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Sammanfattning 
Projektet påbörjades med en förstudie som skulle resultera i ett koncept och en fysisk modell. 

Projektet går ut på att designa en laddstation för elbilar och på det sättet bidra till samhällets 

omställning till förnyelsebara energikällor. Produkten är tänkt att placeras i Mälardalen på 

allmänna parkeringar, shoppingcenter, privata parkeringar för bostads- och hyresrätter, 

parkeringshus och liknande.  

 

Jag började med att genomföra en marknadsundersökning där jag undersökte existerande 

lösningar på marknaden. Deras styrkor och svagheter analyserades från olika perspektiv t.ex. 

design och användarvänlighet. Vidare försökte jag ta reda på vad Mälardalens var känt för, 

detta för att kunna hitta en gemensam nämnare och införliva det i designen. Här upprättades en 

funktionsanalys, en QFD och en kravspecifikation. 

 

Med det avklarat fortsatte jag med konceptutvecklingen. Enkla skisser togs fram och 

förverkligades i SolidWorks för att få en bättre känsla för designen. De utvärderades två gånger 

och till slut valdes ett koncept ut. Jag valde att utveckla det valda konceptet vidare för att få 

fram den slutliga designen. Det bästa konceptet förverkligades sen i en fysisk modell i 

högskolans verkstad.  
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Förord 
 

Jag vill tacka Mälardalens Högskola för den tid jag har spenderat här under min utbildning och 

för att jag fått möjligheten att skriva mitt examensarbete här.  

 

Denna rapport har skrivits av Daniel Ekman i kursen Examensarbete i produktutveckling 

(KPP106) som bedrivs på Mälardalens Högskola. 

 

Jag vill även tacka Ragnar Tengstrand min handledare på Mälardalens Högskola och Rolf 

Lövgren, examinator på Mälardalens Högskola. 
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1. Inledning 

Vi lever i en föränderlig värld, en värld som är beroende av olja. Det är just denna olja som 

håller på att ta slut. Oljekällor torkar ut fortare än vi kan ersätta med nya källor. Och vi måste 

hitta något sätt att ersätta dem med förnyelsebara energikällor. Ett steg i rätt riktning är att 

ställa om från bilar med förbränningsmotorer till bilar med elmotorer. För att kunna göra den 

övergången måste nya laddningsstationer tas fram. Vilket är det som denna rapport skall 

avhandla. 

 

1.1 Bakgrund 
Som mycket bilintresserad men även miljömedveten och teknikintresserad ville jag försöka 

kombinera dessa intressen och visa hur jag ser på framtidens fortskaffningsmedel. Efter det har 

jag använt mig av internet för att skaffa mig djupare information om marknaden och 

användningen av produkten. På biblioteket har jag lånat diverse böcker som beskriver 

problemet och lösningen på ett så ingående sätt som möjligt. Problemet består i att skapa en 

produkt som tål de påfrestningar som miljön lägger på produkten och att vara attraktiv för kund 

och användare det vill säga produkten måste vara enkel att använda och man måste direkt 

kunna se hur man skall använda den. Efterfrågan på denna produkt är hög då alla biltillverkare 

arbetar febrilt för att få ut sina elbilar på marknaden1 och elleverantören Fortum tillsammans 

med Stockholms Stad redan har börjat bygga ut ett nät av laddstationer i Stockholm.  

 

                                                 
1 http://www.alltommotor.se/artiklar/nyheter/elbilarna-snart-pa-vara-gator-1.15786 
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2 Syfte och mål 
I kursen KPP106 Examensarbete skall jag designa en laddningsstation för elbilar. Kursen syftar 

till att ge studenterna en fördjupad kunskap om industridesign samt en introduktion av semiotik 

som bärande element i produktgestaltningen. Syftet med detta projekt är att designa en 

laddningsstation för laddning av elbilar och ge förslag till förbättringar. Syftet är även att ta 

fram en visualisering som på ett tydligt sätt visar hur maskinen i slutänden ska se ut och 

fungera. Mitt främsta mål är att tillgodose min handledare Ragnar Tengstrand och examinator 

Rolf Lövgren, det vill säga bistå med designförslag som kan ge bättre produkter. Jag ska kunna 

visa upp en visualisering på mitt förslag med renderade bilder, och jag skall tillverka en 

modell. 

 

2.1 Mål 
Målet med projektet är att ta fram ett koncept på en laddningsstation för elbilar för användning 

på parkeringsplatser inom tätorter i Mälardalen. Laddningsstationen skall ha ett så innovativt 

och enkelt användargränssnitt som möjligt. Författaren skall ta fram tillverkningsunderlag i 

form av CAD-filer och tillverka en fysisk modell. Till detta kommer en rapport som ingående 

beskriver projektet på ett vetenskapligt sätt. 

 

2.2 Målgrupp 
Denna rapports målgrupp består av personer med kunskaper inom industridesign, 

produktutveckling och har ett allmänt intresse av teknik. Vidare är den riktad till de inblandade, 

men även övriga studenter, handledare och examinatorer med intresse i ämnet. Produktens 

målgrupp är personer med den typen av elbil som laddningsstationen är avsedd för. 
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3 Projektdirektiv 
De avgränsningar som jag kommit fram till är baserade på min vision av projektet och den tid 

som begränsar projektet. Produktens design skall återspegla vad Mälardalen är känt för. 

Komponenterna inuti laddstationen upptar en volym på 180x120x200 mm och displayen skall 

ha måtten 100x75 mm och ett tangentbord med måtten 55x75 mm. Laddningsstationen skall 

använda 230v kontakter och skall vara begränsad till max 16 A. Produkten skall automatiskt 

kunna variera hur stor styrkan är beroende på hur länge laddstationen ska användas. Jag skall 

producera en rapport på C-nivå, till den skall en laddningsstation för elbilar designas och 

modelleras först i SolidWorks för att sedan bli en fysisk modell i verkstaden.  

 

3.1 Referensram 
Som referensram använder jag mig av min utbildning i innovation och produktutveckling.  

Ett 3 år långt äventyr, till det kommer all de upplevelser som det tagit ett liv att samla in och 

omvandla till erfarenhet. Ytterligare källor kommer vara litteraturstudier, internet och 

marknadsundersökningen. Modellen kommer jag att tillverka i verkstaden på Mälardalens 

Högskola. Även min handledare Ragnar Tengstrand och examinatorn Rolf Lövgren på 

Mälardalens Högskola kommer påverka rapporten.  
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4 Problemformulering 
Projektet syftar till att skapa ett designat produktförslag till en laddningsstation för elbilar med 

ett enkelt användargränssnitt. Laddningsstationen är tänkt att finnas tillgänglig på 

parkeringsplatser inom tätorterna, men skall även återfinnas tillgänglig på privata parkeringar, 

parkeringshus, etc. Stationen måste motstå diverse påfrestningar som väder och vind men även 

en mindre horisontell rörelse för att motverka skada vid krock. Ytterligare krav återfinns i 

kravspecifikationen, se kapitel 7.6. 

 

Frågor som rapporten syftar till att besvara är: 

1. Hur skall laddningsstationen designas för att underlätta interaktionen? 

2. Vilket betalsystem skall användas för att få ett så enkelt användargränssnitt som 

möjligt? 
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5 Projektavgränsningar 
Jag begränsar mig till att inte undersöka efterfrågan på en sådan produkt, vidare kommer jag 

inte designa laddningsstationens inre delar utan begränsar mig till yttre design och 

användargränssnittet. Jag ska designa och modellera produkten i SolidWorks för att sedan 

tillverka en fysisk modell i verkstaden.  
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6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
Här listas den teori som denna rapport kommer luta sig på för att rapporten ska bli så komplett 

som möjligt. 

 

6.1 Designprocessen  
Designprocessen består av ett antal steg som ingår i de flesta designprocesser. 
 

 
Figur 1 - Designprocessen. www.svid.se 

6.1.1 Utgångspunkt 

Utgångspunkten för alla designprojekt är målsättningen, det som projektet mynna ut i. Till det 

kommer de avgränsande krafter runt omkring oss som till exempel teknik, tid och resurser2. 

6.1.2 Användarstudier 

Att ta reda på vad kundernas behov och förväntningar görs genom att noga undersöka deras 

beteende. Här är det viktigt att man undersöker rätt sak dvs. man måste ha hög reliabilitet i sina 

undersökningar. Man måste identifiera de strömningar i samhället som finns just nu och de som 

kommer att finnas när produkten är reda för lansering3.  

                                                 
2 http://www.svid.se/ 
3 http://www.svid.se/ 
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6.1.3 Koncept & visualisering 

Här tas skisser på olika koncept fram, man använder användarstudierna som grund och låter 

idéerna flöda. Till sin hjälp har man diverse hjälpmedel, allt från penna och papper till 

avancerade design program. Koncepten bedöms och beslut om vidareutveckling tas4. 

6.1.4 Utvärdering & konceptval 

För att underlätta konceptvalet har flera verktyg tagits fram, till exempel Pughs matris för att 

nämna någon. Häri ställs koncepten mot varandra och mot kravspecifikationen och 

konkurrerande produkter. Detta upprepas tills det bara återstår ett eller två koncept som man 

går vidare med5. 

6.1.5 Justering & genomförande 

I denna fas är det endast mindre ändringar som sker. Slutkonceptet utvärderas och förverkligas 

och tillverkning startar. Förserie och nollserie produceras, kontrolleras och utvärderas6. 

6.1.6 Uppföljning & utvärdering 

Efter tillverkning kommer feedback från kunderna och optimering av tillverkningsprocessen7. 

 

                                                 
4 http://www.svid.se/ 
5 http://www.svid.se/ 
6 http://www.svid.se/ 
7 http://www.svid.se/ 
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6.2 Marknadsundersökning 

Företag undersöker marknaden för att bättre förstå sina kunders behov och förväntningar och 

förhoppningsvis uppfylla eller ännu bättre överträffa dessa8. Detta för att kunna anpassa sina 

produkter bättre. Vidare så får företaget en bättre bild på konkurrerande företag. Metoderna är 

många och spänner sig från internet till intervjuer till rent spionage9. Se kap 7.1 och 7.2 samt 

bilaga 2, 3, 4 och 5. 

 

6.3 Design vision 
Design visionen är ett sätt att förmedla hur produkten är tänkt att se ut i ett tidigt stadie. 

Intrycket förmedlas via bilder10. Se bilaga 6. 

 

6.4 Design brief 
Här klargör uppdragsgivaren hur projektet ser ut, vilka mål som skall nås och vilka resurser och 

förutsättningar som finns. Design briefen skall vara så noga som möjligt för att undvika 

missförstånd och för att ge projektet en så bra start som möjligt11. 

 

6.5 Gantt-schema 
Ett Gantt-schema är ett visuellt hjälpmedel för projektarbete, ett flödesschema vilket används 

för att visa projektets gång. Ett Gantt-schema visar projektets utveckling på en horisontell 

tidsaxel12. Se bilaga 7. 

 

6.6 Funktionsanalys 
I en funktionsanalys klargörs vilka funktioner produkten har13. Här ser man också om 

produkten uppfyller användarens behov och förväntningar på ett väldigt smidigt sätt. 

Funktionerna rangordnas efter huvudfunktion, nödvändig funktion och önskvärd funktion i en 

lång lista. Se kapitel 7.4. 

 

                                                 
8 http://www.netigate.se/marknadsundersokning.aspx 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsunders%C3%B6kning 
10 http://www.aqr.org.uk/glossary/index.shtml?term=moodboard 
11 Österlin. s28. 
12 http://www.12manage.com/methods_gantt_chart_sv.html 
13 http://ullvitorget.koping.se/~obm/produktdesign/funktionsanalys.htm 
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6.7 QFD 
QFD står för Quality Function Deployment och är ett verktyg som utvecklades i Japan på 70-

talet. Toyota använde sig av denna metod och kunde sänka tillverkningskostnaderna för en ny 

bil med 60 procent och minska utvecklingstiden med en tredjedel, samtidigt som bilens kvalitet 

ökade. Verktyget skapades för att man ville tillföra "kundtillfredställelse" för en produkt, man 

skulle ta till sig kundens behov och önskningar genom hela produktutvecklingen. 

QFD är en metod där man identifierar kundens behov, krav, önskemål eller problem och 

översätter dessa så att man får en så optimal produkt som möjligt. När man upprättar en QFD 

ställer man upp olika mätbara produktkrav och produktegenskaper. Därefter betygsätter man 

hur väl dessa har ett samband jämte varandra med hjälp av poängsättning på 1,3 eller 9 

poäng14. Se kapitel 7.5. 

 

6.8 Kravspecifikation 
En kravspecifikation ska tas fram för att klargöra exakt vilka funktioner och 

konstruktionslösningar som skall användas15. Kravspecifikationen är sprungen ur QFD:n. Se 

kapitel 7.6. 

 

6.9 CAD 
CAD står för ”Computer Aided Design” och inbegriper väldigt många program, allt från 2D till 

3D till animationsprogram. 2D-program är enkla ritprogram som Photoshop, Indesign, 

Illustrator, Flash16 etc och dessa ritar i två dimensioner. Medans 3D-program ritar i tre 

dimensioner. 3D-program finns för framförallt två olika syften, konstruktion och 

bildbehandling. För konstruktion användas program som SolidWorks17, Catia18, TurboCad19 

etc. När det gäller bildbehandling i 3D-program så används 3D Studio Max, Maya20, Cinema 

4D21 etc. Dessa program ger designern ett bättre perspektiv för att se vad som fungerar och vad 

som inte fungerar. Med en 3D-modell kan man sen skapa bilder till presentationer eller fysiska 

modeller i fräsmaskin eller en 3D-skrivare. 

                                                 
14 Österlin. s56. 
15 Olsson. s7. 
16 Photoshop, indesign, illustrator, flash är program framtagna av Adobe. 
17 SolidWorks är ett program framtaget av Dassault Systems. 
18 Catia är ett program framtaget av Dassault Systems. 
19 TurboCad är ett program framtaget av IMSI Design. 
20 3D Studio Max och Maya är program framtagna av Autodesk. 
21 Cinema 4D är ett program framtaget av Maxon. 
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6.10 Pughs matris 
För att få fram det bästa konceptet använder man olika utvärderingsmetoder varav Pughs matris 

är en22. I en Pughs matris ser designern vilka lösningar som är viktigare än andra. I en Pugh 

viktas olika krav med en siffra mellan 1 och 5 sedan ges de olika koncepten poäng beroende 

hur väl de uppfyller de kraven, dessa viktas mot en referens som oftast är en konkurrerande 

lösning. Detta sker i två steg, först ges -1, 0 eller +1. I steg två sker samma sak fast 

poängskalan är -2, -1, 0, +1 eller +2 detta för att man ska kunna se skillnaden på ett så tydligt 

sätt som möjligt. Sedan summerar vi siffrorna och ser vilken som fått högst summa. I en Pughs 

matris skall man få ett så högt värde som möjlig. Se bilaga 14.  

 

6.11 Design for Usability  
Med DFU menas att designa en produkt utifrån användarens behov och förväntningar23. Att 

redan på designstadiet tänka på att vem som helst ska kunna använda en produkt. Detta har 

blivit viktigare och viktigare i och med att tillverkarna ofta har samma teknik i sina produkter 

men att de används på olika sätt. Användarvänlighet är ett sätt för tillverkarna att sticka ut och 

locka kunder. Arbetet är begränsat till endast design av laddstationen och kommer därför inte 

genomföra en DFU. 

 

6.12 Design for Assembly 
I en DFA analyseras hur monteringen av en produkt sker och hur man i ett tidigt skede kan 

identifiera problem som uppstår under monteringen. Med denna kan man sen uppskatta 

kostnaden för produktens montering. Med en avslutad DFA kan man sen designa om produkten 

för att optimera monteringskostnaden. Detta sker genom att ta bort delar som inte behövs eller 

ändra delar så att monteringen går fortare24. Arbetet är begränsat till endast design av 

laddstationen och kommer därför inte genomföra en DFA. 

 

                                                 
22 http://www.idp.mdh.se/personal/lbk01/kurser/kk0180/index.htm 
23 http://www.designforusability.org/ 
24 Kungliga Tekniska Högskolan, Design for Assembly 
(http://www.iip.kth.se/documents/courses/4K1112/DFAHandbok1.pdf) 



Mälardalens Högskola Examensarbete – KPP106 Daniel Ekman 
Eskilstuna   
 
 

 
 

16(67) 

6.13 Design for Manufacturing 
I en DFM analyseras produkter för att se hur de enklast kan tillverkas25. Det finns flera olika 

discipliner beroende på vilken bransch företaget arbetar inom. Arbetet är begränsat till endast 

design av laddstationen och kommer därför inte genomföra en DFM. 

 

6.14 FMEA 
FMEA används för att identifiera problem och fel innan tillverkning har startat26. Syftet är att 

systematiskt gå igenom en produkts alla risker och möjliga problem och att utvärdera dess 

effekt. Arbetet är begränsat till endast design av laddstationen och kommer därför inte 

genomföra en FMEA. 

 

 

                                                 
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Design_for_manufacturability 
26 http://www.idp.mdh.se/personal/lbk01/kurser/kk0180/index.htm  
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7 Tillämpad lösningsmetodik 
Här visar jag hur jag gick till väga med arbetet i detta examensarbete. Jag kommer redovisa 

delresultat och problem som uppstått och hur de har påverkat examensarbetet. 

 

7.1 Marknadsundersökning 
I dagsläget finns det en konkurrent, nämligen ett projekt av Stockholms Stad i samarbete med 

Fortum. Jag genomförde en noggrannare undersökning av projektet Stockholm: Elbilstad 

203027 som bedrivs av Stockholms Stad och Fortum. Projektet går ut på att initiera en enhetlig 

standard för elbilsladdning, starta utbyggnaden av infrastrukturen som kommer behövas då 

Stockholm Stad och Fortums egna bilparker håller på att ersättas av elbilar. Här har projektets 

hemsida noga studerats för att förstå hur de tänker. Ytterligare information från ansvariga 

personer försökte jag införskaffa men det försöket resulterade i en länk till hemsidan som jag 

redan studerade. Utifrån hemsidan ”tanka med el28” fick jag informationen att projektet har 

resulterat i två laddningsstationer som är i bruk och 100 till i pipelinen. Elen är till en början 

gratis eller rättare sagt Stockholms Stad betalar. Projektet går ut på att ta reda på hur mycket el 

som går åt och när den elen behövs29. 

 

Vidare genomfördes en marknadsundersökning angående vad Mälardalen är känt för, detta 

eftersom det är ett designkrav jag ville införliva. I Mälardalen införlivar jag orterna Arboga, 

Enköping, Eskilstuna, Uppsala, Strängnäs, Södertälje och Västerås. En enkätundersökning 

genomfördes via e-post till de olika orternas turistbyråer30. Se Bilaga 2 och 3. En undersökning 

på informationshemsidan wikipedia31 och andra hemsidor gjordes för att utöka mina kunskaper 

om dessa orter och vad de var kända för. En lista har tagits fram för att få en bättre översikt om 

orterna. Se bilaga 4.  

                                                 
27 http://www.fortum.se/news_section_item.asp?path=19923;22344;22361;22351;21466;46097 
28 http://www.tankamedel.se 
29 http://www.fortumkampanj.se/blogg/just-nu-utvarderar-vi-laddstolpslosningar/ 
30 http://ne.se/lang/enk%C3%A4t/162881?i_h_word=Marknadsunders%C3%B6kningar 
31 http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida 
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7.2 Laddningsstation för elbil 
Laddningsstationer är ett sätt att ställa om samhället från fossila bränslen till förnybara 

bränslen. Genom att placera ut stolpar på parkeringsplatser i städerna runt Mälardalen vill 

kommunerna underlätta övergången till elbilar32. En laddningsstation är enkelt uttryckt ett 

eluttag med något sorts betalsystem vari man kan koppla en elbil. Laddningsstationen använder 

sig av 230V och elbilarna har en anordning för övervakning av tankningen inbyggda i sig. 

Laddningsstationen har ett inbyggt skydd mot stöld. Det är tänkt att stolparna ska placeras ut på 

allmänna parkeringsplatser, shoppingcenter, privata parkeringar för bostads- och hyresrätter, 

parkeringshus och liknande. 

 

 
Figur 2 - Laddningsstation för elbil 

 
Användaren 
Dagens elbilar tillåter 170 km körning på en tankning medans dagens bilister har en 

genomsnittlig daglig körsträcka på 40 km. Användaren återfinns med stor utsträckning i 

storstadsregionerna och deras bilkörning består mest av transport till och från jobbet.  

 

 

                                                 
32 E-post från Jakob Ostrowski projektledare www.powercircle.org/, se bilaga 1. 
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7.3 Gantt-schema 

För att bättre kunna planera mitt projekt så tog jag fram en projektplan i form av ett Gantt-

schema. Här har jag skrivit in hur mycket jag planerade att arbeta med projektet och hur 

mycket jag faktiskt arbetade med projektet. Se bilaga 7. 

 

7.4 Funktionsanalys 

Jag ställde upp de olika funktionerna produkten ska ha och analyserade hur och vad produkten 

skulle göra. Även om min produkt inte ska göra så många saker så tvingades jag tänka igenom 

produkten på ett sätt som gav mig viktig information om produkten. Se bilaga 8. 

 

7.5 QFD 

Från funktionsanalysen, marknadsundersökningen och projektdirektiv ställde jag upp en QFD 

för att få fram produktkraven och de fysiska begränsningar som jag måste uppfylla. I QFD:n 

återfinns följande produktkrav. 

 

Krav på minst ett 230v uttag för att kunna koppla elbilen till laddstationen, ett projektdirektiv. 

En begränsning till max 16A är ett projektdirektiv. CE-märkning eftersom alla elektriska 

produkter måste kontrolleras och när de klarar kontrollerna blir de CE-märkta. Storleken på 

displayen och tangentbordet var projektdirektiv. Betalsystemet blev kontokort eftersom det är 

vida accepterat. Materialet bestämdes till aluminium eftersom det är ett styvt material som går 

att färglägga om det ska kundanpassas.  

 

Höjd och bredd sattes eftersom den ska kunna innehålla komponenterna inuti höljet, och de 

hade måtten 180x120x200 mm och för att en rullstolsbunden person skall kunna använda 

produkten. Interaktionsytan vinklades med 45 grader för att få en större yta för display och 

tangentbord men även för att få en ergonomisk interaktion. Produkten måste gå att utföra 

service på och därför behövs en öppningsanordninng för att komma åt komponenterna inuti.  
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Antalet tangenter blev 14 stycken för att det krävs minst 14 tangenter för att kunna genomföra 

alla inmatningar. Tangenterna skall ha storleken 18x15 mm för att undvika feltryckningar. 

Knapparna behöver tryckas ner med minst 100 grams tryckkraft för att signalera att en tangent 

har tryckts ner. Mjukvaran i laddstationen måste ha en automatisk avstängning så att om någon 

drar ut kontakten på en annans bil och kopplar in sin egen bil så bryter laddstationen 

strömöverföringen. Se bilaga 9. 

 

7.6 Kravspecifikation 

Här har jag listat de produktkrav jag fick från QFD:n och andra viktiga krav på produkten till 

exempel hur jag bedömer att marknaden ser ut för produkten, produktens livstid, vad jag vill att 

produkten ska förmedla till användarna och omgivningen, vilken teknik som skall användas, 

hur produkten skall servas, vilken dokumentation skall finnas tillgänglig och hur slutskedet i 

produktlivscykeln ska se ut. Se bilaga 10. 

 

7.7 Konceptframtagning 

Varje designprocess börjar med skisser för att leka med former och konkretisera alla idéer som 

finns. Jag började med att skissa upp möjliga lösningar för att sedan göra dem lite mer verkliga 

i SolidWorks. Efter att skisserna blivit modeller så vände och vred jag på koncepten. När jag 

sedan var nöjd skapades ritningar och renderade bilder. 

 

7.7.1 Skisser 

Jag skissade upp olika koncept på möjliga lösningar för att få ner mina idéer på papper. Sedan 

gick jag vidare med att realisera dessa skisser i SolidWorks. Se bilaga 11 och 12. 

 

7.7.2 CAD-bilder 

Nästa steg är att förverkliga koncepten till modeller i SolidWorks för att få bättre grepp på hur 

de ser ut och kunna vrida och vända på dem. Att kunna se dem i olika vinklar gav mig en bättre 

känsla för produkten. Se bilaga 13. 
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7.7.3 Teknikval 

Redan från början var jag inne på en ren kontaktyta, dvs. knappar som man inte behöver trycka 

ner. Dessa knappar har inga eller få rörliga delar och det betyder att färre delar kan gå sönder. 

Vilket är bra eftersom mindre service innebär mindre driftskostnader och ett enligt mig ett mer 

estetiskt utseende. 

 

7.7.4 Konceptval 

Koncept 1 

Enkel rund design. Konceptet ser ut som en godisklubba. Valdes bort för låga värden på 

servicevänlighet och för att den ser lite oseriös ut. 

 

Koncept 2 

Har ett vinklat huvud med avrundade hörn. Konceptet ser ut som en klubba från medeltiden. 

Valdes bort för att den liksom koncept 1 ser lite oseriös ut. 

 

Koncept 3 

Har en stor interaktionsyta med lite rundare former. Lite av science fiction-känsla över det hela 

då allt i rymden porträtteras som runt. Svårare att tillverka och montera. 

 

Koncept 4 

Är en stolpe med en upp och nervänd kon på toppen. Konceptet tvingar användaren att huka sig 

för att kunna använda laddstationen.  

 

Koncept 5 

Har formen av en stolpe med en cylinder på toppen. Är en utveckling av koncept 4. Konceptet 

har för liten interaktionsyta. 

 

Koncept 6 

Ser ut som koncept 4 men har ett vinklat tak. Konceptet har trevliga runda former men har en 

för liten interaktionsyta.  
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Koncept 7  

En stor interaktionsyta, relativt enkla former och lätt att montera. Den ser ut som en predikstol 

och det kan vara stötande för vissa religiösa grupper och icke-religiösa grupper. 

 

Koncept 8 

En rund enkel form, lätt att tillverka och montera, lite för enkel och kanske lite för vanlig.  

 

 

För att ta fram det bästa konceptet har jag använt ett verktyg som heter Pugh. Eftersom 

skillnaden mellan koncepten i första Pughen var så liten valde jag att genomföra en andra 

omgång. Koncept 8 har högst betyg på alla kriterierna utom ”Ge attraktivt synintryck” där den 

endast fick +1. Från detta fick jag att det är koncept 8 som skall gå vidare men att den måste 

designas om. Som referens användes Fortums laddstation. Se bilaga 14. 
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8. Resultat 
Från marknadsundersökningen fick jag en massa information angående vad Mälardalen är känd 

för. Dock lyckades jag inte frambringa någon gemensam nämnare ur undersökningen. Vilket 

ledde till att jag fick lita på min erfarenhet från min designutbildning. Produkten skall anpassas 

till att kunna användas av människor som inte är rullstolsbundna och de som är rullstolsbundna. 

Detta betyder att den inte får ha en höjd som överstiger 1200 mm, ytan måste vara vinklad i 45 

grader för att erbjuda både sittande och stående människor en ergonomisk interaktion. 

Anledningen till att ytan blir 45 grader är att ytan måste anpassas så att betraktningsvinkeln för 

stående och rullstolsbundna ska kunna se skärmen så tydligt som möjligt. Detta är en 

kompromiss eftersom varken rullstolsbundna eller icke-rullstolsbundna får den mest optimala 

betraktningsvinkeln. Som det stod klart i konceptvalet, se kapitel 7.7.4, så gick jag vidare med 

koncept 8. Dock tyckte jag att en rent rund form var för enkel och ville utveckla den vidare 

men ändå behålla den runda i formen. Vidare behövdes en större yta för att kunna interagera 

och ta betalt för elen. Ytans vinkling ger två fördelar, dels en mer ergonomisk vinkel och dels 

en större yta. 

  
   Figur 3 och 4 – Renderad bild av Laddstation. 

  
   Figur 5 och 6 – Renderad bild av Laddstation. 
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När det gäller gränssnittet såg jag att ett system som accepterar kontokort är att föredra 

eftersom då kan alla använda produkten istället för ett fåtal som skaffat ett extra kort av typen 

rfid. Trots att rfid systemet erbjuder ett enklare användande. Vidare ville jag skapa ett enklare 

gränssnitt än andra produkter med samma betalsystem. Här menar jag att ett användande där 

första handlingen, dvs. insättningen av kontokortet, ligger överst och att andra handlingen, dvs. 

skärmen och tangentbordet, ligger näst högst upp ger ett enklare användande. Knappar utan 

mekanisk funktion ger en längre livstid och ett lägre servicebehov förutom ett mer estetiskt 

utseende. Knapparna måste vara stora och väl tilltagna.  

 

 
Figur 7 – Renderad bild av gränssnittet. 

 

Figur 8 – Renderad bild av gränssnittet. 

 



Mälardalens Högskola Examensarbete – KPP106 Daniel Ekman 
Eskilstuna   
 
 

 
 

25(67) 

 
Figur 9 – Renderad bild av gränssnittet. 
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8.1 Fysisk modell 
 
Fotografisk avbildning av den fysiska modellen. 
 

 
Figur 10 – Fysisk modell. 
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9 Analys 
Projektets syfte var att designa framtidens laddstation för elbilar som alla bilburna människor 

ska kunna använda. I detta ingår frågor om hur jag ska designa produkten för att göra den så 

användarvänlig som möjligt. Dvs. hur skall laddningsstationen designas för att underlätta 

interaktionen? Vad jag kom fram till var att höjden måste anpassas för att både rullstolsbundna 

och icke-rullstolsbundna ska kunna använda produkten. Laddstationen måste ha en vinklad 

interaktionsyta för att ge mer utrymme för display och tangentbord, men även för att ge den 

bästa betraktningsvinkeln för både handikappade och icke-handikappade. Genom att kombinera 

detta med subtila runda former och inga hårda kanter så skapas en produkt som utstrålar 

trygghet. 

 

Vidare ville jag ta reda på vilket betalsystem som skall användas för att få ett så enkelt 

användargränssnitt som möjligt? Här har jag blivit tvungen att kompromissa och ta ett redan 

existerande betalsystem eftersom det gör det möjligt för fler att använda laddstationen. Vad jag 

gjorde var att optimera och förtydliga användandet av betalsystemet. Produkten är enkelt att 

använda eftersom den använder ett betalsystem som blivande kunder redan är vana vid att 

använda, även om mitt gränssnitt är annorlunda så bygger det till stor del på redan existerande 

betalsystem. Genom att göra betalningsprocessen mer naturlig så skapas ett enklare gränssnitt 

som uppmanar till användning. Tekniken finns redan så det var endast utseendet som skulle tas 

fram och det ska vara enkelt att använda produkten annars kommer den inte att användas 

överhuvudtaget.  

 

För att uppfylla dessa krav måste produkten innesluta all teknik och skydda den mot 

påfrestningar som resultat av normalt användande och de miljöpåfrestningar som läggs på 

produkten. Genom att tillverka produkten i aluminium så får vi en produkt som klarar de 

påfrestningar som normalt användande och miljön lägger på produkten. Utöver det så får vi att 

produkten blir tillräckligt styv för att klara av stötar av mindre styrka. Till detta kommer att 

produkten måste ha minst en kontakt för att kunna koppla den till en elbil. Min design har två 

kontakter så att laddstationen skall kunna ladda två elbilar samtidigt, vilket uppfyller kravet om 

minst en kontakt. Produktens mjukvara kan variera hur mycket ström som levereras beroende 

på hur lång tid bilen skall vara kopplad till laddstationen.  
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Mjukvaran kan också motverka stöld genom att bryta strömmen när kontakten dras ut. 

Projektets resultat uppfyller de krav som ställts på produkten.  
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10 Slutsatser och rekommendationer 

I framtagandet av en produkt är samarbetet mellan företag och kund viktigt, bäst är om kunden 

är delaktig eller åtminstone känner sig som delaktig i framtagningsprocessen. Eftersom detta 

ger en lägre acceptanströskel hos kunden. Nu är det så att detta examensarbete skrivs som ett 

eget projekt och har tyvärr inget företag att arbeta och stämma av mot, vilket är en allvarlig 

begränsning och betyder att projektet tyvärr inte kommer att fortsätta.  

 

Min problemställning var att ta fram en design och ett för användaren optimalt gränssnitt, 

vilket jag anser att jag har åstadkommit. Många var idéerna och tiden var för kort. Praktiskt sätt 

gick det inte att gå vidare med mer än ett förslag. Vilket resulterade i en enhetlig och ren design 

för formen och ett enkelt och naturligt gränssnitt åt betalsystemet. Examensarbetet skulle också 

resultera i en fysisk modell av den tänkta designen.  

 
Figur 11 – Modell av Laddstationen. 

 

 

Vidare har skolans resurser nästan uteslutande använts i produktframtagningen. Under arbetets 

gång har jag kommit fram till slutsatsen att eldrift hör till framtiden för biltransporter. 

Förbränningsmotorns tid är snart ute.  
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Rekommendationer på fortsatt arbete: 

 

Ett regnskydd för kontokortshålet. 

Bakgrundsupplysta knappar.  

Val av tillverkningsmetod. 

Inbyggda 230v kontakter.  

En speciell kontakt för bättre laddningstider.  

Prototyptillverkning. 

Framtagning av en DFU. 

Framtagning av en DFA. 

Framtagning av en DFM. 

Framtagning av en FMEA. 
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Figur 4 – Renderad bild av Laddstation. 

Figur 5 – Renderad bild av Laddstation. 

Figur 6 – Renderad bild av Laddstation. 

Figur 7 – Renderad bild av gränssnittet. 

Figur 8– Renderad bild av gränssnittet. 

Figur 9 – Renderad bild av gränssnittet. 

Figur 10 – Fysisk modell. 

Figur 11 – Modell av Laddstationen. 
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12 Bilagor 
Bilaga 1 – Laddstations e-mail 
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Bilaga 2 - Marknadsundersökning - Fråga 
 
Hej 
Jag håller på med mitt ex-jobb på Mälardalens Högskola och ska formge en produkt som 
finnas i Mälardalen. Därför vill uppdragsgivaren att den skall vara inspirerad av det som 
Mälardalen är känt för. Eftersom jag är skåning vet jag inte vad Mälardalen är känd för och 
undrar följande. 
 
1. Vad är Mälardalen känt för? 
2. Vad är just din stad känd för? 
 
Tack på förhand 
MVH - Daniel 
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Bilaga 3 - Marknadsundersökning - Svar 
 
Från: Turistbyråerna Strängnäs-Mariefred <Turism@strangnas.se> 
Datum: to 9 apr 2009 12.12.58 GMT+02:00 
Till: "Daniel Ekman" <ekman61@gmail.com> 
Ämne: SV: Ang. Mälardalen 
 
Hej, 
Mariefred är känt för: 
Gripsholms slott. Den mysiga och väl bevarade Stadskärna med gamla trähus. Strängnäs är 
känt för, sin vackra domkyrka. 
  
Med vänliga hälsningar Anette/ 
Turistbyrån Strängnäs - Mariefred 
Strängnäs kommun  
Rådhuset  
647 30 Mariefred   
 
Tel 0159-296 99 
Fax 0159-297 95 
turism@strangnas.se 
www.strangnas.se 
  
Besöksadress: 
Strängnäs turistbyrå (sommaröppet) 
Storgatan 38, 645 30 Strängnäs 
 Mariefreds turistbyrå (sommaröppet) 
Rådhuset, 647 30 Mariefred 
 

 
Från: "Info (Ksk)" <Info@sodertalje.se> 
Datum: må 6 apr 2009 16.13.05 GMT+02:00 
Till: <ekman61@gmail.com> 
Ämne: SV: Ang. Mälardalen 
 
Hej Daniel 
Jag hoppas du fått svar ifrån vår turistbyrå. Kolla annars in kommunens webbplats 
www.sodertalje.se för mer information. 
 
Hälsningar Sandra 
  
Sandra Vesterdahl 
projektledare/utställningsansvarig Informationsenheten 
  
Södertälje kommun 



Mälardalens Högskola Examensarbete – KPP106 Daniel Ekman 
Eskilstuna   
 
 

 
 

40(67) 

08-550 230 10 
sandra.vesterdahl@sodertalje.se 
http://www.sodertalje.se 
 

  
Från: Turistinformation Arboga <turistinfo@arboga.se> 
Datum: må 6 apr 2009 16.18.56 GMT+02:00 
Till: Daniel Ekman <ekman61@gmail.com> 
Ämne: SV: Ang. Mälardalen 
 
Hej 
Vilken utbildning går du? Var Eskilstuna eller Västerås. Om i Västerås; gå in på Turistbyrån och 
hämta all information om Mälardalen eller besök Stadshuset informationsavdelning. Gäller 
även i Eskilstuna förstås. 
  
Turistprodukt eller presentreklam? 
  
Om du vill ha skriftligt information om Arboga - sänd din adress så skickar jag 
  
Med vänliga hälsningar 
Marianne Åhlander 
  
Arboga turistbyrå 
Besöksadress: 
Centrumleden 6 
732 30 Arboga 
Tel: 0589-87151 
Fax: 0589-126 60 
E-post: turistinfo@arboga.se 
 

 
Från: "Ulla Wilander" <Ulla.Wilander@eskilstuna.se> 
Datum: ti 7 apr 2009 13.24.58 GMT+02:00 
Till: <ekman61@gmail.com> 
Ämne: Eskilstuna och Mälarregionen 
  
Hejsan! 
Mycket information kan du hämta på www.eskilstuna.se, välj Kultur och Fritid, Eskilskällan, 
Eskilstunas historia. Där kan du hitta en hel del. 
När det gällerMälardalen så finns det ett Mälardalsråd. Du kan söka info på nätet. Mälardalen 
är ju en sjudande region med industrier, turism mm. 
  
Lycka till! 
  
Med vänlig hälsning 
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----------------------------------------------- 
Ulla Wilander 
Samhällsvägledare 
 
Eskilstuna Kommun 
Medborgarkontoret Centrum 
Alva Myrdals gata 5 
631 86 Eskilstuna 
Tel 016-7101100  7108795 
Fax 016-133699 
ulla.wilander@eskilstuna.se 
www.eskilstuna.se 
 

 
Från: "Frida Ferm" <Frida.Ferm@vasteras.se> 
Datum: on 8 apr 2009 15.32.10 GMT+02:00 
Till: "Daniel Ekman" <ekman61@gmail.com> 
Ämne: SV: Ang. Mälardalen 
 
Hejsan! 
Västerås är en Mälarstad och en shoppingstad. Vi är b.la. kända för våra två unika hotell, 
Hotell Hackspett och Utter Inn, ett hotell uppe i ett träd och ett under vattnet i Mälaren. 
Vi har dessutom Sveriges största forntida gravhög, Anundshög. Vi har även andra populära 
besöksmål som t.ex. Skultuna Mässingsbruk. Västerås är också en stad med mycket 
evenemang och kongresser. 
  
Kontakta mig igen om du har fler frågor. 
  
Vänligen 
Frida Ferm Västerås Turistbyrå   
 
Tel: 021-39 01 12  

Tel växel: 021-39 01 00  
Besöksadress: Kopparbergsvägen 1,  
Västerås Postadress: 721 87 Västerås  
www.vasterasmalarstaden.se 
 

 
Från: "Info" <info2@marknadsforing.eskilstuna.se> 
Datum: må 6 apr 2009 17.10.54 GMT+02:00 
Till: <ekman61@gmail.com> 
Ämne: SV. Turism  
 
Hej Daniel! 
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1.Mälardalen är ett tätt befolkat område runt Mälaren, det vill säga sydvästra Uppland, 
sydöstra Västmanland och norra Södermanland 
2. Närheten till huvudstaden Stockholm 
3. Mälardalen är en del av Sörmland som Selma Lagerlöf kallade för "Sveriges lustgård". 4. 
Mälardalen är expansiv region med ett blomstrande näringsliv, och är även ett stort 
logistikcentrum på grund av dess centrala läge i Sverige. 
  
Eskilstuna däremot är bland annat känt för: 
1.Parken Zoo, 
2.Rademachersmedjorna som är ett kulturarv från 1659-talet, 
3.Du har även Sigurdsristningen som är ett fornminne med en 1000-årig illustartion ur Sigurd 
Fafnesbanes saga, 4. Gamla staden som sträcker sig långt tillbaka från medeltiden, där dagens 
Köpmangatan var dåtidens Långa gatan, 5. Eskilstuna är och har varit en historisk industristad. 
    
  
Skulle det dyka upp ytterligare några funderingar så är du varmt välkommen att återigen 
kontakta oss. 
  
Med vänlig hälsning 
 Lina Samoey 
Eskilstuna Turistbyrå 
Rademachersmedjorna 
631 86 Eskilstuna 
Tel 016- 710 70 00 
Fax 016-14 95 00 
E-post info@turism.eskilstuna.se 
Hemsida www.eskilstuna.nu 
 

 
Från: Södertälje turistbyrå <info@sodertalje.nu> 
Datum: må 6 apr 2009 12.41.38 GMT+02:00 
Till: "'Daniel Ekman'" <ekman61@gmail.com> 
Ämne: SV: Ang. Mälardalen 
 
Hej! 
På http://www.malaren.com/ finns alla kommuner runt Mälaren representerade, där kan du 
läsa mer om Mälardalen. 
  
På http://www.sodertalje.nu/ finns det turisternas 5 i topp och det är också de som är de 
kända för Södertälje. 
  
Med vänlig hälsning 
Träffpunkt Tälje 
Cecilia 
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Från: "turist" <ti@uppsalatourism.se> 
Datum: må 6 apr 2009 14.59.52 GMT+02:00 
Till: "Daniel Ekman" <ekman61@gmail.com> 
Ämne: SV: Ang. Mälardalen 
 
Hej Daniel, 
  
Mälardalen är känt för att vara farleder för Vikingar och är således ett rikt område för 
fornlämningar, hällristningar och runstenar. 
Uppsala är känt för att vara Sveriges religiösa och historiska centrum. Med Gamla Uppsalas 
kungagravar och rikets ärkebiskopssäte, nordens största domkyrka, Sveriges och 
Skandinaviens äldsta universitet, Sveriges äldsta botaniska trädgård, Uppsala slott m.m.. 
  
Mycket av denna information finns på vår webbplats www.uppsala.to 
  
Dessutom finns där länkar till övriga mälarkommuner i Uppsala län. Enköping, Håbo och 
Sigtuna www.sigtunaturism.se  (som tillhör Uppland men Stockholms län) 
  
Med vänlig hälsning/ Best regards 
Anna Lindström 
  
Turistinformationen/Tourist Office 
Uppsala Tourism AB 
Fyristorg 8, 753 10 Uppsala 
+46 (0)18-727 48 00 
info@uppsalatourism.se 
www.uppsala.se 
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Bilaga 4 – Marknadsundersökning 

 

Arboga 

Tre-fas motorn 

Arbogaölet 

Mälarbanan 

Industriort mot teknik 

 

Enköping 

Mälarbanan 

Pepparrot 

Parkernas stad (24st) 

Ledningsregementet (S1) 

 

Eskilstuna 

Rademachersmedjerna 

Mycket finnar 

Museer 

Parken ZOO 

Kent 

Smedjerna (Speedway) 

Mälarbanan 

Christer Lindarw 

Nordman 

Kjell Bergqvist 

Fredrik Lindström 

Maria Wetterstrand 

Göran Kropp 

Yvonne Ryding 

Sveriges 1:a elbrandbil levererades 1902 

 

Strängnäs 
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Gustav Vasa valdes till Kung den 6 juni 1523 

Gammalt pansarregemente (P10, nedlagt) 

Fermenta (skandal) 

Dia Psalma 

 

Uppsala 

Ärkebiskopssäte sedan 1164 

Nordens äldsta universitetsstad 

Ingmar Bergman 

Gustaf Fröding 

Dag Hammarskjöld 

Hjalmar Hammarskjöld 

Carl von Linne 

Hans Blix 

Ulf Ekman 

Håkan Nesser 

Linne trädgården 

  

Västerås 

Botaniska trädgården 

Gurkor 

ASEA (blivande ABB) 

ICA 

Bombardier 

Peab 

Rikspolisstyrelsen 

Westinghouse Atom AB 

Lars Ekborg 

Pandora 

Sebastian Fronda 

Promoe 

Pugh Rogefeldt 
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Samuel Fröler 

Linda Rosing 

Sussie Eriksson  

Helena Bergström 

Tommy Salo 

Sveriges högst belägna cocktailbar (Skybar) 

Power Big Meet (Bilträff, jänkare) 

Hotell Hackspett (Boende i ett träd) 

Hotell Utter Inn (Boende under vatten) 

 

Södertälje 

Scania 

AstraZeneca 

Tom Tits Experiment 

Sydpoolen (Badhus) 

Olof Palmes plats 

Torekällbergs museum 

Världens äldsta propellerdrivna ångfartyg (S/S Ejdern) 

Wendela Hebbes (Sveriges första kvinnliga jurnalist, Aftonbladet) 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH Syd) 

Hamnstad 

Handel 

Ishockey 

Fotboll 

Björn Borg 

Pim Pim Johansson 

Scania rinken 

Axa Sports Center 

Hasse Aro 

Lisa Ekdahl 

Peter Haber 

Christina Lundqvist 
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Stickan Carlsson 

Jan Guillou 

Catharina Westerberg 

Peter Loob 
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Bilaga 5 – konkurrentutvärdering 
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Bilaga 6 – Design vision 
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Bilaga7 – Gantt-schema 

 

 

 



Mälardalens Högskola Examensarbete – KPP106 Daniel Ekman 
Eskilstuna   
 
 

 
 

54(67) 

Bilaga 8 – Funktionsanalys 

 
Funktionsanalys 
 

Funktioner 

Användning 

Överföra el   HF 

Medge anslutning  NF 

Erbjuda varierad styrka  NF 

Möjliggöra start  NF 

Möjliggöra stopp  NF 

Tillåta betalning  NF 

Medge säkerhet  NF 

Förhindra stöld  NF 

Innehålla kontrollfunktion   NF 

 

Material 

Medge rengöring  ÖF 

Inneha god livslängd  ÖF 

Inneha skydd   NF 

Motstå kyla   NF 

Motstå värme  NF 

Motstå väta   NF 

Motstå rörelse  ÖF 

 

Utseende 

Underlätta navigering  NF 

Ha enkelt gränssnitt  ÖF 

Ha tilltalande utseende  ÖF 

Uttrycka kvalitet  ÖF 
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Tillverkning 

Medge tillverkning  NF 

Medge montering  NF 

Medge paketering  NF 

Stödja standarder  NF 

Medge reparation  NF 

Medge underhåll  NF 

 

 

 

HF = Huvudfunktion, NF = Nödvändig funktion, ÖF = Önskvärd funktion. 
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Bilaga 9 – QFD 
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Bilaga 10 – Kravspecifikation 

 

Kravspecifikation 
 

Marknadsbedömning 

Produkten skall levereras till Mälardalens kommuner. 

Produkten skall tillverkas i så många exemplar som kommunerna bestämmer behövs. 

Produkten skall finnas på marknaden i fem år. 

Produkten utseende skall anpassas till kunden. 

 

Produktkrav 

Designen skall tillåta att all teknik får plats inuti produkten.  

Produkten skall ha ett betalsystem som tillåter användning av kreditkort. 

Produkten skall använda standardiserad teknik. 

Produkten skall ha en livslängd på 10 år. 

Produkten skall vara CE-märkt. 

Produkten skall ha 14 tangenter. 

Produkten skall ha tydliga tangenter. 

Produkten skall ha tryckkänsliga tangenter.  

Produkten skall bryta strömmen när kabeln dras ur kontakten. 

Produkten skall ha en höjd på minst 200 och max 1200 mm. 

Produkten skall ha en bredd på minst 180 mm. 

Produkten skall ha en vinklad interaktionsyta (45 grader). 

Produkten skall ha en interaktionsyta som tillåter att displayen och tangentbordet får plats.  

Användargränssnittet skall vara enkelt och tydligt. 

Displayen skall vara synlig. 

Displayens storlek skall vara 100 x 75 mm. 

Tangentbordets storlek skall vara 55 mm 75 mm. 

Produkten skall upplevas att ha hög kvalitet. 

Produkten skall tilltala kunden. 

Produkten skall uppmuntra till användning. 

Produkten skall kommunicera trygghet. 
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Produkten skall vara enkelt att förstå och använda. 

Produkten skall passa i Mälardalens omgivning. 

Produkten skall ha inbyggt betalsystem. 

Produkten skall ha kontakt för koppling till elbil (230v). 

Produkten skall ha variabel output (max 16A). 

Produkten skall kunna bryta överföring vid misstänkt stöld. 

Produkten ska kunna överföra energi. 

Produkten skall ha minst ett 230V uttag. 

Produkten skall följa lagar och regler i Sverige. 

Produkten skall vara handikappanpassad. 

Produkten skall tåla stötar. 

Produkten skall vara tillverkad av aluminium. 

Produkten skall tåla att utsättas för väder och vind i Mälardalen under normala förhållanden. 

 

Service och reservdelar 

Produkten skall vara enkel att utföra service på. 

Produkten skall vara öppningsbar och tillåta service. 

 

Dokumentation 

Produkten skall konstrueras i SolidWorks 2009. 

Ritningar skall tas fram. 

 

Packning och emballage 

 

Återvinning 

Produkten skall vara återvinningsbar. 
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Bilaga 11 – Skisser form 

Koncept 1-4 
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Koncept 5-8 
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Bilaga 12 – Skisser gränssnitt 

Koncept 1-4 
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Koncept 5-7 
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Bilaga 13 – 3D-Modeller 

Koncept 1-8 
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Bilaga 14 - Pugh – Omgång 1 och 2 
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Bilaga 15 – Ritning 

 

 



Mälardalens Högskola Examensarbete – KPP106 Daniel Ekman 
Eskilstuna   
 
 

 
 

67(67) 

 

 


