1. 
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personer i olika längd och måttens mock-up kunde förbättras iterativt. Efter detta 

reviderades måtten i CAD. 

4.5.2 Materialval 

Materialet på stickan och enheten valdes dels utifrån kravspecifikationen och dels för att 

uppfylla den taktila och semantiska känslan på produkten. Då ett krav var att produkten 

ska vara robust var det viktigt att välja material som uppfyller detta, både för stickan 

och för enheten. Utifrån vad som kom fram om material i offentliga miljöer under 

fältstudien, studiebesöket på DRACO attribut och möten med handledarna kunde ett 

materialval göras. Val av material på enheten gjordes utifrån vilka väderomslag det ska 

tåla utifrån ett svensk klimat samt hållfasthetskrav. Materialvalet för enheten valdes 

utifrån vad som är lämpligt utifrån användarvänlighet, väderförhållanden, rengöring och 

producerbarhet.  

4.5.3 Färgval och ytbehandling 

Både stickan och enhetens färgval utgick från vad dessa skulle utstråla, nämligen 

enkelhet och miljövänlighet. Tanken var även att produkten skulle smälta in på ett 

sådant sätt att den inte skulle upplevas som störande i den bestämda miljön. Produktens 

två delar skulle samtidigt få ett gemensamt uttryck även om de används på separata 

platser. Då olika logotyper och andra tillbehör ska kunna placeras på stickan och 

enheten önskades det att färgen på dessa skulle anpassas för att smälta in på bästa 

möjliga vis. Inspiration av kulörer och ytbehandling ses i figur 6 nedan. 

Gällande stickan var det viktigt för författarna att stickan skulle kännas greppvänlig och 

ge en känsla av hur stickan skulle greppas. Genom idéer att använda ett ytterligare 

material vid detta område skulle förstärka den taktila och semantiska känslan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Olika kulörer och ytbehandlingar. 
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4.6 Prototypframtagning 

4.6.1 Val av prototypalternativ  

Då den slutliga designen på stickan och enheten var bestämd var det dags att visa den i 

form av prototyper. Vilka komponenter som skulle behövas i prototyperna undersöktes 

med avseende på konstad och syfte att ta fram dem. I detta ingick även att bestämma 

material och tillverkningssätt. Komponenterna sammanställdes sedan i ett Excel-

dokument där en totalkostnad för respektive prototypalternativ summerades ihop. 

Genom att väga syftet mot kostnaden gavs sedan ett förslag på vilka prototyper som 

ansågs vara lämpligast att ta fram. Detta gällde även leverantörer och friformsmaskiner. 

Innan ett beslut kunde tas ansågs det vikigt att stämma av detta förslag med Prodelox. 

Därför hölls ett avstämningsmöte där prototypalternativen diskuterades och ett beslut 

togs gemensamt. 

4.6.2 Produktionsanpassning 

Innan designen av stickan och enheten kunde användas för prototypframtagning 

behövde de produktionsanpassas. För detta rådfrågades handledare och annan personal 

på Prodelox. I stickans fall gjordes produktionsanpassningen genom att lägga så kallade 

klackar på stickans tudelade design för att förenkla sammanfogningen av delarna. 

Gällande enheten hjälpte en antälld på Prodelox till med utbrednings- och 

sammanfogningsdetaljer. Därefter gjordes bockningsritningar. Även enhetens ovansida 

och stickorna produktionsanpassades genom att dessa delades upp i mindre bitar för att 

kunna skrivas ut i friformsmaskin. 

4.6.3 Beställning av material och komponenter 

Då de flesta av prototypens delar skulle beställas kontaktades aktuella företag och 

beställningar kunde göras. Plåtdelarna beställdes hos en leverantör som Prodelox brukar 

beställa från. För att ta fram stickan och ovandelen av enheten användes en 

friformsmaskin på Prodelox. 

4.6.4 Ytbehandling 

Efter undersökning via internet, handledning samt studiebesök på DRACO attribut 

gjordes beställningar på material för ytbehandling. För att uppfylla den taktila känslan 

för greppbarhet beställdes ett ytbehandlingsmaterial till prototypen som liknar det 

önskade greppvänliga materialet. För ytbehandling av kulörer på prototypen 

kontaktades ett företag som vanligtvis lackar och ytbehandlar produkter åt Prodelox. 

Författarna valde därför att skicka iväg prototypen för ytbehandling av kulörer. 
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5 Resultat 

I följande kapitel redovisas resultatet från samtliga faser som genomförts. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt som beskriver slutprodukten som examensarbetet resulterat i. 

5.1 Research och behovsanalys 

5.1.1 Fältstudie 

Under fältstudien undersöktes tolv områden som ansågs viktiga för att kunna utveckla 

produkten. Nedan beskrivs resultatet. På grund av den stora mängd information som 

fältstudien resulterade i kommer endast ett litet urval av resultatet inom varje område att 

presenteras. I bilaga 4 visas även ett urval av de bilder som togs under fasen. 

 

Förankring 

Ett vanligt sätt att förankra produkter både utomhus och inomhus är med hjälp av 

skruvar. Något som upptäcktes var däremot att många produkter på offentliga platser 

inte är förankrade. Några exempel på lösa produkter i Linköping centrum är möbler i 

Filbytergallerian, tidningsbehållare i centrum, reklamskyltar utanför butiker och 

vägvisande produkter vid byggarbetsplatser. 

 

Laddningsuttag 

Det upptäcktes att det på vissa offentliga platser redan finns laddningsuttag, exempelvis 

på biblioteket. Även Domkyrkan visade sig ha olika typer av uttag 

 

Producerbarhet 

Under besöket på Linköpings Stadsbibliotek studerades en tavla som visar produktionen 

av energi hos de solceller som finns på bibliotekets tak, se figur 7. Något som 

observerades var att solceller inte producerar mycket el på vintern, vilket ansågs viktigt 

att känna till för att säkerställa produktens producerbarhet.  

 

Affärsplan – betalningssätt 

Vanliga betalsätt som inte kräver personlig kontakt och som upptäcktes i Linköping 

centrum var med mynt, kort och sms. Att använda sig av internet och Facebook för att 

sprida information är också förekommande. 

 

Batterier 

Ingen information om batterier påträffades under fältstudien. 

 

Elnät 

Enligt en informatör på Bixia ansvarar Tekniska verken för marknätet i Linköping. Vad 

gäller el är det fri konkurrens mellan elbolag. 
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Figur 7 Linköpings Stadsbiblioteks produktion av solenergi. 

Alternativa laddningsmöjligheter 

Under researchen upptäcktes att vissa offentliga miljöer redan har goda 

laddningsmöjligheter för de som vill ladda sin mobiltelefon, se figur 8. Ett exempel är 

biblioteket som visade sig ha laddningsstolpar i anslutning till vissa sittplatser. 

Samtidigt visade det sig att vissa offentliga miljöer inte hade laddningsmöjligheter. Till 

exempel finns inga uttag i anslutning till sittmöblerna mitt i Filbytergallerian. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Exempel på miljöer med och utan alternativa laddningsmöjligheter. 

Benchmarking 

Då utbudet i teknikaffärer undersöktes visade det sig finnas flera produkter på 

marknaden som möjliggör laddning av mobiltelefoner. Till vissa typer av 

mobiltelefoner finns reservbatterier som kan tas med och pluggas i då batteriet tagit slut. 

Det finns både varianter som drivs av batterier och solceller, dock är utbudet av 

solcellsladdare begränsat till iPhone. Vid undersökningen hittades även 

laddningsstationer för elbilar, se figur 9. 
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Funktioner – delfunktioner 

Under fältstudien visade det sig att det finns många delfunktioner hos marknadens 

produkter som även skulle kunna implementeras i laddningsenheten. Exempel på olika 

delfunktioner som upptäcktes var att visa information, att lysa, att visa produktens 

miljövänlighet, att förvara saker, att enkelt kunna transporteras och att bidra till 

säkerhet. Det observerades också att barn är nyfikna på saker på låg höjd vilket innebär 

att säkerheten blir extra viktig hos produkter som placeras lågt. 

 

Inspiration 

Under researchen inhämtades inspiration från flera av de platser som besöktes, se figur 

10. För att nämna några visade högtalare i Linköpings Domkyrka hur teknik kan döljas, 

och produkter i inredningsaffärer hur produkter anpassats till människan. Även 

inspirerande ljus implementerat i produkter observerades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Laddningsstationer som finns i offentliga miljöer idag. 

Figur 10 Bilder på inspirationskällor för funktioner som kan 

implementeras i produkten. 
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Material 

Det observerades att produkter som placeras i offentliga miljöer utomhus ofta är gjorda 

av metall, plast, betong, sten eller trä. Dock fanns även exempel på andra, mer 

annorlunda material som mosaik, fibermaterial och gummi. Även inomhus är trä, plast 

och metall vanliga material hos produkter. Besöket på materialbiblioteket gav även 

inspiration på spännande material som kan användas till produkten, se figur 11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solceller 

Under researchen visade det sig att vissa teknikaffärer i Linköping har ett utbud av 

solceller. Författarna hittade både enkla solceller och solcellsprodukter som kan 

användas för att producera energi i exempelvis båt och husvagn. Tyvärr fanns ingen 

möjlighet att studera monterade solceller på tak. Besöket hos doktoranden vid 

Linköpings universitet gav även grundläggande information om solceller. 

5.1.2 Kompletterande studie 

Nedan beskrivs ett urval av den kompletterande information som informations-

sökningen resulterade i.  

För att skapa en självförsörjande solcellsanläggning behövs solceller, batteri och 

laddningsregulator (Svensk solenergi, 2013). Det vanligaste är att solgenererad el lagras 

i blybatterier (Tekniska museet, 2009). Syftet med att koppla in en laddningsregulator är 

att undvika att batteriet överladdas och därmed förstörs (Älvdalens kommun, 2013).  

Antalet soltimmar per dag i Sverige ligger under perioden april till augusti i snitt på 4,5 

timmar. Under denna period är den genomsnittliga elproduktionen per dag för en 100W 

solpanel ungefär 400Wh per dag. (Solar Lab Sweden, 2013) 

Enligt ett test som genomförts av MacWorld drar en iPhone 3GS ungefär 5W medan 

den laddas i ett vägguttag (Andersson, 2010). 

Utifrån informationen som tagits fram under researchfasen samt teorin utgjorde detta en 

grund för vilka komponenter produkten behöver. Enligt teori om batterier som är 

kopplade till solceller är AGM batterier de som bäst uppfyller de krav som produkten 

har. Mer om AGM batterier går att läsa i kapitel 3.2. För att solcellen som ska användas 

ska vara så effektiv som möjligt vid laddning valdes monokristallina solceller till 

Figur 11 Material för inspiration från material biblioteket. 
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produkten. För intresse av ytterligare läsning om solceller hänvisas dessa till kapitel 3.1 

i rapporten. 

5.1.3 Användarundersökning 

Enkät 

Enkäterna besvarades av 38 personer på olika platser i Linköping. De fylldes i av 

personer i varierande åldersgrupper, dock var majoriteten av personerna mellan 19-30 

år. Svaren varierande mellan personer och ålder. Exempelvis visade enkätsvaren att det 

var fler som hade ett behov av att använda sin laddningsbara produkt medan den laddar 

och att detta inte varierade med åldern. Något som dock verkar variera med åldern är 

om personerna brukar ha med sig sladd till sin produkt. Enkätsvaren visade även att 

majoriteten tar med sig smartphones vid längre resor. Nedan visas några av de 

stapeldiagram med frågor som har sammanställts utifrån enkätsvaren. Den lodräta axeln 

representerar antal procent som har svarat medan den vågräta axeln representerar de 

olika åldersgrupperna. De resterade svaren på enkäterna finns i bilaga 5. 

 

Brukar du använda din tekniska produkt medans den laddar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukar du har med dig egen sladd när du bär med dig din tekniska produkt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du ska iväg på längre resor, vilka tekniska produkter brukar du ha med dig? 
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Hur ofta brukar du ladda din tekniska produkt? (den du använder mest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har det någon gång hänt att du är i behov av att ladda fast du inte har möjlighet? 
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Intervju 

Nedan ges en kort sammanställning av vad som framkom under intervjuerna med 

användarna. Det bör noteras att avsnittet endast visar ett urval av resultatet. Notera även 

att svaren har förenklats vid denna sammanställning. För att se fullständiga svar 

hänvisas läsaren till bilaga 6. 

Laddningsbehov 

Hur lång tid tar det för dig att ladda din enhet? 

Det visade sig att några av användarna har en vana att ladda sin telefon över natten. 

 

Hur ofta händer det att du är utan batteri?  

Svaren varierade. De flesta svarade att det sällan händer medan ett fåtal svarade att de 

ganska ofta är utan batteri. När användarna utvecklade svaren visade det sig ändå att de 

flesta inte använder sin mobiltelefon vid tillfällen då de har dåligt batteri för att spara 

batteri, och att de då inte kan använda telefonen till det de vill. Svaren visade också en 

tendens till skillnad i åldergrupper då användare i åldersgruppen 19-30 oftare är utan 

batteri jämfört med de i åldersgruppen 46-60. Det bör dock nämnas att detta 

resonemang endast bygger på ett fåtal svar. 

 

Miljöer 

 

På vilka platser använder du oftast dina tekniska produkter?  

Svaren visar att användarna använder sina tekniska produkter på många skilda platser, 

exempelvis hemma, i skolan, på jobbet, på resande fot, på gymmet och stranden. 

Överallt var ett svar som nämndes några gånger, vilket visar att produkterna blivit en 

viktig del i människors liv. 

 

Finns det någon specifik plats där du är i behov av en teknisk produkt?  
I den yngre ålderskategorin dök svaret ”jag känner mig naken utan mobilen” upp, vilket 

visar att mobilen är en produkt med stor betydelse för vissa personer. 

 

Finns det platser där du spenderar mycket tid och/eller väntar mycket?  

Övervägande andelen användare svarade platser som relaterar till att resa. Exempel som 

nämndes är buss, tåg och flygplatser. Någon nämnde att det redan i dagsläget går att 

ladda sin mobil på tåg och flygplatser. 

 

På vilka platser brukar du oftast ladda dina tekniska produkter?  

Det visade sig att flertalet användare har en vana att ladda sina produkter hemma. På tåg 

och på jobbet var andra svar som nämndes.  

 

Brukar du ladda dina produkter utanför hemmet? Varför/varför inte?  

Svaren visar att de flesta användare ändå laddar mobila enheter utanför hemmet någon 

gång ibland. På jobbet, skolan, tåg och i bil var svar som nämndes.  

 

Vad skulle få dig att oftare ladda dina produkter utanför hemmet?  

Svaren visade på olika faktorer. Några svarade att de skulle ladda utanför hemmet oftare 

om de hade större behov av det. Ungefär lika många svarade att fler, lättillgängliga 

laddningsplatser eller uttag skulle få dem att oftare ladda någon annanstans. Ett par 

personer efterfrågade också sladdar på dessa laddningsplatser. En anledning som 

nämndes var att det är otympligt att ta med egen laddare. Ett annat exempel som 
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nämndes för att inte behöva bära med sig sladd var att ladda via trådlös laddare. Andra 

faktorer som nämndes var att det ska gå snabbt så för att undvika att vänta på andra som 

laddar samt att det ska vara pålitligt och säkert. 

 

Hur ofta brukar du ladda dina produkter utanför hemmet?  

Svaren varierande, allt ifrån en gång i veckan till nästan aldrig nämndes. Det visade sig 

ändå att de flesta redan laddar utanför hemmet ibland. 

 

Brukar du ha med dig sladd när du har med dig produkten?  

De allra flesta svarade nej eller att de bara har med sig sladd om de vet att de behöver 

ladda eller använda telefonen mycket. 

 

Har det någon gång hänt att du är i behov av att ladda fast du inte har möjlighet? 

Var?  

De flesta svarar ja men även ett par nej noterades. Det visade sig att det hänt på skilda 

platser och platser som nämndes var bland annat skolor, centrum, tågresor, utlandsresor, 

skidanläggningar och jobb. 

 

Funktioner och betalning 

 

Vad brukar du göra under tiden som dina produkter laddas, om du laddar utanför 

hemmet? 

”Använder telefonen samtidigt” var ett frekvent svar. Ett par användare nämnde att de 

inte brukar vänta medan telefonen laddas utan vill kunna göra andra saker under tiden. 

Svaren visade också att flera användare gärna vill ha uppsikt över sin telefon när den 

laddas. 

  

Om du hade möjlighet att låsa in din produkt samtidigt som den laddas, vad skulle du 

föredra; att låsa in den eller att vänta medan den laddas? Varför?  

De flesta kan tänka sig att låsa in mobiltelefonen men skulle hellre välja att ha uppsikt 

över den. Anledningen till detta är att de vill kunna använda den samtidigt. De flesta 

svar antyder också att det känns osäkert att låsa in sin mobiltelefon. 

 

Skulle du kunna tänka dig att betala för att få ladda din tekniska produkt på en 

offentlig plats? Varför?/Varför inte?  

De flesta svarade att de kan tänka sig att betala, men inte alls mycket pengar. Vissa svar 

antyder en viss tvekan till att betala och någon nämner någon nämner att betalning 

endast skulle vara aktuellt vid en nödsituation. Någon annan nämnde att denne skulle 

kunna betala om de är i behov av mobiltelefonen och det inte fanns något alternativ. 

 

Om du hade möjlighet att låsa in och ladda din tekniska produkt men behövde betala 

för det, vilket av följande betalsätt föredrar du; att betala med mynt, kort, mobilen 

eller att titta på reklam? 

Svaren varierade mycket och det är svårt att säga att användarna föredrar det ena 

framför det andra. Flera av användarna svarade att de föredrar kort framför kontanter. 

Några föredrar istället kort reklam. Flera svarar att de kan tänka sig att betala med 

mobiltelefon men att det är svårt att betala med den om batteriet är urladdat. En 

användare nämner att gratis alltid är bäst. 
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5.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen baseras på uppgiftsbeskrivningen och användarundersökningen. 

Krav från intervjun togs fram på ett liknande sätt men om specifika idéer eller viktiga 

önskemål fanns med togs även det hänsyn till. Resultatet från de krav som framkom 

från enkäterna och intervjuerna sammanställdes i ett dokument där varje krav 

rangordnades enligt MoSCoW. Kravens rangordning baserades på 

uppgiftsbeskrivningen, enkäterna och intervjuerna. Här nedan, se figur 12, visas de 

MUST-krav som togs fram utifrån detta då dessa krav var högst prioriterade. De övriga 

Should-, Could-, Won’t-kraven återfinns i bilaga 7. 
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Figur 12 MUST-krav baserat på uppgiftsbeskrivningen samt enkäter och intervjuer från 

användarundersökningen. 

Krav MoSCoW 

Ger möjligheten att förändra kundens laddningsvanor M 

Är ett komplement till att ladda hemma M 

Ger mervärde genom andra funktioner än att ladda M 

Ska ínnehålla funktioner som är anpassade till användarens behov och önskemål och miljön den placeras i M 

Ger mervärde genom andra funktioner än att ladda M 

Batteriets livstid ska anpassas till solcellens M 

Produkten ska kunna användas i Sverige och är därmed anpassad till svenska förhållanden M 

Drivs av solceller så mycket som möjligt M 

Kostnaden ska vara 5'-15' kr till kund M 

Har så liten miljöpåverkan som möjligt M 

Tillverkas i material som är miljövänliga i ett livscykelperspektiv M 

Fungerar för människor med funktionshinder M 

Fungerar på olika offentliga platser och är ett komplement till att ladda hemma M 

Ska uppfylla våra egna mål för projektet M 

Arbetet ger material att visa upp, handskisser, CAD och presentationsmaterial M 

Arbetet är klart i tid M 

Vi står för och tror på produkten vi utvecklar M 

Arbetet är genomarbetat, för både oss och Prodelox M 

Ska kunna erbjudas fastighetsägare och andra motsvarande aktörer M 

Tillgodoser behovet att kunna ladda sin mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning, så att den är laddad oftare M 

Har ett antal funktionsalternativ utöver att kunna ladda som ger mervärde för kunden M 

Ska kunna laddas med hjälp av solljus M 

Ska kunna anslutas till elnätet M 

Formgivningen ska vara anpassad till offentliga miljöer M 

Varianterna ska ha gemensamma designelement, d.v.s. gemensamt formspråk M 

Är lätt att förstå och använda M 

Är gynnsam att producera (kostnad, montering) M 

Robust: är anpassad till den utsatta miljön (i offentliga miljöer) M 

Placeras i offentliga miljöer M 

Helhetstänk innehållande affärsmodell M 

Laddar mobiltelefoner och eventuellt surfplattor M 

Laddar produkter av olika märken M 

Laddar produkter med de vanligaste uttagen. ( Ska finnas USB,  ev. 3.0.) M 

Möjliggör fler möjligheter till laddning av tekniska produkter offentliga miljöer än vad som finns idag M 

Fungerar offentliga platser M 

Är pålitligt och säkert att ladda (ska vara säker för både barn och vuxna) M 

Möjliggör att ladda sin produkt när det behövs M 

Strömstyrkan i produkten ska vara tillräcklig för att ladda de produkter som behövs M 

Kopplas till elnätet M 

Batterier för att kunna ladda även när det inte är solljus M 

Laddningsregulator behövs för att undvika att batteriet förstörs på grund av överladdning M 

Tillverkas i material som tål utomhusbruk M 

Ska vara enkel att använda M 

Ska kunna kopplas till elnätet M 
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5.3 Konceptframtagning 

5.3.1 Idégenerering 

Idégenereringen resulterade i många förslag på hur kraven i kravspecifikationen skulle 

kunna mötas. Några av dessa skisser kan ses i figur 13 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Ett urval av författarnas idéskisser under idégenreringsfasen. 



Design och produktutveckling av en produkt för laddning av mobila enheter i offentliga miljöer 

40 

5.3.2 Konceptframtagning 

Konceptframtagningsfasen resulterade i 16 koncept. Nedan visas ett urval av koncepten, 

för att se resten av de framtagna koncepten hänvisas till bilaga 8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koncept Laddningsstolpe 

I konceptet är laddningsenheten så 

grundläggande det går. Enheten 

innehåller allt som måste finnas, det vill 

säga laddningsuttag och solceller, men 

inget mer. Solpanelen är placerad högt 

upp och i vinkel för ökad effekt. I stolpen 

skulle dock extrafunktioner kunna 

integreras som till exempel en sittplats.  

Koncept Inbyggd sladd för laddning 

Konceptet innebär en laddningsenhet där 

sladdar finns tillgängliga så att 

användaren inte behöver ta med sig egen 

sladd. Ett frågetecken kring konceptet är 

hur man kan undvika förslitningsskador 

på sladdarna. 

Koncept Solcellstak, bord och stolar i en 

enhet 

Konceptet innebär en allt-i-ett lösning där 

flera delar med funktion satts samman till 

en enhet. Enheten innehåller en kärna med 

laddningsuttag, bord, sittplatser och ett tak 

av solceller. Solcellstaket är antingen runt 

eller rundat och syftet är att solljuset ska 

nå taket hela dagen. Tanken är att enheten 

ska upplevas robust vilket minskar risken 

för vandalisering. 
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Koncept Laddningssticka, variant 1 

Konceptet innebär att användaren hämtar ut 

en laddningssticka i enheten. 

Laddningsstickan är medtagbar och 

kopplas direkt i mobilen som då börjar 

ladda.  Det här gör att användaren kan röra 

sig vart den vill medans produkten laddas. 

Laddningsstickan laddas upp i enheten med 

hjälp av solceller och när den är urladdad 

lämnar användaren tillbaka den i valfri 

enhet. När stickan laddats upp igen kan en 

ny användare hämta ut den och på det viset 

skapas ett ”laddningskretslopp”. 

 

Koncept ”Estetisk” laddningsenhet 

Innebär en laddningsenhet som förutom att 

ladda mobiltelefoner även ger ett mervärde 

till offentliga miljöer genom att vara 

estetiskt tilltalande. 

Koncept Laddningssticka, variant 2 

Konceptet liknar variant 1 och innebär 

också att en medtagbar laddningssticka 

hämtas ut i enheten. Skillnaden är att 

stickan är avsedd att användas medans 

användaren vistas i närheten av enheten 

eftersom stickan sedan lämnas tillbaka i 

samma enhet. Användaren lånar därför 

stickan på plats. En oklarhet runt 

konceptet är hur laddningsstickan lämnas 

tillbaka. 
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Koncept Trappa med laddning 

Innebär att laddningsenheten genom 

form skapar många sittplatser som kan 

användas medan produkten laddas. Den 

trappliknande formen utnyttjar även 

höjden för att ta upp mindre yta i den 

offentliga miljön. Laddningstrappan 

fungerar som en naturlig väntplats och 

ger användaren bra överblick över sina 

saker. En oklarhet är vart solcellen ska 

placeras. 

Koncept Avskiljarevägg 

Konceptet innebär att laddningsuttag 

kombineras med en skiljarevägg så att 

användaren kan skärma av sig från den 

offentliga miljön och prata enskilt 

samtidigt som mobiltelefonen laddas. 

Sladdar och batteri placeras i mitten av 

avskiljaren. Laddningsenheten är också 

försedd med sittplats och eventuellt bord. 

 

Koncept Sittmöbel 

Konceptet är en laddningsenhet 

kombinerad med en sittfunktion så att 

användaren kan sitta samtidigt som 

mobiltelefonen laddas. Ett frågetecken 

runt konceptet är vad den har för något 

extra förutom att vara en möbel med 

uttag, så att den inte konkurrerar med 

vanliga möbler. Ett annat är hur det ses 

till att möbeln inte får större upp-

märksamhet än produktens primära 

funktion som är laddningsmöjligheten. 

En annan oklarhet är vart solcellen ska 

placeras. 
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5.3.3 Workshop med fokusgrupp  

Tre av de totalt 16 koncepten fick den högsta placering i omröstningen och valdes sedan 

ut för att diskuteras vidare gällande material- och produktionsmöjligheter. De tre 

koncepten var: 

 Koncept Laddningsstolpe 

 Koncept Laddningssticka 

 Koncept Laddningstrappa 

5.3.4 Koncepteliminering 

Konceptelimineringen resulterade i att följande fyra koncept togs vidare; 

Laddningsstolpe, Laddningssticka, Avskiljarevägg och Laddningsenhet med 

sittfunktion. Notera att både variant 1 och 2 ingår i koncept laddningssticka. Lägg också 

märke till att koncept laddningsenhet med sittfunktion är en sammanslagning av 

koncept Trappa med laddning och koncept sittmöbel. 

5.3.5 Konceptutveckling 

Konceptutvecklingen av de fyra koncepten resulterade i flera idéer. Det var både idéer 

om möjligheter till hur användaren skulle hantera laddningssituationen, hur enheten 

formmässigt skulle kunna se ut samt vilka funktioner den skulle kunna ha. I figur 14 

nedan visas ett urval av konceptutvecklingsidéerna som skissades fram. 

 

  

Koncept Laddningsenhet kopplad till 

solceller på tak 

Tanken med konceptet är att solceller på tak 

i närheten nyttjas för att förse enheten med 

ström. Detta innebär att enhetens form inte 

begränsas till att innehålla solceller. 

Konceptet innebär också att mycket 

solenergi kan erhållas. Solcellerna kan även 

kopplas till en enhet inomhus. Konceptet 

bygger även på tanken att enheten ger 

mervärde för affärer, detta genom att 

solceller på taket och reklam på enheten gör 

reklam för affären och lockar till sig 

kunder.  
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Figur 14 Några av de skisser som författarna skissade fram under 

konceptutvecklingen. 
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5.3.6 Konceptutvärdering 

I tabell 3 nedan visas en översikt av resultatet från Concept screening vars syfte var att 

utvärdera hur bra de tre koncepten uppfyller MUST-kraven från kravspecifikationen. I 

omgång 1 då koncept Laddningsstolpe sattes som referens visade sig koncept 

Laddningssticka totalt sett uppfylla kravspecifikationens krav bäst med resultatet 7+. I 

omgång 2 då detta koncept sattes som referenskoncept visade det sig att övriga koncept 

totalt sett fick en negativ totalsumma i jämförelse. Resultatet visade med andra ord 

tydligt att koncept Laddningssticka bäst uppfyllde kraven i kravspecifikationen. Hela 

resultatet finnes i bilaga 9.  

 

Tabell 3 Resultat från Concept screening. 

 

 

5.3.7 Vidareutveckling av det högst viktade konceptet 

Sammanlagt togs tre scenarion fram. Nedan beskrivs ett av dessa scenarion. Resterande 

scenarion återfinns i Sekretessbelagda Bilagor. 

 

Scenario 

Scenariot förklaras utifrån figur 15 där syftet är att användaren inte ska behöva betala 

för att ladda sin mobiltelefon. Efter att produkten har producerats äger leverantören 

enheten inklusive laddningsstickorna. Leverantören säljer sedan dessa vidare till caféer, 

restauranger och övriga offentliga platser där det finns möjlighet att sitta vilket innebär 

att företaget på den offentliga platsen äger enheten och stickorna. De offentliga 

platserna kan tack vare att ha denna produkt skapa ett mervärde för kunderna genom att 

erbjuda laddningsservice under hela vistelsen vilket genererar fler kunder. Enheten och 

stickorna är placerade inne på caféet, restaurangen eller liknande och drivs med hjälp av 

solceller, där solpanelen placeras på fastighetens tak. Då användaren vill ladda sin 

mobiltelefon hämtar den ut en laddningssticka från enheten. Användaren kan då ladda 

sin mobiltelefon gratis under vistelsen på den offentliga platsen och har möjlighet att 

röra sig mobilt på plats. När användaren ska lämna platsen eller har laddat klart sin 
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mobiltelefon placeras laddningsstickan tillbaka i enheten och stickan laddas upp på nytt 

till nästa användare. Den första användaren lämnar platsen med en laddad mobiltelefon. 

 

Figur 15 Ett scenario. 

5.3.8 Teknisk undersökning 

Vid den tekniska undersökningen gjordes inledningsvis ett antal antaganden som kom 

att påverka dimensioneringen av komponenterna. Antaganden och beräkningar som 

gjordes för att dimensionera komponenterna var följande: 

Antaganden: 

 Varje timme laddar åtta personer sin mobil till fulladdat, vilket tar 1 timme per 

smartphone. 

 Enheten och stickan används klockan 10.00 – 20.00.  

 En smartphone drar 5W.  

 Solcellen är i snitt verksam 4,5 timmar per dygn sommartid (april – augusti). 

 Solcellerna som används är monokristallin eftersom de är mest effektiva. 

 En 100W solpanel ger ca 400Wh per dag.  

Beräkningar: 

Hur många wattimmar behövs per dygn? 

 8 personer x 1h = 8h 

 Används 10h/dygn x 8h = 80 h per dygn 

 5W per mobiltelefon x 80 h = 400Wh = 0,4 kWh / dygn 
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 400W/dygn/4,5h = ca 90W per dygn då åtta personer laddar samtidigt. 

Utifrån denna solpanel dimensionerades även batteriet och laddningsregulatorn. Efter 

diskussionen med en anställd på Prodelox kompletterades översiktsbilden över vilka 

komponenter som ingår i koncept Laddningsstticka, se figur 16 nedan. 

Figur 16 Översikt över komponenter som behövs för koncept Laddningssticka. 

5.3.9 Ekonomisk uppskattning 

De ekonomiska kalkylerna för de tre koncepten visade att kostnaderna för komponenter 

och material inte skiljer sig avsevärt från varandra, se tabell 4. Då koncepten jämförts 

med avseende på komponentkostnad skulle koncept Laddningsstolpe och 

Laddningstrappa kosta 10 000 kronor respektive 10 400 kronor medan koncept 

Laddningssticka skulle kosta 11 300 kronor och är alltså något dyrare. Då kostnader för 

materialet för enheten inkluderas i beräkningen skulle koncept Laddningsstolpe kosta 

12 000 kronor, koncept Laddningssticka 13 300 kronor medan koncept Laddningstrappa 

skulle bli dyrare och kosta 14 600 kronor. Notera att kostnaderna avrundats uppåt till 

närmaste hundratal. Lägg även märke till att det för koncept Laddningssticka är 

scenariot som beskrivits i rapportens huvuddel som avses. Hela kalkylerna återfinns i 

bilaga 10. 
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Tabell 4 Ekonomiska kalkyler över de tre koncepten. 

Kostnad 
Koncept 
Laddningssticka 

Koncept 
Laddningsstolpe 

Koncept 
Laddningstrappa 

komponenter 11 300 10 000 10 400 

Totalkostnad       

vid ytterhölje i polykarbonat 12 700 11 400   

vid ytterhölje i rostfritt stål 13 300 12 000   

vid ytterhölje i betong     14 600 

5.3.10 Slutligt konceptval 

Efter att resultatet från de olika utvärderingarna jämförts och vägts ihop med resultatet 

från workshopen samt författarnas egna åsikter visade det sig att koncept 

Laddningssticka värderats högst i samtliga utvärderingar. Detta gjorde att författarna 

efter diskussionen snabbt kunde välja koncept Laddningssticka. För att läsa mer i detalj 

om hur konceptvalet gick till hänvisas läsaren till Sekretessbelagda Bilagor.  

5.4 Formgivningsstudie 

5.4.1 Materialinspiration 

Studiebesöket på DRACO attribut gav främst kunskap om vilken typ av material som är 

lämpligt att använda för den taktila och semantiska känslan på stickan. För att stickan 

ska ge känslan av att den är greppvänlig och för att veta var fingrarna ska placeras för 

att få bästa grepp för användaren rekommenderades under besöket ett gummiliknande 

material som sprayas på ytan. Detta skulle främst kunna användas för 

prototyptillverkningen. Under besöket gavs även mycket information om vad som är 

möjligt vid prototyptillverkning angående färgning av gummimaterial. 

5.4.2 Formgivning 

De värdeord som tagits fram och som formgivningen utgick ifrån var: miljövänlig och 

enkel. Vid urvalet bland skisser var det i hur stor grad dessa ord utstrålades som styrde 

valet. 

Då batteriet är en styrande komponent när det gäller storlek utgick stickans form från 

batteriets mått för att göra den så nätt som möjlig. I figur 17 nedan syns det att stickans 

längre sidor dock har en radie. Anledningen till detta är att frigöra högtalare och 

mikrofoner som är placerade nära laddningsuttaget på flera mobiltelefoner. Detta ger 

användaren möjlighet att prata i mobiltelefonen medan den laddas. Denna lösning 

skapar även utrymme för de två uttag placerade på stickan som möjliggör laddning. Den 

rundade formen skapar även ett mjukt, tilltalande uttryck hos formen. För att 

användaren stadigt ska kunna greppa stickan består de två resterande kanterna på 

stickan av raka linjer vilket gör att de följer mobiltelefonens formgivning och det på så 

vis blir behagligt att hålla i mobiltelefonen och stickan medan laddning sker. De raka 
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Figur 18 Enhetens formgivning som följer stickans formgivning. 

kanterna är även en förutsättning för att stickan ska passa i de raka spår som finns i 

enheten när stickan placeras i dem.  

 

 

 

 

 

Formgivningen av enheten utgick från stickans form för att skapa ett enhetligt 

formspråk. Därför återanvändes stickans form, med radie på långsidorna upptill och 

nedtill och de raka sidorna även på enhetens kortsidor, se figur 18. För att uppfylla 

värdeordet enkel består resterande former av raka linjer vilket ger ett enkelt formspråk. 

För att göra enheten enkel eftersträvades även en enhet som var tunn. Eftersom batteriet 

var den komponent som begränsade hur tunn enheten kunde göras anpassades därför 

enhetens form till batteriets. På grund av att det även är viktigt att enheten ser robust ut 

vid placering i offentliga miljöer gjordes däremot en avvägning mellan enkelhet och 

robusthet då enhetens tjocklek bestämdes. För att förenkla interaktionen mellan 

användare och enhet gjordes också en 30
ᵒ
 vinkel vid enhetens ovansida, se figur 19. 

Tanken med detta var att optimera synvinkeln ergonomiskt för användaren då en sticka 

ska hämtas ut och sättas tillbaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Stickans formgivning. 
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5.5 Detaljkonstruktion 

5.5.1 Detaljdesign 

I figur 20 nedan visar den slutliga detaljdesignen gällande mått på stickans och enhetens 

formgivning. Stickans mått utgick som tidigare nämnts mycket från det laddningsbara 

batteriets storlek. Höjden på enheten reviderades till rätt antropometriska mått efter att 

tester utförts på mock-up:en. Då enheten är anpassad till alla personer är höjden vid den 

rundade framsidan 1030 mm och baksidans höjd 1220 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Den anpassade vinkeln. 
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5.5.2 Materialval 

Som tidigare nämnts valdes material på stickan och enheten utifrån krav för placering i 

offentliga miljöer, så som väderanpassning, möjlighet till rengöring och producerbarhet 

men även med avseende på användarvänlighet. Utifrån detta består därför hela enheten 

av anodiserat aluminium då materialet uppfyller de krav som ställs på enheten i de 

miljöer den kan komma att placeras i. Vid prototypbyggandet behövdes det dock göras 

ett undantag för att på kort tid ta fram en prototyp. Därför valdes det att skapa enheten i 

1 mm tjock stålplåt. För att underlätta vid prototypbyggandet skapades den övre delen 

av enheten av ABS-plast i friformsmaskin. Detta för att undvika svetsfogar och 

merarbete vid sammansättningen av enheten. Detta är dock ingenting som ingår i den 

slutgiltiga produkten utan endast i prototypen. 

Då stickan som ska greppas mycket och då användarvänligheten står i fokus består 

stickan av materialet av Dryflex, som är en termoplastisk elastomer, med ett nominellt 

hårdhetsvärde på 45. Mittendelen av stickan ska sedan kläs med en mjukare yta av 

Dryflex med ett nominellt hårdhetsvärde på 30. Tackvare hårdheten och en hög friktion 

i detta val av material frambringas den taktila känslan. Då det är tänkt att mittendelen av 

stickan kommer att beröras oftare än andra delar får användaren då ett bättre grepp. Vid 

prototypbyggandet anpassades även stickans material för effektivare framtagning av 

produkten. De två stickornas skal skrevs därför ut i friformsmaskin, dessa lika så i ABS-

plast. 

Figur 20 Stickan och enhetens mått. 
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5.6 Prototypframtagning 

5.6.1 Val av prototypalternativ 

Efter att prototypalternativen diskuterats och kostnaden för att ta fram varje alternativ 

vägts mot dess syfte togs beslutet att bygga följande prototyper: 

 Funktionsprototyp av enheten med en riktig solcell.  

Syftet med funktionsprototypen är att visa produkten i sin helhet och 

interaktionen mellan användare, sticka och enhet, se figur 21. 

Funktionsprototypen är även att visa produktens storlek och ge en verklig känsla 

för den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 Enheten med en solcell. 

 Funktionsprototyp av en sticka med färdigt innanmäte. 

Syftet är att visa hur stickan fungerar, att tekniken finns, fördelarna med att 

slippa sladd samt att ge en verklig känsla för produkten. Se figur 22 nedan. 

 

 

           Figur 22 Funktionsprototypen med innanmätet. 

 Designprototyp av de två varianterna av stickor 
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Syftet är att visa stickans exakta design och mått samt båda uttagskombinationerna, 

se figur 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 De två stickorna med uttag. 

För att se kalkyler över kostnaden att tillverka de olika prototyperna samt 

prototypalternativ hänvisas läsaren till bilaga 10 respektive bilaga11. 

5.6.2 Produktionsanpassning 

För att plåten till enheten skulle få de rätta måtten gjordes ritningar i SolidWorks med 

verktyget Sheet Metal. Detta för att plåten skulle kunna skäras ut i de önskade måtten.  

Ritningar gjordes till alla plåtdelar, det vill säga det yttre svepet och bakplåten, se figur 

24. För att dessa sedan enkelt skulle sättas samman, och få rätt radie på yttre svepets 

framdel, gjordes även två stödskivor; en för den övre delen av enheten och en bottenplåt 

för att stabilisera enheten underifrån.  

 

 

 

 

 

 

De önskade radierna på plåten skulle även märkas ut för att tillverkaren som delarna 

skulle skickas till skulle veta var bockningar skulle ske. Detta gjordes med hjälp av 

bockningsritningar i SolidWorks. Bockningar behövdes göras vid krökta ytor, det vill 

säga på yttre svepet och bakplåten, se figur 25. Alla ritningar skickades sedan iväg för 

Figur 24 Ritningar för skärning av plåtens yttre svep, till vänster, och bakplåt, till 

höger. 
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skärning, bockning och även valsning av den krökta framdelen. När allt hade bockats 

och skurits ut skruvades sedan plåtdelarna samman till en enhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 Beställning av material och komponenter 

I tabell 5 nedan ges en översikt av vilka komponenter som beställdes till prototypen. 

Delar markerade med blått anger att delen istället för att beställas tillverkades av 

författarna själva med hjälp av en friformsmaskin och personal från Prodelox. 

 

 

 

Figur 25 Bockningsritningar på plåtdelarna. Den övre visar yttre svepet och den nedre bakplåten. 
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Tabell 5 Komponenter som beställdes till prototypen. 

Funktionsprototyp enhet 

 

Funktionsprototyp sticka 

 

Designprototyp sticka 

Ytterhölje i plåt 

 

Uppladdningsbart reservbatteri USB – B micro (Android) 2st 

Solcell 

 

Ytterhölje 30-stift (iPhone 4, 4S) 

Batteriladdare 

 

 Lightning (iPhone 5) 

Förlängningssladd 

 

 Ytterhölje 

2st 

Topp med urtag anpassade för 

stickor 

  

5.6.4 Färgval och ytbehandling 

För att produkten ska smälta in i offentliga miljöer består både enheten och stickorna av 

färg i olika gråskalor. Detta gör att önskade logotyper eller annan text inte störs av 

starka kulörer på stickan och enheten samt att det enkelt går att kombinera med kulörer 

av valfri färg om så önskas. Stickorna har två kulörer. Vid val av kulörer utgick 

författarna från NCS märkning, vilket är en typ av många typer av märkning av kulörer. 

De två yttre delarna med hårdare Dryflex har kulör NCS S 8000-N. Mittendelen av 

stickorna har kulör NCS S 5500-N. Enheten har en enhetlig kulör och ha en något 

avvikande grå mot stickorna; NCS S 7000-N. Dessa kulörer ses i de inringade fälten i 

figur 26 nedan. Som tidigare nämnts skulle produkten även utstråla miljövänlighet. Av 

denna anledning valdes det att ha en avvikande kulör på delar av enhetens övre del där 

stickorna placeras, kulör NCS 0570-G30Y, se figur 27. 

Då fokus har varit mer på stickan har färgvalet på enheten gjorts mer diskret för att inte 

väcka allt för mycket uppmärksamhet i omgivningen. Detta kan vara något som kan 

revideras vid den riktiga produkten om så önskas. 

De valda kulörerna lackades sedan på prototypen. Vid lackering av enheten gjordes 

detta i sidenmatt finish för att få en yta som är anpassad till den tänkta miljön. Detta 

gjordes även för att undvika att repor uppkommer vilket skulle synas bättre vid 

högblank eller blank yta. För att ändå få någon lyster valdes sidenmatt yta framför 

helmatt yta. Vid lackering av stickan ville författarna få en kontrast i ytan och valde 

därför att ha stickans yttre sidor av något blankare yta än mittendelen medan 

mittendelen bestod av en sidenmatt yta. 
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5.7 Slutlig produkt 

Produkten skapar många möjligheter och fördelar för användaren när mobiltelefonen 

måste laddas. Enligt tidigare användarundersökningar tar inte alla personer med sig sin 

sladd när de vistas i offentliga miljöer och om mobiltelefonen då måste laddas kan det 

vara svårt. En laddningsenhet med sladd ger även förslitningsskador på enheten vilket 

betyder att sladdar måste bytas och det finns stora risker att de slits ut fort. Eftersom 

produkten är som ett uppladdningsbart batteri undviks sladdar. Detta betyder även att 

användaren inte behöver stå och vänta på plats medan mobiltelefonen laddas utan har 

möjlighet att vistas på annan plats under tiden och kan på så vis vara mobil och 

oberoende av att vara i närheten av enheten. Detta minskar även risk för köer eftersom 

användarna inte behöver vänta på sin tur utan kan ta ut en sticka för att sedan gå iväg 

med den. Genom att stickan är medtagbar har användare hela tiden möjlighet att ha 

uppsikt över sin mobiltelefon, vilket också var en hög prioritet från användare i 

användarundersökningen. 

Produkten placeras i offentliga miljöer, till exempel på café, restaurang, tågstation, 

tunnelbanestation, flygplats och hotell. Ägarna av caféet, restaurangen eller liknande 

kan i sin tur välja att ha sin egen logga på stickan för att göra reklam för platsen vilket 

ger ett mervärde för ägarna. På varje sticka visas även en utmärkning i skrift närmast 

uttagen där det står vilket uttag som tillhör Android och lika så iPhone.  

Figur 26 Stickan och enhetens kulörer i gråskala. 

Figur 27 Den avvikande kulören på enhetens övre del ska utstråla miljövänlighet. 
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Att ha en produkt på sitt café, restaurang eller liknande kan även generera till kunder då 

kunder kan välja att gå dit istället för någon annanstans om behovet av att ladda sin 

mobiltelefon är stor. 

Då behovet av att ladda en mobiltelefon är stort finns alltid produkten tillgänglig då den 

är utplacerad på ett flertal offentliga miljöer. Det finns då inget krav att användaren 

själv måste komma ihåg att ta med sin sticka utan den finns alltid där när den behövs. 

När användaren sedan har laddat klart sin mobiltelefon kan den placera stickan i 

enheten då den laddas upp på nytt för att vara fulladdad till nästa användare. Tack vare 

detta finns det alltid möjlighet till att ladda sin mobiltelefon. Totalt är det åtta stycken 

stickor som kan laddas upp samtidigt i enheten och de passar att ladda de flesta 

mobiltelefonerna i dagens läge. Stickorna har uttag på båda långsidorna, där alla åtta 

stickor på ena sidan har micro USB uttag för android mobiler och där fyra stycken har 

uttag för iPhone 5 och nyare på andra sidan och de resterande fyra består av uttag för 

iPhone 4S och äldre. Stickan laddas i enheten via micro USB och har på så sätt inget 

värde för användaren utöver att ladda upp sin mobiltelefon och sedan placera tillbaka 

den i enheten. Alla enheter har samma utformning vilket betyder att stickorna ska kunna 

placeras i vilken enhet som helst. Detta förbereder en eventuell vidareutveckling av 

produkten om så önskas då stickorna inte är beroende av en och samma enhet utan 

skulle kunna flyttas runt i ett större system. 

Något som kom fram under användarundersökningen var att användare gärna inte vill 

betala allt för höga summor för att ladda sin mobiltelefon var detta viktigt att ha i 

åtanke. Av den anledningen betalar användaren ingenting vid användning av produkten 

för att ladda sin mobiltelefon. Produkten är miljövänlig då varje sticka laddas upp av 

solenergi. Den är även miljövänlig eftersom stickan lämnas tillbaka efter varje 

användning och flera kan använda samma sticka för att ladda sin mobiltelefon och 

därmed konsumeras dem på ett sparsamt sätt i jämförelse med om varje person skulle 

äga sin egen sticka. Då stickornas uttag består av hanar gör detta att stickorna utan 

enheten efter urladdning inte är funktionella vilket minskar risken till att stickorna tas 

från enheten. Stickorna i sig har heller inte så högt styckpris vilket gör att café- eller 

restaurangpersonalen inte skulle förlora så mycket på ett mindre svinn av stickor. 

Utformningen på produkten är anpassad till användaren. Stickan, se figur 28, har en 

radie på långsidorna för att undvika att högtalarna på mobiltelefonerna täcks av stickan. 

Detta för att användaren ska kunna prata i sin mobiltelefon och använda den som vanligt 

även medan den laddas. Den har även en greppvänlig yta i mitten av stickan bestående 

av Dryflex för att användaren ska få ett fast grepp vid användning och samtidigt visa 

hur den ska hållas. De resterande delarna av stickan består av ett hårdare Dryflex 

material för att ge kontrast och en enhetlig design. Stickan består även av raka kortsidor 

för att följa mobiltelefonens rakare linjer. Den är även plan på både ovansidan och 

undersidan för att undvika obalans mellan mobiltelefon och bord om det önskas att 

placera mobiltelefonen plant på bord vid laddning.  
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Formgivningen av stickan går sedan ihop med enhetens form vilket skapar ett 

gemensamt formspråk för produkten. Enhetens form, se figur 29, utstrålar enkelhet och 

miljövänlighet samtidigt som den är robust. Enhetens höjd är anpassad efter 95:e 

percentilen och även för funktionshindrade, exempelvis rullstolsbundna. Den är även 

utformad på detta sätt för att undvika framåtlutad kroppsställning med avseende på både 

huvudet och även för resten av kroppen. För att det ska vara ergonomiskt och bekvämt 

att hämta ut en sticka är enhetens övre sida vinklad 30
ᵒ
 enligt antropometriska mått för 

att skapa en behaglig synvinkel för användaren, se figur 29. 

Då produkten ska vara vädertålig består enheten av anodiserat aluminium och rostar 

därför inte, samtidigt som den är stöttålig och klarar av utsatta utomhusmiljöer. 

 

 

         

Figur 28 De två typerna av stickor som kan väljas från enheten. 

Figur 29 Enhetens form till vänster samt synvinkel för den övre delen av enheten till 

höger. 



Design och produktutveckling av en produkt för laddning av mobila enheter i offentliga miljöer 

  59 

Stickans innanmäte består av ett uppladdningsbart Lithium-jon batteri, ett kretskort samt 

laddningsuttagen, se vänstra bilden i figur 30. Enhetens innanmäte består av ett flertal 

komponenter där de största är en monokristallin solcell, ett AGM-batteri samt två 

laddningsregulatorer som reglerar laddningen till AGM-batteriet och stickornas 

uppladdningsbara batteri. Dessa komponenter visas i den högra bilden i figur 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 31 ses även bilder från prototypen för att visa hur stickan kan placeras i en 

mobiltelefon samt hur funktionsprototypen placeras i enheten.  

Figur 30 Stickans och enhetens innanmäte. 



Design och produktutveckling av en produkt för laddning av mobila enheter i offentliga miljöer 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 Prototyper av stickan och enheten. 
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6 Metoddiskussion 

I följande kapitel diskuteras hur metoderna som använts under examensarbetet har 

fungerat i praktiken. Metoderna beskrivs i den ordning som de använts under projektets 

gång. 

Produktutvecklingsmetodik 

Att anpassa den allmänna produktutvecklingsprocessen till examensarbetes specifika 

problemformulering visade sig fungera bra. Inledningsvis var det till stor hjälp att utgå 

från processen under planeringsfasen, vilket gjorde det relativt enkelt att strukturera upp 

den omfattande uppgiften. Produktutvecklingsprocessen har därmed varit till hjälp 

under hela examensarbetet då arbetet i stort följt denna process.  

Planeringsmetoder 

Att använda GANTT som metod vid planeringsfasen har varit ett effektivt sätt att få en 

överblick över det relativt omfattande examensarbetet. Det upplevdes däremot svårare 

att följa GANTT-schemat exakt under projektets senare del då aktiviteterna som 

planerats in var mer detaljerade och skulle ske parallellt. För att undvika att frångå 

GANTT-schemat allt för mycket hade faserna kunnat hållas mer övergripande, eftersom 

det är svårt att redan tidigt i ett projekt veta vilka aktiviteter som behöver göras i den 

senare delen. Något som vi valde att göra under projektets gång var att revidera 

GANTT-schemat. Det är viktigt att inse att det finns möjlighet att ändra i 

tidsplaneringen och att den inte måste vara fastslagen vid start. 

Under projektets senare del gick vi ifrån GANTT-schemat och använde 

närzonsplanering mer vilket i detta fall fungerade bättre. Närzonsplaneringen kan därför 

vara ett bra komplement till GANTT-schemat när det är många moment som ska 

genomföras eller löpa parallellt under en kortare tid. Det finns dock risk för att även 

närzonsplanering kan bli för detaljerad vilket gör den svår att följa om oväntade 

aktiviteter uppstår. Istället för att skriva när och vad som ska göras vid en exakt tidpunkt 

skulle en mindre detaljerad planering då kunna göras. Att planera in mer bufferttid i 

närzonsplaneringen kan vara att föredra. Detta är något vi i efterhand insett borde ha 

gjorts då saker ibland tar längre tid än väntat och oförutsägbara händelser kommer 

mellan dagens aktiviteter. I det stora hela är närzonsplanering dock en bra metod att 

använda sig av vid större projekt. 

Under planeringsfasen användes milstolpar som en metod för att få överblick för när 

viktiga moment under examensarbetets gång skulle vara avklarade. Under 

examensarbetets gång uppfylldes alla milstolpar men på grund av att oförutsedda 

händelser uppkom har det varit svårt att följa den exakt utsatta tiden för milstolparna. 

Såhär i efterhand upplever vi även att milstolparna inte uppmärksammats i så stor grad 

under genomförandet. En tydligare placering eller visualisering av milstolparna skulle 

möjligen ha gjort att de hade använts mer. Milstolparna fyllde ändå ett då de under 

planeringsfasen gav en bra översikt för att se vilka moment och deadlines som var 

utsatta under projektets gång och säkerställde att samtliga sådana inkluderades.  
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Metoder för användarundersökning 

För att få en tydlig bild av användarnas åsikter upplevs observation, semistrukturerad 

intervju och enkät vara bra metoder att använda. Genom att använda dessa metoder kan 

produkten enklare uppfylla de krav som ställs på den utifrån användarnas önskningar. 

Det känns speciellt viktigt att ta reda på detta då det är en ny produkt som ska utvecklas 

vilket kan kräva att inlärda vanor kommer att behöva ändras. De tre metoderna 

kompletterar varandra bra och vi tror att de var och en för sig fyller sin funktion i en 

sådan här undersökning och därför bör dem inkluderas även i kommande liknande 

projekt. Till exempel kan en observation visa beteenden som användare själva inte tror 

att de gör och därför inte kommer fram vid en intervju eller en enkät. Samtidigt visade 

våra intervjusvar att personligare frågor kunde ställa medan enkäterna gav en kvantitativ 

respons med mer generella frågor. Att genomföra dessa användarundersökningsmetoder 

har för oss varit givande då vi har fått höra andras åsikter om hur deras laddningsvanor 

ser ut och vi har på så vis fått subjektiva åsikter på ett objektivt sätt vid utveckling av 

produkten.  

Idé- och konceptframtagningsmetoder 

Metoden brainstorming har använts frekvent under projektets gång. Detta har för det här 

examensarbetet fungerat bra då det snabbt givit nya idéer. Metoden har vi använt 

mycket under utbildningens gång och känner oss därför bekväma i processen och sättet 

att tänka. Då brainstormingen främst har använts vid idégenerering och för at ta fram 

lösningar på problem i olika faser har detta varit ett bra komplement till andra metoder 

som vi använt oss av. 

Metoden kan förslagsvis först utföras individuellt för att inte påverka varandras initiala 

idéer. Fördelen med att använda metoden på detta sätt är att det fanns ett större urval att 

välja mellan och gå vidare med. Nackdelen är däremot att det kan vara tidskrävande 

både att förklara idéerna för varandra och sedan minska antalet idéer. Något som skulle 

vara önskvärt för vår del var att komplettera detta med någon metod då alla idéer från 

brainstorming sessionerna ska minskas ned till ett mindre antal. 

Metoden Six Thinking Hats kan användas vid flera olika tillfällen och på olika sätt. För 

oss passade det bra att använda den under konceptframtagningsfasen då metoden gav 

möjlighet att tänka på ett annorlunda sätt vilket genererade nya idéer. Detta kändes som 

en bra metod att komplettera andra metoder med så som brainstorming. Det var även ett 

roligt sätt att samarbeta på. Metodens hänvisningar rekommenderar att utföra denna 

metod i större grupper än två, då vi bytte karaktärer mellan varandra visade det sig ändå 

vara effektivt och fungera bra. Även om inte alla idéer som genereras fram togs vid 

vidare skapade metoden ändå kreativitet och gav möjlighet att tänka utanför gränser 

som man omedvetet kan ha. 

Metoder för utvärdering och beslutsfattande 

Metoden MoSCoW användes för att rangordna kravspecifikationens krav vilket gav en 

tydlig bild av vilka krav som var viktigast att fokusera på. Det upplevdes däremot svårt 

att göra rangordningen objektiv. För att minska risken för att krav felplaceras på grund 

av subjektivitet vore det troligtvis en fördel att komplettera MoSCoW med andra, 

liknande metoder. 

Att använda metoden fokusgrupp för att utvärdera koncept visade sig vara mycket 

givande. Metoden utfördes ganska tidigt i projektet vilket för vår del passade bra 

eftersom vi snabbt kunde få veta vad som var realiserbart och inte. Genom att 
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deltagarna hade erfarenhet och spetskunskap inom områden som kompletterade vår 

kunskap blev det snabbt tydligt vilka koncept som var realiserbara och vilka som inte 

var det. Att få höra deltagarnas åsikter gav oss även en mer objektiv syn på varje 

koncept vilket innebar att metoden fungerade som ett effektivt sätt att välja bland 

koncepten.  

Concept screening som valideringsmetod fungerar bra vid koncepteliminering då tanken 

med metoden är att se vilket av koncepten som är bäst utifrån kravspecifikation. Den 

ger en tydlig och objektiv bild av vilket koncept som bör väljas. Eftersom konceptens 

styrkor mäts mot produktens kravspecifikation upplevdes det dock svårt att veta om 

kraven var rätt formulerade och att rätt krav fanns med eller om det var något viktigt 

som inte inkluderats. Det är därför viktigt att utföra metoden noggrant och på rätt sätt. 

Att endast göra ett konceptval utifrån denna metod kändes svårt och för att 

säkerhetsställa att rätt koncept valdes inkluderades både åsikter från fokusgruppen och 

handledare men även våra egna åsikter in när valet gjordes. Metoden gav ändå en 

riktning för vilket koncept som uppfyllde kravspecifikationen bäst. 
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7 Diskussion 

Planering 

Examensarbetet har som helt fungerat bra samtidigt som man alltid måste räkna med att 

det kan uppstå situationer och problem som inte är medräknade i planeringen från 

början. Planeringen har i efterhand behövt revideras. Detta är något som vi insåg 

behövde göras efter några veckors arbete då vissa faser, så som konceptframtagning och 

detaljkonstruktion, tog längre tid än planerat. Det är dock något som bör medräknas i de 

flesta projekt och är viktigt att ha i åtanke. Vi anser däremot att den övergripande 

planering som vi använt oss av har varit bra i detta examensarbete då det har givit oss en 

förståelse för projektets omfattning. Då GANTT-schemat var planerat med mycket 

aktiviteter tidigt under projektet gav detta oss möjligheten att utföra en omstrukturering 

av GANTT-schemat på grund av de tidiga fasernas omfattning. Om de flesta aktiviteter 

hade planerats i en senare del av projektet skulle det troligtvis varit svårare att revidera  

planeringen. 

Research och behovsanalys 

Detta examensarbete har visat på vikten av att prata med användarna för att undersöka 

deras behov tidigt i en designprocess. Detta har varit av stor betydelse då det framkom 

krav om vad användarna önskar i en sådan här produkt vilket tidigt gav oss möjligheten 

att ta fram en bärbar laddningsenhet. Att göra användarundersökningar har också visat 

på andra faktorer som är viktiga att känna till för att lyckas med en produkt. Exempelvis 

har användarna idag vissa laddningsvanor som inte främjar produkten; de laddar 

exempelvis ofta hemma. Därför måste förändrande av laddningsvanor ske, vilket kan 

göras genom att placera ut sådana här laddningsenheter på platser i offentliga miljöer 

där användarna vistas. 

Angående intervjuer och enkäter är denna undersökningsform något som skulle kunna 

ha utförts i en ännu större omfattning om tid funnits. Detta skulle kunna ge en större 

kvantitet och säkra de svar vi fått från de utförda undersökningarna. Vi tror dock att 

denna omfattning av svar var tillräckligt för att få en klar uppfattning av vad användare 

har för laddningsbehov och laddningsvanor. Något som vi i efterhand hade önskat är att 

förbättra åldersspridningen vid intervjuer och enkäter. Då majoriteten från under-

sökningarna är från en åldersgrupp skulle en bättre åldersfördelning möjligen kunna 

visa åsikter från ett större åldersspann mellan individer. För att sammanställa alla 

intervjusvar gjordes några förenklingar av svaren. Detta för att en semistrukturerad 

intervju ofta ger en stor spridning i svar. Genom förenklingar vid en sammanställning 

finns risk för något missvisande svar. Dock var alternativet till detta att utveckla en 

produkt utan vetskap om användarnas åsikter. 

Att göra en kravspecifikation för att sammanställa kraven från universitetet, Prodelox, 

användarna och oss själva har varit ett bra sätt att få överblick på vad produkten ska 

uppfylla. Den har även varit bra eftersom det ger möjligheten till att göra ett objektivt 

konceptval. Något vi dock reflekterat över är att det är viktigt att rätt krav inkluderas i 

en kravspecifikation, eftersom dessa utgör grunden för hur koncept i 

konceptvalsmetoder senare utvärderas. 
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Konceptframtagning 

Att idégenerera enskilt för att inte påverka varandras tankar i ett tidigt skede är viktigt. 

Det ger möjlighet till att se om idéer liknar varandra mellan individers initiala idéer. En 

nackdel med detta sätt att arbeta är kunna se vilka av alla de idéer som skapats som är 

relevanta att gå vidare med. 

Den workshop med fokusgruppen som sattes samman var mycket givande då det gav 

nya synvinklar inom områden som vi själva inte har samma erfarenhet inom. Den 

information om vad som var möjligt och inte möjligt med koncepten gällande ekonomi, 

trovärdighet och teknik blev direkt. Att skapa en fokusgrupp ger möjlighet att få 

feedback utifrån spetskompetens inom olika områden på en och samma plats. Detta gav 

oss även möjlighet att utvärdera koncepten på ett annat sätt än om det hade utförts 

endast av oss. Vid sådana möten är det även viktigt att ha avstämningsmöten 

fortlöpande där frågor om produkten kan lyftas eftersom det kan uppstå funderingar i 

efterhand som man inte har tänkt på vid första mötet. 

De två studiebesök som gjordes under examensarbetet gav oss mycket inspiration. Vi 

tror att detta är ett givande och bra sätt att se vad som finns på marknaden idag och kan 

generera nya idéer till den produkt som ska utvecklas. Miljöombytet är också ett bra sätt 

att skapa kreativitet då en och samma miljö kan hämma kreativiteten. Att kombinera 

studiebesök med kreativa metoder, som i vårt fall Six Thinking Hats, ger också 

möjligheten att tänka på ett nytt sätt vilket förhoppningsvis genererar idéer som inte 

skulle framtagits annars. Just denna metod gav oss inga konkreta idéer att gå vidare med 

till ett slutgiltigt konceptval, men att skapa kreativitet på detta sätt kan även leda till att 

andra idéer senare under projektets gång tas fram. 

Formgivning och detaljkonstruktion 

Under en formgivnings- och detaljkonstruktionsfas är det mycket upp till 

projektgruppen hur mycket tid som läggs ned i denna fas. Denna fas ger möjlighet att 

grotta ned sig i detaljer och det är viktigt att se var fokus ska läggas. Fasen kan även 

vara väldigt omfattande då den kan innehålla många små delar. För vår del var det den 

mängd mindre delar som gjorde att denna fas tog längre tid än planerat. Då den tekniska 

undersökningen var viktigt för detta projekt var det något som inte kunde minskas i tid 

utan behövde ta den tid det tog. Detta påverkade i sin tur de andra delarna som därför 

inte kunde ta lika lång tid som var planerat från början. Det kan vara svårt att förutspå 

detta i ett tidigt skede då produkten inte är utvecklad samtidigt som det är lärorikt att 

behöva göra en omprioritering i arbetet under projektets gång. Vi har också fått 

förståelse för att tekniken sätter ramar som formgivningen bör utgå ifrån.   

När det gäller CAD av modeller är det viktigt att göra en planering för vad det är som 

ska göras för att det ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt och det bli enkelt att 

fördela uppgifter mellan personer. Då SolidWorks var ett nytt program för oss var det 

bra att en del tid hade planerats för inlärning av detta. Något som skulle utförts tydligare 

innan delarna började CAD:as är specificeringen av de exakta måtten och materialvalen 

på stickan och enheten. Detta hade kunnat spara tid under projektets gång. 

Vi hade gärna haft mer tid till formgivningen och till att undersöka färg- och materialval 

mer grundligt. Skapandet av en mock-up var något vi kände var bra då denna möjlighet 

var viktig eftersom den gav en uppfattning om produktens storlek och form. 
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Prototypframtagning 

När konceptvalet är bestämt och formgivnings- och detaljkonstruktionsfaserna är 

utförda är byggning av prototyp en bra idé. Detta ger möjlighet att visa hur produkten 

skulle kunna fungera och se ut i en verklig miljö vilken ökar trovärdigheten både för 

produktutvecklarna men även för kund eller andra intressenter. En prototyp kan även 

skapa ytterligare trovärdighet i ett koncept då detta kan komplettera annat övrigt 

redovisningsmaterial. En prototyp kan göras på olika sätt, som en funktionsprototyp 

eller en prototyp som inkluderar alla komponenter som skulle finnas med vid en större 

produktion. I detta fall kompletterades prototyptillverkningen med den tekniska 

beskrivningen på de komponenter som skulle behövas i produkten vilket vi tycker har 

fungerat bra. 

Något som bör tas med i åtanke är den tid som det tar att beställa material och tillverka 

prototypen. Leveranser kan ske i flera steg och det kan ofta ta längre tid än vad som 

planerats från början. Detta är något vi tar med oss till nästkommande projekt. Det 

gäller även då prototyper görs i friformsmaskin då maskiner kan ha en tendens att inte 

alltid fungera vilket man även måste ha i beräkning. Vid framtagning av prototyper har 

det visat sig att stora kontaktnät av leverantörer underlättar då det är enklare att få tag i 

rätt personer jämfört med att leta information på internet. Det här har fått oss att inse att 

det som produktutvecklare är mycket viktigt att ha en bra kontakt med leverantörer. 

Slutresultatet 

Vi känner oss nöjda med slutresultatet av detta examensarbete. Framförallt känner vi 

oss nöjda med att ha tagit fram en produkt där vi verkligen tror på grundidén – en 

produkt som både möter användarnas behov och sparar på miljön. Vi ser samtidigt en 

potential till att vidareutveckla detta slutresultat. 

När beslutet att satsa på koncept stickan togs var vi väl medvetna om att detta skulle 

kräva mer arbete än de andra koncepten. Vi valde ändå att lägga ner mer arbete eftersom 

vi trodde på konceptet, och vi kände att det är viktigt att bli nöjda. Nu i efterhand känner 

vi att det varit värt att lägga ner den extra tiden och att vi hade tagit samma beslut igen. 

Examensarbetet som helhet 

Slutligen har detta projekt varit väldigt lärorikt. Både ekonomiska aspekter och 

prototypbyggning har varit i stort fokus. På grund av att examensarbetet varit betydligt 

mer omfattande än vad som var tänkt från början är även tiden varit en viktig faktor vid 

ett produktutvecklingsprojekt. Det innebär att en del faser, så som konceptutveckling, 

inte alltid kan vara huvudfokus i planeringen eller projektet då även andra faser behöver 

mycket tid. 

Mycket tid lagts på att undersöka vilka komponenter som behövs för att produkten rent 

tekniskt ska fungera. I och med valet att gå vidare med koncept laddningssticka har 

denna del av examensarbetet tagit tid då det innehåller två tekniska delar; stickan och 

enheten, samt ny teknik jämfört med de andra konceptalternativen. Det här har genererat 

i att fokuset på examensarbetet blev annorlunda än vad som var tänkt från början. Detta 

har dock givit oss förståelse för att det krävs mycket arbete mellan koncept och en 

slutgiltig produkt.  

Den omfattning som examensarbetet har innehållit har givit oss möjligheten till att 

prioritera och se vad som är viktigt och vad vi kan påverka just nu. Något annat som är 

viktigt är det kan vara svårt att planera omfattande projekt i detalj då det ofta kommer 

upp saker med högre prioritet som måste göras först. 
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Rapportskrivningen är en stor del av examensarbetet och detta är därför viktigt att tidigt 

börja med. Detta var något som vi tidigt insåg att vi skulle göra och det har underlättat 

under projektets gång. Vi tror även att det halvtidsseminarium som ägde rum var en 

viktig gate som gav möjlighet till feedback på rapportens utseende. 

Att skriva examensarbetet tillsammans med något har vi upplevt som positivt då det har 

givit möjlighet att diskutera idéer och tankar samtidigt som det finns möjlighet att hinna 

med mer arbete än om man skulle utföra det själv. Dock kan det ta längre tid att 

diskutera idéer då båda åsikter ska tas tillvara på. Vi tror ändå att fördelarna väger upp 

detta. Något som kan tänkas på är att utnyttja den möjligheten som finns att fördela 

arbetet så att varje person är ansvarig för några faser. Detta skulle göra arbetet mer 

effektivt. 

Slutligen tror vi att ha möjlighet att prata med personer med spetskompetens inom, för 

projektet, viktiga områden är viktigt i ett sådant examensarbete och man bör därför inte 

vara rädd för att fråga om hjälp. 
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8 Slutsatser 

F1: Vilka funktioner skapar kundvärde för produkten och bör implementeras? 

Användarundersökningar har visat att möjligheten till att vara mobil samtidigt som 

mobilen laddas skapar kundvärde. Denna funktion är ett sätt att möta användarens 

önskemål om att slippa ta med sig sladd, undviker långa väntetider när andra laddar 

samtidigt som möjligheten att använda och ha uppsikt över sin telefon samtidigt som 

den laddas finns. 

För café- eller restaurangägaren, kunden på en högre nivå, skapar funktionen 

marknadsföring kundvärde. Genom att produkten ger ett mervärde till besökare 

förväntas på sikt fler välja detta café, restaurang eller liknande offentlig miljö då detta 

erbjuds.. 

F2: Vilka komponenter behövs för att möjliggöra laddning via solceller? 

För att produkten ska kunna laddas via solcell behöver produkten innehålla ett flertal 

komponenter. De mest grundläggande komponenterna i enheten är solceller som 

omvandlar solenergi till elektricitet, ett batteri som lagrar energin i enheten, en 

laddningsregulator som ser till att batteriet inte överladdas, ytterligare en 

laddningsregulator som reglerar hur mycket laddningsstickorna ska laddas samt 

kontakter så att energin kan överföras till stickorna. För bästa laddningseffekt placeras 

solcellen i 45 graders vinkel på ett tak. De mest grundläggande komponenterna som 

behövs i varje sticka är ett laddningsbart batteri som lagrar den överförda energin, ett 

kretskort innehållande en regulator som reglerar överföringen av energi mellan 

mobiltelefon och sticka samt rätt typ av kontakter som gör att stickan kan dockas i 

mobilen.  

Komponenterna dimensioneras utifrån laddningsbehovet. För att uppfylla användarnas 

behov av att kunna ladda telefonen i en timme förses varje sticka med ett 

uppladdningsbart batteri på 1000mAh. Då åtta stickor ska laddas används en 100W 

solcell och ett 12V batteri till enheten. Detta medför att produkten kan användas 

sommartid, mellan april till augusti. Resterande tid kopplas produkten till elnätet. För att 

möjliggöra laddning via elnätet behöver produkten förses med en högspänningssida 

innehållande säkringar, en jordfelsbrytare, en laddningsregulator samt en 

spänningsavkännare. 

F3: Hur ska produkten utformas för att vara anpassad för offentliga miljöer? 

Användarstudier har visat att de flesta individer idag använder smartphones som 

mobiltelefon. Produkten ska därför utformas så att den är anpassad till detta i offentliga 

miljöer. För att passa alla är produktens höjd anpassad så att män och kvinnor, både 

med och utan funktionshinder, kan nå stickorna. För att alla individer ska kunna 

använda produkten är stickorna anpassade till olika typer mobiltelefoner. Samtliga 

stickor är försedda med uttag för både Android och iPhone som är de vanligaste 

mobiltelefonerna på marknaden. 

För att fungera i de olika miljöerna tillverkas produkten i material som är stöttåligt och 

robust. Enheten ska därför bestå av anodiserat aluminium. För att skydda enhetens nedre 

kant mot repor förses den med en skyddande gummilist. Stickan består av en 



Design och produktutveckling av en produkt för laddning av mobila enheter i offentliga miljöer 

70 

gummiliknande yta vid mittendelen av stickan och de yttre delarna består av ett hårdare 

plastmaterial. Denna kombination gör att det är enkelt att rengöra stickan vid behov. 

Produkten har ett enkelt formspråk vilket gör att den enkelt anpassas till olika offentliga 

miljöer. Enheten främre del är även rundad för att användaren enkelt ska nå stickorna. 

Av samma anledning är enheten utformad med en 30
ᵒ
 vinkel på ovansidan. Produkten är 

också utformad så att den inte upptar för mycket plats på caféet och restaurangen. 

Samtidigt är formspråket något robust för att undvika vandalisering. 

F5: Hur ska produktidén presenteras? 

För att ge en verklig upplevelse av produkten presenteras den i form av en 

funktionsprototyp. Funktionsprototypen gör det möjligt att visa interaktionen mellan 

användaren, enheten och stickan och visar även att tekniken fungerar. För produktens 

innanmäte visas en teknisk beskrivning samt sprängskisser på både stickan och enheten. 

För att ge en tydligare bild av idén bakom produktens form och färg presenteras detta 

med hjälp av kompletterande presentationsbilder.  
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9 Vidareutveckling 

Då tiden för att utveckla produkten varit begränsad till 20 veckor har författarna behövt 

avgränsa sig för att slutföra arbetet i tid med hög kvalitet. Författarna ser därför att 

produkten har förbättringspotential i flera avseenden. De delar som skulle behöva 

vidareutvecklas i framtida studier är följande: 

Fler offentliga miljöer 

Produkten skulle kunna anpassas till att fungera i fler typer av offentliga miljöer än just 

caféer och restauranger i inomhusmiljö. Offentliga miljöer utomhus och tillfälligt 

utomhus har funnits i åtanke under projektets gång men produkten har endast delvis 

hunnit anpassas till dessa miljöer. 

Placering av solcell 

På caféer och restauranger utomhus skulle solcellen kunna placeras i anslutning till 

enheten för att förstärka det miljövänliga uttrycket. 

Tekniska komponenter i sticka 

Kretskortet i stickans innanmäte behöver detaljutvecklas. I dagsläget är dess 

komponenter inte specificerade. Även övriga delar i stickans innanmäte skulle kunna 

vidareutvecklas för högre kapacitet och mindre storlek, detta för att inte behöva 

begränsa stickans utformning. 

Underhåll 

Produkten skulle kunna anpassas ytterligare för att förenkla underhållet. Enhetens 

rengöringsmöjligheter skulle kunna förbättras genom att utformningen av dess lådor 

vidareutvecklas. Förslag som inte hunnit implementeras är att eliminera lådornas 

skarvar och eventuellt förse dem med lock. Underhållet av stickorna skulle kunna 

förbättras genom att undersöka hur batteribyte kan underlättas. Genom att 

vidareutveckla stickorna så att dess uttag kan fällas in skulle även slitage kunna 

förebyggas. 

Effektiv serietillverkning  

Genom att undersöka hur produkten ska produceras skulle en eventuell serietillverkning 

kunna effektiviseras. 

Tillverkningskostnad 

Även tillverkningskostnaden för produkten skulle kunna optimeras med avseende på val 

av produktionsprocesser, material och produktens utformning. 

Marknadsföring 

Det behöver undersökas vidare hur produkten kan marknadsföras som driven av 

solenergi. I dagsläget då solcellen placeras på ett tak finns inget som antyder att 

produkten drivs med solceller. 

Enhetens kulör och färgval 

Det behöver undersökas vidare hur enheten kan ge ett uttryck som användaren lätt 

känner igen.  
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Semantik 

För att få användaren att genast förstå produktens funktion skulle semantiken i 

produkten behöva vidareutvecklas. Det skulle bland annat behöva undersökas hur 

ljussättning och kulörtval för enhetens lådor påverkar användarens förståelse för 

funktionen. Förklarande text skulle också behöva placeras på enheten. 

Transport 

Det behöver undersökas hur produkten kan transporteras effektivt innan och efter 

montering. 

Säkerhet 

Då produkten innehåller elektroniska komponenter samt är placerad i offentliga miljöer 

behöver säkerhetsrisker undersökas och förebyggas innan produkten börjar produceras. 

Affärsmodell 

Även produktens affärsmodeller skulle kunna vidareutvecklas ytterligare, se 

Sekretessbelagda Bilagor. 
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11 Bilagor 

Bilaga 1. GANTT – schema för examensarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. Enkätundersökning – Laddningsbehov 

 

1.Ålder: 

 

               

      10-18          19 – 30          31 – 45          46 – 60        61 – 75          76 – 85     86 – 90 

 

2. Använder du någon teknisk produkt som du ofta har med dig? Om Ja, gör ett 

kryss. 

 

  Smartphone 

  Annan mobiltelefon 

  Surfplatta 

Dator 

Mp3-spelare eller annan musikspelare 

 

Annat: _________________________________________________________ 

 

3. Hur ofta använder du denna/dessa produkter aktivt? 

           

        Flera timmar om dagen  

        Någon timme om dagen 

        Några gånger i veckan 

        Någon gång i veckan 

        Någon gång i månaden 

        < någon gång i månaden 

Smartphone   Annan          Surfplatta     Dator         Mp3-spelare 

                       mobiltelefon                                        eller liknande 

 

 

 

 

 



  

   

 

4. Vilken teknisk produkt använder du mest?  

(Namnge märke och produkt; ex. Apple, iPhone4S) 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

5. Hur ofta brukar du ladda din tekniska produkt? (Den tekniska produkt som du 

använder mest)  

    En gång varje dag 

Mer än en gång varje dag 

  Några gånger i veckan 

Någon gång i veckan 

  Någon gång i månaden 

  Mindre än någon gång i månaden 

 

6. När du laddar din tekniska produkt, brukar du vänta tills den är fulladdad 

innan du avslutar laddningen? 

 

 Ja 

 Nej 

 

7. Brukar du använda din tekniska produkt medans den laddar? 

 

 Ja 

 Nej 

 

8. Hur lång tid tar det att ladda din tekniska produkt (om du laddar till 100 %)? 

  < 1 h 

1 h 

  2-3h 

  4-6 h 

> 6 h 



 

 

9. Vilket är det vanligaste uttaget som du använder när du laddar din tekniska 

produkt? (Den tekniska produkt som du använder mest) 

  Stickkontakt 

USB 

Annat: ___________________________________________________________ 

 

10. Hur lång batteritid, vid vanligt bruk, har din tekniska produkt? 

0-5 h 

  5-12 h 

  1 dag 

  2 dagar 

  > 3 dagar 

11. Hur ofta händer det att batteriet ”dör” på offentliga platser på grund av att 

enheten inte har hunnit laddats innan? 

          

Varje dag 

  Flera gånger i veckan 

  Någon gång i veckan 

En gång i månaden 

Aldrig 

 

12. Har det någon gång hänt att du är i behov av att ladda fast du inte har 

möjlighet? 

 

 Ja          Om Ja, vart någonstans: ___________________________ 

 Nej 

 

13. Brukar du ha med dig egen sladd när du bär med dig din tekniska produkt? 

 

 Ja 

 Nej 



  

   

14. Om du ska iväg på längre resor, vilka tekniska produkter brukar du ha med 

dig?  

 

  Smartphone 

  Annan mobiltelefon 

  Surfplatta 

Dator 

Mp3-spelare eller annan musikspelare 

Annat: _________________________________________________________ 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

  



 

 

Bilaga 3. Intervjumall - Användarbehov 

 

Ålder: 

 

Bakgrundsinformation om laddningsbehov för förståelse 

 

1. Använder du någon teknisk produkt som du ofta har med dig? (Exempelvis 
mobiltelefon, dator eller surfplatta.) Vilken/vilka? 

 

Om nej: 

1.1 Finns det någon särskild anledning till varför du inte har det? 
Vilken/vilka? 
 

1.2 Finns det något som skulle kunna ändras så att du vill börja använda 
och ta med dig en teknisk produkt? Vad? 
 

Tack för hjälpen! 

 

Om ja:  

 

2. Hur ofta brukar du ladda din tekniska produkt? (Den produkt du använder mest) 
 

3. Hur lång tid tar det för dig att ladda din enhet? 
 

4. Hur länge håller batteriet på din tekniska produkt? 
 

5. Hur ofta händer det att du är utan batteri? 
 

6. När du ska iväg på längre resor, brukar du ha med dig någon teknisk produkt 
då? Vilken?/Vilka? 

 

Uttag och sladd 

 

7. När du laddar dina tekniska produkter, vad använder du för sladdar/kontakter? 
 

8. Vad har dina tekniska produkter för uttag? (Vilket märke och vilken produkt har 
du?) 

 

Miljöer 

 

9. På vilka platser använder du oftast dina tekniska produkter? 
 



  

   

10.  Finns det någon specifik plats där du är i behov av en teknisk produkt? 

 

11.  Finns det platser där du spenderar mycket tid och/eller väntar mycket? 

 

12.  På vilka platser brukar du oftast ladda dina tekniska produkter? 

 

13. Brukar du ladda dina produkter utanför hemmet? Varför/varför inte? 

 

Om nej: 

 13.1 Vad skulle få dig att oftare ladda dina produkter utanför hemmet? 

 

Om ja: 

 13.2  Hur ofta brukar du göra det? 

 

 13.3 Vad skulle få dig att oftare ladda dina produkter utanför hemmet? 

 

 13.4 Har du med dig egen sladd vid dessa tillfällen? 

 

 13.5 Brukar du ha med dig sladd när du har med dig produkten? 

 

14. Har det någon gång hänt att du är i behov av att ladda fast du inte har 
möjlighet? Var? 

 

Funktioner och betalning 

 

15. Vad brukar du göra under tiden som dina produkter laddas, om du laddar 
utanför hemmet? 
 

16. Om du hade möjlighet att låsa in din produkt samtidigt som den laddas, vad 
skulle du föredra; att låsa in den eller att vänta medan den laddas? Varför? 

 

17. Skulle du kunna tänka dig att betala för att få ladda din tekniska produkt på en 
offentlig plats? Varför?/Varför inte? 
 

18. Om du hade möjlighet att låsa in och ladda din tekniska produkt men behövde 
betala för det, vilket av följande betalsätt föredrar du; att betala med mynt, kort, 
mobilen eller att titta på reklam? 

 

Tack för hjälpen! 

 

 



 

 

Bilaga 4. Bilder från fältstudien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

   

 
  



 

 

Bilaga 5. Enkätsammanställning 

Fråga 2           Fråga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 5           Fråga 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7           Fråga 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 9           Fråga 10 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Fråga 11           Fråga 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 13         Fråga 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 6. Intervjusammanställning 

1.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Alltid mobil, dator ibland. 

- Alltid mobil, dator en gång i veckan. 

- Mobil. 

- Mobil, dator, iPad. 

- Mobil, dator. 

- Mobil, dator, eventuellt jobbtelefon. 

II 

31 - 45 -  

46 - 60 - Ja, mobil. 

- Mobil, har alltid med mig iPod och iPad.  

- Mobil, inte smartphone. 

II 

61 - 75 - Nej.  

76 - 85 - Nej, men mannen har med sig en mobil. 

- Aldrig. Har en mobil hemma, men har aldrig den med mig ut. 

 

86 - 90 -  

 

1.1 

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 -  

31 - 45 -  

46 - 60 -  

61 - 75 - Ja, har en ögonsjukdom.  

76 - 85 - Tycker inte jag har nytta av det, använder mannens ibland. 

- Nej. 

 

 

86 - 90 -  

 

1.2 

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 -  

31 - 45 -  

46 - 60 -  

61 - 75 - Ja, skulle vilja ha det på grund av säkerhet. Produkt med tydliga, stora knappar 
som är lätt att bära med sig. 

 

76 - 85 - Nej, är för gammal för det. 

- Nej, ser ingen anledning till det. 

 

86 - 90 -  



  

   

 

2.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Nästan varje dag. 

- Minst en gång per dag, ibland två gånger. 

- Lite varje dag. Laddar ofta under natten. 

- Varje kväll. 

- Varannan dag. 

- 2 gånger i veckan. 

- 1 gång per dygn. 

- Mobil: varje natt, vill ha fullt batteri. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Varannan dag. 

- iPod: 1 gång i veckan.  

- 1 gång i veckan, batteriet håller ganska länge (är ej smartphone). 

- Varannan dag tror jag. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

3.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - En halvtimme. Låter den vara i längre. 

- 2 – 3 timmar. Om jag inte spelar spel samtidigt, då har den konstant batterinivå. 
Laddar ofta under natten. 

- 1- 1.5 timme. Om inte jag laddar på kvällen, då laddar jag hela natten. 

- 30 – 40 minuter. 

- 1- 2 timmar. 

- 1 timme. 

- 30 – 40 minuter. 

- Ca. 50 minuter – 1 timme i vägguttag. Tar längre tid med USB, 1 timme 20 
minuter. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - En halvtimme. 

- En timme.  

- 1 – 1.5 timmar (är ej smartphone). 

- Laddar över natten, från kväll till morgon, väldigt ofta. Laddar ibland på jobbet, 
det tar 2 – 3 timmar. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  



 

 

4.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - 1-2 dagar, beror på vad jag gör med den. Drar mycket vid surfande etc. 

- 1 dag vid normalanvändning. 2 timmar om jag surfar eller spelar spel. 

- 2 dagar om jag gör vanliga saker, exempelvis tittar på bilder. 

- Ca. 16 timmar om jag använder den ibland under dagen. Det beror även på 
signalen, går mer batteri vid dålig signal. 

- 1 – 2 dagar. 

- Beror på hur mycket jag använder den, 2 – 3 dagar. 

- Dator: 7 timmar när jag arbetar aktivt. Mobil: 20 timmar. 

- Ca. 1 – 2 dagar. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - 2 dagar vid normalanvändning, 3 dagar om jag inte använder den. 

- Ungefär en vecka, om den används 1-2 timmar per dag. 

- 1 vecka, använder den till sms och att prata (är ej smartphone). 

- 1 dygn om jag använder telefonen och Spotify mycket, viket jag gör periodvis. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

5.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - 1-2 gånger i veckan, så lite batteri att jag inte kan använda den till det jag vill. 

- Inte så ofta. Mobilen varnar vid 14% och då låter jag den vara. 

- Väldigt sällan. 1 gång varannan vecka, så att jag inte kan lyssna på musik och 
se på bilder utan måste spara batteri om jag behöver ringa eller köpa bussbiljett. 

- Har hänt ca. 1 gång. Är vaksam och laddar varje kväll för att undvika att det 
händer. Vid dåligt batteri använder jag telefonen mindre och sparar batteri. 

- Har ganska ofta lite batteri. Har hänt att jag varit utan batteri helt. 

- Sällan. 

- Hänt en gång, fick panik. 

- Inte alltför ofta. Försöker att ladda den, vill alltid vara nåbar och kunna 
kommunicera. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Nästan aldrig. Kollar mobilen varje dag. 

- Nej, är aldrig det. 

- Har hänt en gång, var inte hemma och kunde inte ladda. 

- Nästan aldrig. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 



  

   

6.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Dator, mobil, bärbar hårddisk om jag är borta några dagar. 

- Mobiltelefon. Dator ibland men inte när jag åker utomlands, då använder jag 
internetcafé. 

- Telefon. Har inte med dator på längre resor. 

- Mobil och mp3-spelare. 

- iPad, mobil, dator, ibland iPod. 

- Mobil och dator. 

- Telefon, dator. 

- Mobil, iPad, dator, mp3. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Ja, mobil och dator. 

- Mobil, iPod. 

- Mobil. Inte dator, den väger för mycket. 

- Ja, telefon eller iPod, pulsklocka och kamera. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

7.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 -Mobil: stickkontakt eller USB. Dator: stickkontakt. 

- Mobil: stickkontakt eller laddar via dator om jag synkar bilder. 

- USB-sladd in i en adapter till väggen. 

- Vanligt vägguttag, ibland USB. 

- USB till adapter i väggen. 

- USB. 

- Oftast i väggen och i USB. 

II 

31 - 45 -  

46 - 60 - Stickkontakt på både mobil och dator. 

- Stickkontakt iPod, USB med adapter till väggen. 

- I väggen, har ingen adapter till. 

- De originaluttag som händer med till, samtliga i väggen. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

8.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 



 

 

10 - 18 -  

19 - 30 - Mobil: iPhone 4. Dator: rund med liten pigg i. 

- Mobil: HTC med Mini USB 

- Mobil: iPhone 4. Dator: Macintosh. 

- Iphone 3GS. 

- Iphone 4S. 

- iPhone 4S, jobbtelefon: Sony Ericsson. 

 

 

 

III 

31 - 45 -  

46 - 60 - Mobil: iPhone 4. Dator: liten rund med stift. 

-iPod-touch, ser ut som 3GS.  

- Nokia (ingen smartphone). 

- Mobil: iPhone 4S. iPod har lika uttag som mobilen. Pulsklocka: klammer med 
elektroder. Kamera: USB. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

9.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Hemma i soffan. I skolan ibland. 

- Mobil: i skolan när jag inte har något att göra. I centrum. När jag ska träffa 
någon. Dator: i skolan om skolarbete.  

- Mobilen: överallt; hemma, lyssnar på musik på gymmet, i skolan, när jag är på 
väg någonstans och exempelvis cyklar. 

- Mp3: vid resor, på buss och tåg. Mobil: överallt där jag befinner mig. 

- På skolan, när jag är ute och reser på flygplan och bussar. 

- Hemma och i skolan. 

- På bussen, skolan och hemma. 

- På tåget, på stan, i parker, lyssnar på musik på stranden, vid träning i 
motionsspår. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - På jobbet, hemma och på resa. 

- Mest på jobbet. Behöver Wifi så använder den inte på stan. 

- I övningsrum på jobbet, på lugna platser på stan och i mataffärer. I hörn eller 
vid toaletter där det inte är genomfart, vill komma undan dit det är tyst. I bilen. 

- Överallt där jag är och får använda dem, d.v.s. utom i flygplan och på lasarett. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

10.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  



  

   

19 - 30 - På allmän plats när jag väntar på något. Måste ha den, blir rastlös och tycker 
det är tråkigt annars. Känner mig naken. 

- Skulle kunna klara mig, men känner mig naken utan mobilen. Vill kunna bli 
nådd och nå andra. 

- Det är inga riktigt behov, men jag går inte ut och tränar utan den. När jag ska 
träffa någon och om jag inte hittar. Alla lägen hade fungerat ändå, men jag hade 
dragit mig för det. 

- Överallt. 

-På stranden, när jag åker bil. 

- På flygplatser. 

- I skogen. 

- I skidbacken, på säsongsplatser när det är kallt och mobilen ”dör” fortare. På 
stan där man behöver ringa vid nöd. På tåg och i tunnelbana när man måste sitta 
på vissa platser för att kunna ladda. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Nej. 

- På jobbet, vid undervisning. 

- I bilen, när jag står still med bilen och det är tyst så jag inte måste ta hänsyn till 
andra. 

- Nej, egentligen inte. Är inte tvungen att använda dem, är mer att det är 
bekvämt. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

11.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - På buss, tåg, när väntar på att lektion ska börja. På tråkig fest. 

- På universitetet, på föreläsningar, i Baljan. 

- Tror inte det, kommer inte på någon. 

- Busshållsplatser, tågstationer (och flygplatser). Men kan ladda på tåg och 
flygplatser. 

- När jag ska iväg, på bussterminaler, flygplatser och tågstationer. 

- På frisbeegolfbanan, skidanlåggningar och i kabinlifter. 

- På buss och tåg. 

- På tågstationen. På bussterminal. Innan man tränar när man väntar på ett pass. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Under resor; på tågstationer när jag åker med jobbet någon gång. 

- På flygplatser. 

- Matkön i affären, i bussar och tåg på långa resor. 

- På jobbet. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 



 

 

12.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Hemma, ibland på allmänna platser som tåg, centralstation, vårdcentral om inte 
har batteri. 

- Hemma. 

- Hemma i mitt rum. 

- På tåg. Har aldrig laddat den på skolan. 

- På tåget, i skolan. 

- Har aldrig med mig laddare. 

- Hemma, tåget, i bil.  

- Laddar endast hemma. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - På jobbet, ibland hemma. 

- Hemma och på jobbet. På hotell. 

- Hemma, för att jag inte vill lämna den utan uppsikt. Har hänt att jag laddat på 
jobbet, finns alltid uttag där. 

- I hemmet och på jobbet. På resa. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

13.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Ja, passar på när jag har chansen. I stället för att batteriet ska ta slut. 

- Ja, i skolan under lektioner. 

- Ja ibland, i skolan någon gång. 

- Bara när jag reser. Har inte så stort behov av att ladda någon annanstans. 

- Ja, behöver hålla på med mobilen men har dåligt med batteri. 

- Nej. Någon gång ibland om jag märker att jag har dåligt batteri. 

- På tåget och i bilen. 

- På hotell och i bilen. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Det händer, exempelvis i tåg och i bilen. 

- Nej. 

- Ja ibland, när jag är rädd att det tar slut på batteri. Min telefon ska alltid laddas 
ut innan man ska ladda igen. 

- Ja, på jobbet. För att se till att alltid ha mycket laddat så att jag ska kunna 
använda mobilen och den fungerar. Är likadant med kamera och iPod på 
semester. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  



  

   

 

13.1 

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Det måste vara pålitligt och säkert, man måste känna sig trygg när den laddas. 
Skulle vilja att det var lättillgängligt och vill inte vänta på andra som laddar. Vill 
att det ska gå snabbt, vill inte vänta tills den laddar till 100%, en ”shot” av energi 
räcker. 

- Om möjligheten fanns att ladda och man vet att man kan ladda så skulle jag 
göra det. Är lite klumpigt att ta med laddare, så skulle vilja ha den där eller ladda 
via trådlös laddare. 

- Finns inte laddningsplatser. Hade det funnits hade jag laddat oftare ute och inte 
lika mycket hemma. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Nej. Om det fanns fler uttag.  

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

13.2 

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Varannan vecka. 

- Under föreläsningar som jag kan läsa på senare, då brukar jag surfa vilket tar 
batteri. 

- Väldigt sällan, mindre än en gång / månad. 

- Ganska ofta när jag är ute och reser, inte så ofta i skolan. 

- 1 av 5 gånger. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - 1 gång i månaden. 

- Nästan aldrig. 

- Ca. 1 gång i veckan. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

13.3 

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Om jag hade behov av det. Tycker inte att det är jobbigare. 

- Ifall jag känner mig uttråkad och vill ha något att göra. 

- Ja, om det var lättillgängliga uttag och sladdar, skulle vara jättebra. Har väldigt 
sällan med sladd. 

 



 

 

- Om jag hade större behov och om det var enklare. 

31 - 45 -  

46 - 60 - Om jag skulle ha behov av det. 

- Om man skulle kunna ladda mobilen medans man handlar. Om det fanns uttag 
i kundvagnen i mataffärer och på IKEA. 

- Om jag inte är hemma. I vardagslivet planerar jag oftast så jag har laddat. 
Laddar oftare på jobbet där en arbetskamrat har med sladd, är bekvämt att 
slippa ha med sladd. Om det vore mer lättillgängligt skulle jag nog ladda lite 
överallt och inte planera så bra. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

13.4 

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Ja. 

- Ja, men inte alltid. Då brukar jag fråga runt bland kompisar om de har en 
laddare, det händer ca. 3 gånger/ 2 månader. 

- Ja, om jag har dator. Sladden finns i fodralet och det är smidigt. 

- Ja, alltid. 

II 

31 - 45 -  

46 - 60 - Finns alltid en sladd i bilen, hemma och på jobbet. Om jag ska ladda på andra 
ställen än de måste jag planera det. 

- Ja. 

- Ja, utom på ena jobbet där arbetskamraten har sladd. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

13.5 

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Ja, både dator och telefonsladd. 

- Nej. 

- Nej, inte till mobilen. Till datorn har jag alltid med sladd. 

- Nej, har aldrig hänt att den har dåligt med batteri. 

- Bara om jag vet att jag behöver ladda eller använda den mycket. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Nej, om jag inte planerat. 

- Bara när jag vet att jag ska ladda. 

- Nej. 

 

61 - 75 -  



  

   

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

14.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Flera gånger. När åkte till fel hållplats. 

- Ja. I skolan och på stan om jag är där länge. 

- Ja, på tågresor och resa utomlands. 

- Ja, när jag måste skicka iväg sms-biljett men har dåligt med batteri. 

- Ja, på skidanläggning och när jag är ute och fiskar men inte har laddare med. 

- Nej. 

- Ja det händer, i skidbacken, på stan, på tåget. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Ja, någon enstaka gång. Utomlands, eller om jag glömt sladd i Sverige. 

- I båten, men har solcellsladdare och laddar där ibland. 

- Ja, på turné och resor, vill inte lämna den utan uppsikt när jag laddar.  

- Ja, på jobbet när jag inte haft med sladd och planerat lite dåligt. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

15.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Använder telefonen: lyssnar på musik och surfar. 

- Prata med kompisar och annat. Sitter ofta på lektioner. 

- Plugga. Vill inte lämna telefonen. Dator: använder samtidigt som den laddas. 
Det händer även att jag använder telefonen samtidigt. 

- Sitter och väntar, läser en bok. Vaktar mobilen. 

- Sitter vid datorn, använder mobilen, pluggar. 

- Gör något annat - sitter inte och väntar. Om jag laddar via datorn använder jag 
mobilen. 

- Använder den. 

- Vilar på tåg, men vill gärna ha uppsikt över den. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Använder mobilen samtidigt om jag måste. Annars gör jag vad som helst. När 
jag måste sitta och vänta exempelvis läser eller skriver jag. 

- Går och jobbar. Ibland jobbar jag med iPoden. 

- När jag jobbar laddar jag mobilen i ett låst rum och går iväg och jobbar. När jag 
inte jobbar har jag den i närheten när jag laddar den. Jag laddar mobilen i ett låst 
rum och jobbar. 

- Arbeta, eller är på semester. Väntar aldrig, gör alltid något annat. Är sällan jag 
panik-laddar i 10 minuter. 

 



 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

16.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Vänta; svårt att använda när man har den inlåst. 

- Båda. Fast vill nog hellre ha uppsikt över telefonen. 

- Båda. Vore rätt smart att kunna låsa in den så man kan göra annat. 

- Vänta, utifall någon ringer. Men skulle önska att ha något att göra eller lite 
underhållning medan jag väntar. 

- Kanske låsa in, men helst inte. Vill veta vart jag har mobilen och ha kontroll 
över den om någon ringer. 

- Låsa in den skulle vara möjligt, men vill ju ofta ha med mig den, kan vara något 
viktigt. Skulle inte gå så långt bort. 

- Använda den. Låsa in vid festival. 

- Om jag är på stan skulle jag kunna låsa in den och gå på stan. Skulle kunna 
låsa in den om jag var i akut behov av att ladda annars skulle jag vänta på att 
den laddas klart. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Kan tänka mig att låsa in så att jag skulle kunna göra något annat. Men då får 
det vara väldigt säkert. Är väldigt sällan jag det händer att jag skulle behöva det. 

- Vänta, vill vara nära. Vill inte lämna den, även om den är inlåst känns det inte 
helt säkert. 

- Låsa in känns säkert, men har ingen stöldbegärlig mobil (ej smartphone). 

- Svår fråga, är kluven. Egentligen föredrar jag att vänta, men om det tar lång tid 
är det jobbigt att vänta. 10 minuter kan jag alltid vänta, men vill inte vänta längre. 
Skulle inte vilja lämna den, då skulle det få vara kris – om det inte fanns några 
alternativ. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

17.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Beror på behov av att använda produkten och priset för att ladda. 

- Nej, går hellre utan batteri. 

- I vissa fall kanske, men oftast behövs det inte, jag har välladdad mobil. På tåg 
skulle jag lätt kunna betala lite. 

- Skulle kunna tänka mig att betala, men inte alls mycket. Får vara jättebilligt om 
det ska vara värt det. Kan ladda och betala men få något mer för det, som på 
café när man får gratis WiFi om man köper något. 

- Ja, men inte för dyrt. Om jag verkligen behöver batteri skulle det vara värt det. 

- Ja, vid nödsituation. Inte annars. 

- Kanske, ja. 

 



  

   

- Ja, vore värt att ha en mobil som fungerar så att den inte ”dör”. 

31 - 45 -  

46 - 60 - Ja, absolut. Om jag skulle behöva mobilen och det inte fanns något annat 
alternativ. 

- Ja, om det är viktigt just då att ha den laddad.  Någon krona får det kosta. 

- Nej, bara om det är livsviktigt. 

- Ja, om det vore 100 % säkert att den inte försvinner, skulle inte betala om det 
kändes osäkert. Får inte kosta för mycket. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 

18.  

Ålder Svar Antal 
liknande svar 

10 - 18 -  

19 - 30 - Beror på hur mycket man ska betala och hur mycket reklam. Reklam om den 
inte är alltför lång. Inte så ofta jag har kontanter, hellre kort. Mobilbetalning beror 
på situation. 

- Inte mycket för kontanthantering, kort är lättare och säkrare. Reklam beror på. 

- Gratis är alltid bäst. Då skulle jag kanske göra det oftare. Gillar inte reklam som 
kommer upp i telefonen, gratisapplikationer med reklam är det värsta jag vet. Har 
inte så ofta mynt, väljer kort i så fall. Vill inte betala med telefonen eftersom det 
är jobbigt med en dyr telefonräkning. 

- Applikation där man måste kolla på reklam skulle vara helt okej. Mobilen är 
också ett bra och enkelt sätt. 

- Helst mobilen, annars mynt om jag har några. Kort skulle kunna vara bra men 
skulle bli orolig för att det skulle bli kopierat. 

- Är svårt att betala med mobilen om man inte har batteri. Skulle föredra reklam.  

- Mobil, MyWallet. 

- Kort eller mobiltelefon om den hade batteri. Har sällan mynt. Vill att det ska gå 
fort, vill ha batteri snabbt, och vill gärna inte kolla på reklam om det är akut med 
tid. 

 

31 - 45 -  

46 - 60 - Kort. Det har jag alltid med mig. Är dålig på mobilen och vill inte titta på reklam 
många gånger i onödan. Kan tänka mig en kort reklam. Det är bättre och säkrare 
eftersom jag slipper blotta kortet. 

- Kontant och reklam. 

- Sms eller kort, har inte mynt med mig. 

- Inte med mobil, vill inte betala via mobil eller kort som jag inte har kontroll på. 
Hellre mynt, fast är inte alltid jag har det. Mynt eller kort, kan tänka mig att titta på 
reklam också. 

 

61 - 75 -  

76 - 85 -  

86 - 90 -  

 





  

   

Bilaga 7. Kravspecifikation från enkäter och intervjuer - MoSCOW 



 

 

Bilaga 7. Kravspecifikation från enkäter och intervjuer - MoSCOW 



 

 

Bilaga 8. Konceptframtagning - Koncept 

 

 

  

Koncept Skärm med laddningsuttag 

Innebär att laddningsenheten har en inbyggd 

skärm där information eller reklam som 

användaren ser när den laddar. Skärmen kan 

vara kombinerad med bord för placering av 

mobilen. 

 

 

Koncept laddningsrum 

Konceptet består av ett rum med 

laddstationer som användaren går in i. 

Solcellerna sitter inbyggda i taket. Tanken 

med att ha ett konformat laddningsrum är att 

få inbyggd funktion i formen. Lutningen ger 

rätt solvinkel och rotationssymmetrin ger sol 

hela dagen. Rummet har en öppen ingång 

och är möblerat med bord och eventuellt 

stolar. Ett frågetecken kring konceptet är om 

konceptet är genomförbart då konvinkeln är 

begränsad till maximalt 45 grader för 

optimal solvinkel.  



 

2 

 

Koncept Modulär laddningsenhet 

Konceptet innebär en laddningsenhet som är 

uppbyggd av moduler och därmed kan antalet 

uttag anpassas till hur många personer som vill 

ladda på platsen. 

Koncept dockningsstation 

I konceptet möjliggörs laddning genom att 

mobilen dockas i laddningsenheten och sitter 

på plats i enheten medan den laddas. Det här 

innebär att användaren slipper ta med egen 

sladd. Konceptet innebär också att 

användaren inte har möjlighet att använda 

mobilen samtidigt som den laddas. Ett 

frågetecken kring konceptet är om dockning 

innebär förslitningsskador. 

 

Koncept laddning via rullande fordon 

Grundtanken i konceptet är att användaren har 

en medtagbar laddningsenhet som kan fästas 

vid ett fordon och därmed laddas via 

rörelseenergi exempelvis genom rullning från 

cykel, moped eller bil. Enheten laddar 

samtidigt via solcell och är därmed dubbelt 

miljövänlig. En oklarhet kring konceptet är 

dess koppling till offentliga miljöer. 

 



 

 

Koncept Hästsko 

Hästskoformen i konceptet möjliggör laddning i 

två olika typer av miljöer; den inre miljön för 

ljuddämpning och samhörighet eller den yttre 

miljön för snabbladdning. Konceptet innebär att 

många kan ladda samtidigt. Två risker med 

konceptet är att det kan vara svårt att prata 

enskilt i den inre miljön om hästskon är stor och 

att det finns risk för vandalisering i den inre 

miljön. 





 

 

Bilaga 9. Concept screening





 

 





 

 

Bilaga 10. Ekonomiska kalkyler över de tre koncepten 

  

Kalkyl Sticka 
             Antal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9 

Kostnad:                       

                        

Innanmäte (sticka)                       

Batteri (sticka, exl. moms) 24 mmx7.7 mm, 180 mAh, 3.6 V [4]       20,
88 

20,
88 

20,
88 

20,
88 

20,
88 

20,
88 

20,
88 

18,7
9 

Batteri (sticka, exl. moms) 20 mmx3.2 mm, 65 mAh, 3 V [3]       13,6
8 

13,6
8 

13,6
8 

13,6
8 

13,6
8 

13,6
8 

13,6
8 

12,
31 Solcell (monokristallin) 100W [5]   4000                   

Regulator (solcell) 10A [7]   1100                   

Batteri (stolpe) 328mmx102mm (AGM) [8]   3000                   

stolpe 2mm tjock (material, polykarbonat) 500x300x1000mm [1] exl. 300 för måttsågning per 
beställning 

702,602
5 

                  

stolpe 3mm tjock (material, polykarbonat) 500x300x1000mm [1] exl. 300 för måttsågning per 
beställning 

1034,37                   

stolpe 4mm tjock (material, polykarbonat) 500x300x1000mm [1] exl. 300 för måttsågning per 
beställning 

1366,13
75 

                  

stolpe 3mm tjock (material, rostfritt stål) ej exakt strl 
500x300x1000mm (för 2m^2 istället) [9] 

exl. 800 för frakt 2000                   

                        

Innanmäte (stolpe)                       

Kablar ((3*2) = 6 m) [6]   200                   

Kalkyl från Fredrik S. ej exakt beräkning                       

Sticka                       

Kontakt i stickan/ sticka   100                   

Säkringar/elmaterial (ytterligare sladdar, skruvar, fjäder till lucka 
m.m.) 

  1000                   

Laddningssticka (koppling till stickan)   150                   

Eventuellt innerhöljde för att hålla säkringar och säkerhet täta.   500                   

Totalt: (2mm poly) exl. 300 för produktion 11952,9
225 

                  

Totalt: (3mm poly) exl. 300 för produktion 12284,6
9 

                  

Totalt: (4mm poly) exl. 300 för produktion 12616,4
575 

                  

Totalt: (3mm rostfritt) exl. 800 för frakt 13250,3
2 

                  

Totalkostsnad exl. material:   
11250,3

2                   



 

 

Kalkyl Stolpe 
    Antal: 1 

Kostnad:     

      

Solcell (monokristallin) 100W [5]   4000 

Regulator (solcell) 10A [7]   1100 

Batteri (stolpe) 328mmx102mm (AGM) [8]   3000 

stolpe 2mm tjock (material, polykarbonat) 500x300x1000mm [1] exl. 300 för måttsågning per beställning 702,6025 

stolpe 3mm tjock (material, polykarbonat) 500x300x1000mm [1] exl. 300 för måttsågning per beställning 1034,37 

stolpe 4mm tjock (material, polykarbonat) 500x300x1000mm [1] exl. 300 för måttsågning per beställning 1366,1375 

stolpe 3mm tjock (material, rostfritt stål) ej exakt strl 500x300x1000mm (för 2m^2 istället) [9] exl. 800 för frakt 2000 

Stickpropp 230V jordad hona   19 

      

Innanmäte (stolpe)     

Kablar ((3*2) = 6 m) [6]   200 

Kalkyl från Fredrik S. ej exakt beräkning     

Säkringar/elmaterial (ytterligare sladdar, skruvar, fjäder till lucka m.m.)   1000 

Eventuellt innerhöljde för att hålla säkringar och säkerhet täta.   500 

Totalt: (4mm poly) exl. 300 för produktion 11318,1375 

Totalt: (3mm rostfritt) exl. 800 för frakt 11952 

Totalkostnad exkl. material   9952 

 

  



 

 

Kalkyl Trappa 
    Antal: 1 

Kostnad:     

      

Innanmäte (sticka)     

Solcell (monokristallin) 100W [5]   4000 

Regulator (solcell) 10A [7]   1100 

Batteri (stolpe) 328mmx102mm (AGM) [8]   3000 

Betong 1000kr/kubik m   1000 

Arbetskostnad betong 400-700kr/kvadratmeter platta 400 

betongform för en första prototyp    30000 

betong (för 50 st enheter) 50 st enheter 1860 

Transportkostnad   4000 

plåt, skåp för valsning/svetsning   
2000-
3000 

      

Stickpropp 230V jordad hona   19 

      

Innanmäte (stolpe)     

Kablar ((3*2) = 6 m) [6]   200 

      

Säkringar/elmaterial (ytterligare sladdar, skruvar, fjäder till lucka m.m.)   1000 

Koppling till uttaget?   150 

Eventuellt innerhöljde för att hålla säkringar och säkerhet täta.   500 

      

Totalkostsnad inkl. material:   14530 

Totalkostsnad exl. material:   10330 



 

 

Bilaga 11. Kalkyler över prototypalternativ  

 

 



 

 

 

 





 

 

 


