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Abstract/Sammanfattning 

 
Detta examensarbete utfördes på uppdrag av The InteractiveInstitute, ett forskningsinstitut inom IT 
och design. Uppdraget gick ut på att identifiera sociala aspekter och behov för framtidens elanvändare 
år 2020 och utveckla en produkt som skulle uppfylla dessa behov. För att identifiera behov och sociala 
aspekter så utfördes kvalitativa intervjuer med elanvändare för att samla in information angående 
deras elanvändnings och förbrukningsvanor, förståelse och översikt kring förbrukning, önskemål kring 
interaktion och styrning av elektroniska apparater samt uppfattningar kring befintliga lösningar för 
styrning och förbrukningsöversikt över apparater. Förutom dessa behov och sociala aspekter så 
användes nya teknologier, som kan vara förekommande i hushållen år 2020, som riktlinjer för 
konceptgenerering. Dessa nya teknologier identifierades genom en bred teknologisk scanning inom 
kategorierna skärmar, energi och elektronik, IT och kommunikation samt material och tillverkning. 
Koncept utvärderades och utvaldes med produktutvecklingsverktyg som Pughs matris, QFD 
(QualityFunctionDeployment) och FMEA (Failure Mode and EffectsAnalysis). För utvalt koncept 
utformades en fullskalig prototyp för att undersöka aspekter som funktion (Proof-of-
ConceptPrototype), form och känsla (Form StudyProttype) samt visuellt intryck (Visual Prototype). För 
valt konceptet utformades även olika DFM/DFA-alternativ (Design for Manufacturing/Design for 
Assembly) varav ett utvaldes tillsammans med förslag på material och tillverkningsmetod. 
Examensarbetet resulterade i identifierade behov och sociala aspekter, ett slutkoncept för en 
applikation/gränssnitt samt ett slutkoncept för en fysisk enhet som kan köra applikationen. Feed-back 
kring slutkoncepten erhölls i en workshop vars syfte var att bidra till underlag för ytterligare 
behov/sociala aspekter med direkt koppling till slutkoncepten samt rekommendationer för fortsatt 
arbete. 

 

 

Nyckelord: produktutveckling, CAD, design, kilowattimme, år 2020, OLED-skärm, 3D, gränssnitt, 
applikation, formsprutning, prototyp, 3D-skrivare, CNC-fräs, gångjärn, montering, Voice-of-Customer, 
intervju, workshop, mobil, smart elnät, smart produkt, trådlös, multi-touch-funktion 
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Ordlista 

 
3D-skrivare -  En maskin som framställer plastprototyper genom att bygga upp dem 

lager för lager genom att ”skriva” plast tillsammans med stödmaterial 
som sedan kan avlägsnas. 

CNC-fräs - En maskin för automatisk skärande bearbetning av solida material enligt 
datorgenererat mönster/CNC-kod (Computer Numerical Control). 

Informant - En deltagare i en intervju eller undersökning. 

Konduktivitet -  Elektrisk ledningsförmåga. 

kWh - Kilowattimme. Ett mått som energi mäts i; en effekt på 1000 W under en 
timmes förlopp. 

Multi-touch-funktion - En pekskärm där beröring av flera fingrar samtidigt fyller en funktion. 
Exempelvis kan två fingrar föras samman för att zooma ut och isär för att 
zooma in.   

Organisk -  Kolbaserad. 

Plasma-aktivering - Ytbehandling som kan användas för att öka vidhäftningsförmågan hos 
material. 

Plasticering - Deformation som innebär att materialet i en komponent inte kan återgå 
till sin ursprungliga form. 

Sakernas internet - Begreppet syftar på utökandet av produkttyper och produkter som kan 
ladda upp information via sensorer samt kommunicera med varandra på 
internet.  

Stereo - Stereo är ett ord lånat från grekiskan och kan översättas som ”solid”. 
Ordet kan användas för att beskriva något som skapar en 3D-effekt. 

Stereoskopi - Att förnimma djup/uppfatta något som tredimensionellt genom att se 
det från två lätt olika vinklar. 

Utmattning - En försvagning av ett material som uppstår i och med upprepade 
belastningar, vilket kan leda till brott. 
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1. Inledning 
Idag görs stora investeringar av både företag och stater inom utveckling av infrastruktur som spelar en 
avgörande roll för att realisera uppsatta mål om sänkt energiförbrukning och sänkta CO2-utsläpp. I 
Sverige bedrivs idag projektet Norra Djurgårdsstaden vilket är utvecklingen av en miljöstadsdel i 
Stockholm med uppsatta mål om att inom stadsdelen inte förbruka mer än 55 kWh per kvadratmeter 
och år, att reducera Stockholms CO2-utsläpp från dagens genomsnitt på 4 ton per person och år till 1,5 
ton år 2020 samt att stadsdelen ska vara fri från energiförsörjning från fossila bränslen år 2030. 
Projektet har en total budget på 21,8 miljoner kr där 10 miljoner finansieras av den svenska 
innovationsmyndigheten Vinnova. Involverade företag i programmet är InteractiveInstitute, Fortum, 
ABB, KTH, Electrolux, JM, Byggvesta, HSB och NCC för att utveckla ett system för smarta elnät samt 
teknik, produkter och tjänster som ska integreras i systemet. Det smarta elnätet ska integreras inom 
flera delar i stadsmiljön, från aktiva flerfamiljshus och olika kommunikationssystem, till övergripande 
elsystem och infrastruktur i stadsmiljö. 

The InteractiveInstitute och detta examensarbete behandlar människans deltagande i denna typ av 
infrastruktur och deras interaktion med produkter och tjänster integrerade i detta system. I projektet 
ska sociala aspekter och behov samt teknologi som kan vara vanligt förekommande i hushåll år 2020 
identifieras för att utveckla en produkt som utgör ett gränssnitt mellan elnät och elektriska apparater. 

(Vinnova, 2012-02-14) 

(The InteractiveInstittue, 2012-02-14) 

2. Syfte och mål 
Projektet går ut på att identifiera behov för framtidens elanvändare och att utveckla ett 
produktkoncept som möter dessa behov. Produktkonceptet ska överensstämma med en 
framtidsvision för år 2020 där användarna är aktiva i sin elanvändning för att ”skapa en bättre balans 
mellan användning och tillgång på el i ett nät med en stor andel intermittent energiproduktion i form 
av sol- och vind- el.” Citatet är från uppdragsbeskrivningen. 

3. Projektdirektiv 
Två uppdragsbeskrivningar tilldelades från handledaren på The InteractiveInstitute (TII) vid olika 
tillfällen eftersom den första uppdragsbeskrivningen uppdaterades i ett senare skede. Anledningen till 
att även den första uppdragsbeskrivningen tas upp här är eftersom det var arbete utifrån denna som 
ledde till ett beslut om uppdaterad uppdragsbeskrivning genom dialog mellan student och handledare 
på företaget. 

Båda uppdragsbeskrivningarna är avsiktligt vaga och delvis öppna för egna tolkningar för att ge 
studenten möjligheten att komma fram till ett produktkoncept som denne kunde motivera som en 
adekvat lösning för identifierade krav, istället för att komma fram till ett koncept/re-design av en 
förutbestämd produkt. 

Uppdragsbeskrivning 1 
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Enligt den första uppdragsbeskrivningen skulle exjobbet resultera i ett koncept för en ”elplugg” som 
skulle möta behoven för framtidens elanvändare. Ordet ”elplugg” var här, enligt handledaren, öppet 
för egen tolkning (t.ex. brytare eller kontaktdon), där studenten valde att tolka detta ord som brytare. 
Efter utförd research angående olika typer av brytare (elenergimätare, fjärrswitchar, jordeflesbrytare, 
kopplingsur, timers, skymningsreläer) så kom studenten fram till att dessa produkttyper inte har någon 
plats i framtiden, vilket motiveras under tillämpadlösningsmetodik – inledande produktutveckling – 
funktionsanalys. Denna insikt ledde till en dialog med handledaren på företaget som slutligen 
resulterade i en uppdaterad uppdragsbeskrivning. 

Uppdragsbeskrivning 2 

Enligt den uppdaterade uppdragsbeskrivningen så skulle ex-jobbet resultera i en ”kontakt” som skulle 
möta behoven för framtidens elanvändare. Ordet ”kontakt” kunde här, enligt handledaren, tolkas som 
relationen/gränssnittet mellan elnät och elektriska apparater. Studenten definierar detta som ett 
verktyg (produkt, tjänst, system eller gränssnitt) för att kontrollera (styra, ha uppsikt över) elektriska 
apparater och dess elförbrukning. 

Sammanfattningsvis 

1. Identifiera behov och sociala aspekter för framtidens elanvändare 
- Använd intervjuer och workshop 

2. Utveckla produktkoncept som uppfyller identifierade behov och välj ut ett slutgiltigt koncept 
- Konceptet ska passa in i en framtidsvision för år 2020 där elanvändare behöver vara mer 
aktiva i sin elförbrukning med avseende på tillgången. 

4. Problemformulering 
Här specificeras problemet som ska lösas i form av frågor som är drivande för att studenten ska kunna 
lösa projektuppgiften. 

 Vilka är behoven bland elanvändare? 

 Vilka sociala aspekter bör tas till hänsyn i konceptutveckling? 

 Hur många och vilka ska delta i de kvalitativa intervjuerna och workshopen? 

 Vilken typ av lösning (produkt, tjänst, system, gränssnitt/applikation) kan tillfredsställa 
behoven? 

 Vilka teknologier kommer att vara förekommande i hushållen år 2020, påverka människors 
elanvändning och därmed vara relevant för konceptutveckling? 

Se även de utökade kravspecifikationerna (sida 58 och sida 62) som research-fasen resulterade i. 

5. Projektavgränsningar 
Projektet kommer att resultera i en skriftlig redogörelse för identifierade behov och sociala aspekter 
och CAD-modeller, prototyper samt bilder för lösningarna som tillfredsställer behoven. 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I denna del beskrivs produktutvecklingsverktyg, research-metod, mjukvaror, tillverkningsmetoder, 
teknologi samt metodvalet som har implementerats. 

6.1 Produktutvecklingsverktyg 
Nedan beskrivs de produktutvecklingsverktyg som har använts i detta examensarbete. 

6.1.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ett dokument som innehåller de krav/kundbehov som produkten ska uppfylla 
när den är färdigutvecklad, specifikationen ska dock inte beskriva hur kraven uppnås. Dokumentet kan 
vara utformat av en beställande kund eller av en projektgrupp som anpassar kraven mot 
slutanvändaren. Kraven kan vara konkreta och vara kopplade till exempelvis dimensioner, vikt, 
lagringsutrymme eller maxhastighet, men krav kan även vara abstrakta, t.ex. ska vara ergonomiskt 
utformad, ska ha låg miljöpåverkan, ska synas väl. Under produktutvecklingsarbetet används 
kravspecifikationen som ett styrande dokument så att framtagna koncept uppfyller kraven. 

(Ulrich & Eppinger 2008) 

6.1.2 Funktionsanalys 
I en funktionsanalys delas produktens funktioner upp i huvudfunktion, delfunktioner och 
stödfunktioner. Produktens syfte ges av huvudfunktionen som åstadkommas genom delfunktioner 
som i sin tur kan utgöras av underfunktioner. Om en underfunktion elimineras kommer alltså en 
delfunktion inte att fungera, vilket leder till att huvudfunktionen inte heller uppnås. En stödfunktion 
stöder en överordnad funktion men är inte nödvändig. 

En funktion beskrivs med hjälp av ett verb (ex. medge, innehålla, bära, kontrollera, etc.) och ett 
substantiv (ex. balans, person, last, acceleration, etc.). Vanligtvis är beskrivningen mycket generell och 
preciserar inte funktionen utan lämnar utrymme för flera olika lösningar. Funktionen kan dock 
specificeras i analysen om så krävs, t.ex. pga. kundens önskemål, genom att tilldela funktionen 
siffervärden (för ex. dimensioner, vikt, hastighet) eller adjektiv. En preciserad funktion kallas 
funktionsgräns. 

Funktionsanalysen kan illustreras med hjälp av ett funktionsträd (se nedanstående bild) där 
huvudfunktion hamnar överst i hierarkin. Linjen som representerar sambandet mellan en funktion och 
dess stödfunktioner är streckad för att understryka att stödfunktionen inte är nödvändig för att 
möjliggöra funktioner. 
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Figur 1. En beskrivande bild av hur olika typer av funktioner utgör ett funktionsträd som illustrerar en 
funktionsanalys. Bilden är hämtad från den svenska wikipedia-artikeln för funktionsanalys (Wikipedia, 
2012-01-09). 

6.1.3 FMEA: Failure Mode and Effects Analysis 
I en produktdesignprocess används verktyget FMEA för att identifiera och förebygga potentiella risker 
med koppling till produkten och dess design. Om en risk inte går att förebygga till fullo så 
rekommenderas en åtgärd som bör vidtas när problemet i fråga uppstår. Även vem (t.ex. en person 
eller avdelning) som är ansvarig för att vidta åtgärden fastställs. 

I en matris, se exempel i bilaga 1, besvaras följande frågor angående en risk för att identifiera den: 

 Funktion/Komponent – Vilken funktion eller komponent hos produkten gäller risken? 

 Felsätt – Vad går fel? 

 Felorsak – Varför går det fel? 

 Feleffekt – Vilken inverkan har felet? (Skadad produkt, omgivning och/eller personskada) 

Följande tre punkter ingår i riskanalysen 

 Frekvens – Hur ofta inträffar felet? 

 Allvarlighetsgrad – Hur allvarlig inverkan har problemet på produkten, sin omgivning, 
personer? 

 Upptäcktssannolikhet – Hur sannolikt är det att upptäcka problemet? 

Genom att multiplicera talet för frekvens, allvarlighetsgrad och upptäckssannolikhet får man RPN – 
Risk PriorityNumber, som visar på hur angeläget det är att förebygga eller hitta åtgärder för en viss 
risk. Arbetet kring de olika riskerna prioriteras alltså utefter riskernas RPN. 

 Risk PriorityNumber = frekvens*allvarlighetsgrad*upptäckssannolikhet. 

(FMEA-FMECA.com, 2012-01-09)  

6.1.4 Pughs matris 
Pughs matris är ett verktyg som används för att utvärdera och välja ut ett, bland flera, koncept. I 
matrisen listas kriterium, dvs. krav samt önskvärda egenskaper, vertikalt och de olika koncepten listas 



14(120) 

horisontellt. Beroende på hur väl ett koncept uppfyller ett kriterium så kommer rutan som är 
gemensam för ett visst koncept och ett visst kriterium markeras med ett betyg. Olika betygsystem kan 
tillämpas; exempelvis kan ett betyg representeras med en ut av symbolerna ”+”, ”0” eller ”-”, där 
betygen baseras på ett referenskoncept vars samtliga rutor graderas med betyget ”0”. När andra 
koncept infogas i matrisen vägs de mot referenskonceptet och kan få betygen ”+ (uppfyller kriteriet 
bättre än referenskonceptet)”, ”0 (lika bra som)” och ”- (sämre än)”. För varje koncept beräknas antal 
”+” och ”-” vilket ger en slutgiltig summa som kan visa på vilket koncept som är lämpligast att välja (ett 
koncept med tre ”+”, två ”0” och två ”minus” ger summan 1+1+1+0+0-1-1=3+0-2=1). De olika 
kriterierna kan dock vara av olika vikt vilket innebär att den viktade summan kan skilja sig från den 
”vanliga” summan. När man viktar de olika kriterierna kan man exempelvis göra det med en skala från 
1 till 5 (där 1 betyder att kriteriet är av liten betydelse och 5 att kriteriet är av stor betydelse). Ett 
annat är att tilldela de olika kriterierna en procentandel av vikten (där kraven tillsammans utgör 100 
%). Tabellen nedan är ett exempel på en Pughs matris. 

2 – Uppfyller kriteriet mycket bättre än refereskonceptet 

1 – Bättre 

0 – Lika väl som 

-1 – Sämre 

-2 – Mycket sämre 

  Viktning Referens Koncept #1 Koncept #2 Koncept #3 
Kriterium #1 5 0 2 1 1 
Kriterium #2 3 0 0 2 1 
Kriterium #3 1 0 1 -2 -1 
Viktad summa     11 9 7 
Summa     3 1 1 
Antal +     3 3 2 
Antal -     0 2 1 
 

Tabell 1. Denna tabell baseras på en Pughs matris I boken Product Design and Development (sid 134) 
och visar hur väl tre olika koncept uppfyller tre olika kriterier på en skala på -2 – 2, samt hur kriterierna 
är viktade på en skala på 1 – 5. I den nedre delen av tabellen summeras koncepten resultat på fyra 
olika sätt; viktad summa, summa, antal + och antal -. 

(Ulrich & Eppinger 2008) 



15(120) 

6.1.5 HOQ, House ofQuality 

 

Figur 2. Överskådligt HOQ. Bilden tillhandahålls av WikipediaCommons och har redigerats för 
denna rapport. 
 

1. I område 1 listas kundbehov; VAD (vad kunden önskar) 

2. I område 2 anges av hur stor vikt de olika kundbehoven är (vanligtvis på skala från 1 till 5). Ett 
högt prioriterat kundbehov tilldelas ett högt tal.  

3. I område 3 listas produktegenskaper; HUR (hur kundbehoven uppfylls). 

4. I område 4 anges förhållanden mellan kundbehov och produktegenskaper (1,3,9). 
Produktegenskaper kan påverka hur väl ett eller flera kundbehov uppfylls, både positivt eller 
negativt. Sambandet mellan ett kundbehov och en produktegenskap indikeras med en av de 
fyra symbolerna +, ++, -, --, där exempelvis ++ betyder att en viss produktegenskap uppfyller 
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ett kundbehov i hög grad. Om ett kundbehovs uppfyllande inte påverkas av en viss 
produktegenskap så sätts ingen symbol ut (Se rutan för förhållanden). 

5. I område 5 anges förhållandet mellan olika kundbehov. Olika kundbehov kan påverka varandra 
både positivt och negativt. Symboler placeras i en ruta som är gemensam för två kundbehov i 
område 5. 

6. I område 5 anges förhållandet mellan olika produktegenskaper. Olika produktegenskaper kan 
påverka varandra både positivt och negativt. Symboler placeras i en ruta som är gemensam för 
två produktegenskaper i område 6. 

7. I område 7 så jämförs det egna konceptet med konkurrerande produkter genom att lista hur 
väl de olika koncepten uppfyller kundbehoven. 

8. Bedöm och jämför mätbara värden för produktegenskaperna. 

9. Verktyget omvandlar informationen till mätbara resultat. 

(Ulrich & Eppinger 2008) 

6.1.6 QFD, Quality Function Deployment 
QFD-verktygetutgörsavverktygen Pughsmatris, House of Quality – HOQ och Modular Function 
Deployment – MFD. MFD beskrivs inte i rapporten då metoden inte har haft någon relevans i 
projektet. 

“Method to transform user demands into design quality, to deploy the functions forming quality, and 
to deploy methods for achieving the design quality into subsystems and component parts, and 
ultimately to specific elements of the manufacturing process.”Så beskriver Dr. Yoji, som utvecklade 
metoden 1966, QualityFunctionDeployment (isixsigma, 2012-01-10). 

Detta kan översättas som ”metod för att översätta kundbehov till designkvalitet, att tilldela 
(produkten som utvecklas) funktionerna som leder till kvalitet, och välja metoder för att åstadkomma 
designkvalitet hos delsystem och komponenter, och i slutändan hos specifika element i 
tillverkningsprocessen.” 

 QFD används i huvudsak för att översätta kundbehov (vad) till produktegenskaper (hur). Metoden 
används även för att värdera kundbehov, för att avgöra hur kundbehov och produktegenskaper 
påverkar varandra (både gentemot varandra och internt) samt för att värdera koncept i förhållande till 
andra koncept och konkurrerande produkter. 

(Npd-solutions.com, 2012-03-16) 

(Ulrich & Eppinger 2008) 

6.1.7 DFM (Design for Manufacturing) och DFA (Design for Assembly) 
DFM kan översättas ”design för tillverkning” och innebär att designern bör ha ha en produkts 
tillverkningsprocess i åtanke under designprocessen för att effektivisera tillverkningsprocessen med 
avseende på kostnad och tid samt för att ha en hög kvalitetsnivå, minimera verktygsslitage samt 
antalet defekta komponenter ochprodukter. DFA är ett näraliggande så kallat DFX-verktyg (Design for 
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X) och kan översättas ”design för montering” och innebär att designern bör ha monteringsprocessen i 
åtanke under designprocessen av samma anledningar som nämns ovan, samt för att undvika 
personskada. De dokument för DFM och DFA som har lästs inför detta ex-jobb har innehållit samma 
riktlinjer, vilka visas nedan. 

1. Eftersträva en enkel design och minimera antalet delar eftersom för varje komponent finns en risk 
för att den är defekt eller att en felaktig montering genomförs och varje monterings-operation tar tid 
och kostar pengar. Komplexiteten av automatiseringen av en process växer med antalet komponenter 
som ingår. För att bestämma det teoretiskt lägsta talet av antalet komponenter bör designern ställa 
följande frågor kring komponenterna som ingår i en produkt: 

 Måste komponenten kunna röra sig i förhållande till de andra? 

 Måste komponenten vara i ett annat material än de andra? 

 Måste komponenten vara annorlunda för att möjliggöra demontering? 

Om svaret är nej för dessa tre frågor för en komponent så är det teoretiskt möjligt att integrera den 
med andra delar, vilket i de flesta fall blir billigare och leder till mindre materialspill. 

2. Standardisera och utnyttja vanliga komponenter och material för att underlätta designaktiviteter, 
minimera varulager och för att standardisera hantering och monteringsoperationer. Även utbildning 
av personal underlättas och en större möjlighet för automatisering medförs eftersom enskilda 
komponentvolymer stiger. Mycket unika komponenter ska undvikas eftersom leverantörer av dessa 
inte har lika hård konkurrens med avseende på pris och kvalitet. 

3. Anpassa design utefter volym och processer och välj processer utefter design och material. Nedan 
följer en lista av konkreta riktlinjer för denna punkt. 

 För komponenter som ska tillverkas i hög volym betrakta gjutning eller stansning för att 
minska maskinbearbetning. 

 Gjut så nära slutgiltig form som möjligt för att minska maskinbearbetning. 
 Undvik härdade eller svårbearbetade material om de inte är nödvändiga att använda för att 

möta produktkrav. 
 Undvik tunna väggar, djupa fickor eller hål så att komponenter tål fastspänning och 

maskinbearbetning utan att ta skada. 
 Designa för att kunna utnyttja standardverktyg vad gäller fräsar, borrar, etc. 

4. Designa inom processernas kapabilitet och undvik onödigt små toleranser eftersom det kostar mer 
och kräver mer arbete samt inspektion. 

5. Designa för att förebygga misstag inom monteringsprocessen. Komponenter ska vara utformade så 
att de inte kan monteras ihop felaktigt och så att monteringsprocessen är entydig och lättförståelig. 
Skåror och asymmetriska hål kan användas för att undvika misstag i monteringsprocessen. 

6. Designa komponenter för att underlätta hantering och orientering för att minimera manuellt 
arbete som inte tillför värde. Nedan följer lista med riktlinjer för att uppnå detta. 

 Komponenter måste designas för att inte kunna desorienteras, bli fastklämda eller intrasslade i 
en process. 

 Undvik design som gör att komponenterna lätt kan gå sönder när de hanteras. 
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 Det är fördelaktigt när komponenter är lätta att greppa av en människa eller maskin, samt 
placeras och fixeras. Ideellt betyder detta platta parallella ytor. 

 Undvik tunna platta ytor som är svåra att plocka upp. 
 Undvik onödigt tunga komponenter för att minimera ansträngning hos personal, risk för 

arbetsskador och tidsåtgång. 
 Undvik design med vassa kanter eftersom de kan skada personerna som hanterar 

komponenterna. 

7. Undvik flexibla komponenter och sammankopplingar såsom remmar, slangar eller kablar. Deras 
flexibilitet försvårar hantering samt montering och skadas relativt lätt. Används instickskort och 
bakplan för att minimera kablage. När kablage måste används förebygg felkopplingar genom att 
använda unika kontaktdon för olika kablar. Sammankopplingar som kablage, rörledningar, 
hydraulledningar är dyra att tillverka, montera och underhålla. 

8. Designa för att underlätta montering. Nedan följer en lista med riktlinjer för att åstadkomma detta. 

 Det är lättast montera komponenter vertikalt från ovan. Genom att utnyttja så kallad Z-axel-
montering för alla komponenter så kan orienteringen av anordningen och dess komponenter 
hållas till en låg grad. Gravitationen stabiliserar anordningen och en montör kan lättare se hur 
komponenter bör monteras. 

 Genom att komponenter blir självinriktande, t.ex. genom att använda avfasningar för pluggar 
och koniska hål, så krävs inte lika hög precision och långsamma rörelser. 

 Olika typer av former kräver olika hög grad av orientering; en komponent som måste 
orienteras i rätt riktning, t.ex. en skruv, medför mer tidsåtgång än en komponent som inte 
behöver det, som en sfär. I det värsta fallet kräver en komponent korrekt orientering i tre 
dimensioner. 

 Minimera komponenter som måste monteras med hjälp av verktyg. 
 Eftersträva design som gör att montering kan ske med en linjär rörelse; att trycka ned en plugg 

tar mindre tid än att skruva fast en skruv, dessutom skapas större möjligheter för automation. 
Hopsättningsmetoder som utnyttjar hopknäppning, tryckpassning eller bindemedel (lim) 
rekommenderas. 

(Ulrich & Eppinger 2008) 

9. Utnyttja moduler för att minimera komponent-varianter tidigt i tillverkningsprocessen och höja 
produkt-varianter sent i processen vid sista montering. Att minimera totalt antal komponenter att 
tillverka på detta sätt minimerar varulager, sänker kostnad och höjer kvalitet. 

10. Designa för automatiserad produktion. En automatiserad process passar högre volymer och är 
betydligt snabbare samt billigare per enhet. Den låga flexibiliteten i en automatiserad process, jämfört 
med en manuell, medför lägre risk för felmontering.För en automatiserad process i hög takt är det 
fördelaktigt att ha ett lågt antal komponenter som är utan hål eller spår för att undvika desorientering 
av komponenter. 
 
11. Utnyttja tryckta kretsar för att utnyttja standardiserad komponentförpackning, orientering, 
standardiserade dimensioner, processer samt för att undvika extra justeringar och minimera 
komponentvariation. 

(Unm.edu, 2012-04-01) 

(homepages.cae.wisc.edu, 2012-04-01) 
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6.1.8 Teknologisk scanning 
En teknologisk scanning är en metod som kan ingå i en framtidsprognos och används för att samla in 
mycket information från många olika källor som sedan analyseras för att identifiera 
mönster/egenskaper som leder till upptäckten av trender. Processen för den teknologiska scanningen 
kan variera till viss grad i olika branscher och även olika organisationer men utgörs i stora drag av 
följande moment som beskrivs nedan i den generella processen som studenten har utnyttjat för sin 
teknologiska scanning. 

Nedan beskrivs de olika stegen i processen och dess innebörd i detta projekt. 

1. Ange omfattning (Scoping): 

Här definieras inom vilka parametrar/vilken omfattning scanningen ska utföras. Det är inte 
nödvändigt att vara precis angående omfattningen men att ange det övergripande området som 
ska utforskas i fortsatt arbete. 

2. Samla in information: 

I det här steget så samlas information, från ett brett intervall av källor, angående teknologiska 
framsteg och trender som har relevans för området som definierades i steg 1. Djupgående 
research angående framstegen är ännu inte nödvändigt. 

3. Identifiera mönster (Spot signals): 

I detta steg så identifieras mönster och signaler från den insamlade informationen som antyder 
vilka teknologier eller trender som kan komma att ha en direkt eller indirekt påverkan i framtiden 
inom projektets ramar (som definierades i steg 1). 

4. Undersök trender:  

I detta steg görs mer djupgående research kring de teknologier eller trender som utmärktes i steg 
3 och vilken takt och riktning dessa utvecklas. 

5. Identifiera betydelse:  

I detta steg formuleras vilken betydelse teknologierna och trenderna har för en organisation eller 
fortsatt utförande av ett projekt. 

6. Respons: 

I det sista steget tar övriga gruppmedlemmar i ett projekt eller strategiska organ som ingår i en 
organisation del av resultatet från den teknologiska scanningen för att utveckla och implementera 
förändringar utifrån detta. 

(HSC Toolkit, 2012-04-11) 
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6.2 Mjukvara 
Här beskrivs den mjukvara som har använts i detta examensarbete. 

6.2.1 SolidWorks 
SolidWorks är ett CAD-program (Computer Aided Design) som kan användas i följande sammanhang 
(bland andra): 

 utformning av 3D-modeller (enskilda komponenter och hopsättning av flera komponenter) 

 tvådimensionella ritningar 

 renderingar (fotorealistiska bilder av 3D-modeller) 

 animationer 

 SolidWorks-filer (.sldprt) kan öppnas i CNC-program (Computer Numerical Control) för att 
fräsa ut modeller i exempelvis trä eller metall. SolidWorks modeller kan även skrivas ut i 3D-
skrivare. 

6.2.2 SolidWorks Simulation 
SolidWorks Simulation är ett tillägg till programmet SolidWorks där finita element-metoden används 
för att simulera hur enskilda komponenter eller hopsättning av flera komponenter som har tilldelats 
ett material påverkas av t.ex. drag-, tryck- eller skjuvspänning, stötar, utmattning, termisk påfrestning, 
etc. Data från en färdigberäknad simulering representeras i en tabell samt grafiskt som en deformerad 
version av modellen med färger som visar på hur påfrestad modellens olika delar är. Desto högre 
”element-upplösning” desto mer noggrann blir simulering och desto längre tid tar den att beräkna. 

6.2.3 ModelaPlayer 
En 3D CAD-fil kan konverteras till stl-fil (Stereolithography Interface Format) och öppnas med 
ModelaPlayer för att generera en CNC-kod som ett arbetsstycke bearbetas utefter. CNC-koden skapas 
genom att ange-verktyg, verktygsegenskaper, som spindelhastighet/rotationsvarv per tidsenhet för 
fräsverktyget, samt operationer som grovbearbetning och fin ytbehandling. 

6.3 Formsprutning 
Formsprutning är en tillverkningsmetod av plastdetaljer där solitt plastmaterial matas in i en 
formsprutningsmaskin, smälts och sprutas sedan in i ett formrum där materialet blir trycksatt och 
sedan kyls av och kan därefter stötas ut ur verktyget som en färdig detalj. Processen är idag helt 
datoriserad. Nedan beskrivs formsprutningsmaskinen samt för- och nackdelar med formsprutning. 

För och nackdelar 

Formsprutning är den klart dominerande bearbetningsmetoden för plaster med vilken detaljer kan 
produceras i både termoplaster och härdplaster. Några fördelar med denna metod är den för 
termoplaster ger stora kostnadsfördelar jämfört med konventionell skärbearbetning eller annan 
gjutning, att det ofta går att framställa helt färdiga detaljer i varje skott som kan ha komplex form utan 
att kräva efterbearbetning, mycket hög produktionstakt (i extrema fall med tunnväggiga förpackningar 
kan cykeltiden vara så kort som 3-4 sekunder), det går att producera millimeterstora precisiondetaljer 
(t.ex. kugghjul i armbandsur) upp till karossdelar för lastbilar med längder över 2 meter, väggar kan 
utformas med en tjocklek mellan en tiondels mm upp till över 20 mm, olika plastmaterial kan 
kombineras i samma skott, metalldelar kan översprutas, ingöt eller kasserade detaljer kan återvinnas 
direkt vid formsprutningsmaskinen. Några nackdelar med formsprutning är att det kräver dyra 
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maskiner och formverktyg vilket innebär att det krävs stor seriestorlek, över 1000 detaljer, för att 
metoden ska bli riktigt lönsam. Dessutom krymper detaljer jämfört med formrummets dimensioner 
vilken kan förorsaka toleransproblem och för att kunna stöta ut detaljer ur verktyget krävs 
släppningsvinklar på 0,5 till 1 grader. 

6.3.1 Formsprutningsmaskinens principiella uppbyggnad 
En formspruta består av två delar: sprutenheten, där plastmaterialet fylls på och smälts och 
låsenheten, där formverktygets två halvor är fixerade. 

Sprutenhet 

Sprutenheten består av en tratt eller doseringsenhet i början på en cylinder som värms upp med hjälp 
av värmeband. Här doseras plastmaterial i t.ex. i form av risgrynsstora plastcylindrar. Inuti cylindern 
finns en skruv som antingen roterar och doserar materialet till nästa skott eller som fungerar som en 
kolv genom att genom att spruta in material i formverktyget med en linjär rörelse. Cylindern övergår i 
ett munstycke, som ligger an mot verktyget, genom vilket materialet flyter in i formrummet under 
insprutningsfasen. 

Låsenhet 

Formverktyget består i regel av två halvor; den så kallade fasta formhalvan, ingötet, är fixerad på 
maskinens fasta formbord, den så kallade rörliga formhalvan, utstötarplattan, är monterad på 
maskinens rörliga formbord. En låsmekanism som antingen är mekanisk eller hydraulisk ger det rörliga 
formbordet en linjär fram- och tillbakarörelse och öppnar eller stänger därmed verktyget. 

(Bruder 2011, s. 63-65) 

6.4 Teknologi 
I denna del beskrivs den teknik som koncepten under tillämpad lösningsmetodik bygger på. 

6.4.1 Grundläggande ellära 
Här beskrivs några grundläggande begrepp inom elläran; laddning, spänning, ström, resitans, Ohms 
lag, effekt och kilowattimme. 

Laddning, Q 

Det finns två typer av laddningar; positiv laddning och negativ laddning. Ett föremål är positivt laddat 
om det har ett underskott av elektroner och negativt laddat om det har ett överskott av elektroner. 

Laddning betecknas Q och mäts i Coulomb. 

1 Coulomb är likvärdig med den summerade laddningen för över 6 miljoner triljoner elektroner. 

Spänning, U 

Spänningen är laddningsskillnaden mellan en pluspol (ett föremål med positiv laddning) och en 
minuspol (ett föremål med negativ laddning). Hur hög spänningen är beror på antalet "flyttbara" 
elektroner vid minuspolen respektive mottagaratomer vid pluspolen. 

Spänning betecknas U och mäts i Volt. 
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Ström, I 

Om ett positivt och ett negatvit föremål kommer i kontakt med varandra via en elektrisk ledare 
kommer överskottselektronerna från det negativt laddade föremålet (minuspolen) att röra sig via 
ledaren till det positivt laddade föremålet (pluspolen) så att laddning blir lika stor hos båda föremålen.  
Mellan två föremål med samma laddning finns ingen spänning. Ström definieras som laddning per 
tidsenhet. 

Ström betecknas I och mäts i Ampere. 

Resistans, R 

När ström leds genom ett föremål görs ett visst motstånd mot strömmen, det gäller både elektriska 
ledningar (förutom supraledningar) och komponenter i en elektrisk krets (motståndet i elektriska 
ledningar brukar dock vara så pass liten att den kan bortses från). Detta motstånd kallas resistens och 
beror på föremålets längd L, tvärsnittsarea A och resistivitet ρ, dvs. reciproken till konduktivitet 
(elektrisk ledningsförmåga). Bra elektriska ledare, t.ex. metaller, har låg resistivitet. Ju högre 
resistansvärde kretsen har, desto högre spänning krävs för att driva en ström av en viss styrka genom 
kretsen. 

ܴ = ߩ
ܮ
ܣ

 

Där ρ är resisivitet, L är längd och A är tvärsnittsarea. 

Resistans betecknas R och mäts i Ohm. 

Ohms lag 

ܫ =
ܷ
ܴ

 

Ström är lika med spänning dividerat med resistans, enligt Ohms lag. 

Effekt, P 

P = U*I 

Effekt är lika med spänning multiplicerat med ström. 

Effekt är mängden energi omvandlad (eller arbete utfört) per tidsenhet.  

P = E/t 

Effekt är lika med Energi per tidsenhet. 

Effekt betecknas P och mäts i Watt. 

Kilowattimme, kWh 
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En wattimme är en av enheterna som energi mäts i. En wattimme definieras som en effekt på 
1 watt under en timmes förlopp. Detta motsvarar 3600 wattsekunder (1 W * 3600 s) = 3600 joule (SI 
enheten för energi). En kilowattimme är en 1000 gånger så hög effekt under samma tidsförlopp. 

1 kWh = 1000 W * 3600 s = 3 600 000 J 

kWh = P*t = E/t*t = E 

Elektrod 

En elektrod är en elektrisk ledare som används för att skapa kontakt med objekt (eller vakuum) med 
lägre elektrisk ledningsförmåga (konduktivitet). Det finns två typer av elektroder; anoder och katoder. 
Anoden är den elektrod för vilken oxidation inträffar; ett fenomen där en atom, molekyl eller jon avger 
elektroner. Katoden är den elektrod för vilken reduktion inträffar; ett fenomen där en atom, molekyl 
eller jon upptar elektroner. 

Med andra ord; ström leds in i ett objekt med lägre konduktivitet via anoden och ut via katoden. 

(Wright &Patel 2000, s. 260-261, 264-265) 

6.4.2 Elnät 
Elnätet är ett nätverk av kraftledningar som distribuerar den el som kraftverk producerar till hem och 
industrier. Nedan följer en stegvis beskrivning av hur Sveriges elnät är uppbyggt och hur distributionen 
går till. 

1. El produceras med hjälp av kraftverk. År 2010 svarade vattenkraft för 46,3% av produktionen, 
kärnkraft för 38,3%, konventionell värmekraft för 13,0% och vindkraft för 2,4%.(SCB, 2012-03-
01)  

2. Med hjälp av stora transformatorer trappas spänningen upp till ett högt värde mellan 220 till 
400 kV, beroende på vilken typ av högspänningsledningarsom är anslutna till kraftverket, så 
att elektriciteten kan färdas långa avstånd effektivt. 

3. Elektriciteten färdas långa avstånd via högspänningsledningar. Högspänningsledningarna som 
är anslutna till de större kraftverken har en spänning på 400 kV och ingår i det så kallade 
stamnätet. Stamnätet består idag av 15 000 km högspänningsledningar. 

4. Spänningen trappas ned med hjälp av transformatorer för att ledas vidare i det så kallade 
regionnätet med ledningar med spänningar från 130 kV ner till 20 kV. 

5. Elektriciteten leds via regionnätet till elintensiva industrier, exempelvis smältverk eller 
pappersbruk. Elen leds även vidare för att trappas ned till 230 V och når ut till lokala nät. 

6. Via de lokala näten når elektriciteten hem, mindre industrier och övriga användare. 

(Svensk energi, 2012-03-01) 

6.4.3 Elektrisk krets 
Här beskrivs den elektriska krets som apparaterna i ett vanligt hushåll ingår i. Ström (elektroner) leds 
från ett kraftverk via elnätet till hemmets elektriska apparater via den så kallade fasledaren 
(kopparfärgad). När strömmen passerar genom koppartråden inom apparaten så drivs denna och 
strömmen leds vidare tillbaks till vägguttaget och elnätet via den så kallade neutralledaren (blå). När 
strömmen når en transformatorstation i elnätet så leds strömmen ner i marken.  
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Figur 3. Bilden illustrerar hur ström leds från ett kraftverk via kraftledningar till en 
transformatorstation från vilken strömmen leds vidare till hushåll och dess apparater(i det här fallet en 
glödlampa) och sedan tillbaks till stationen där strömmen leds ner i marken. I bilden är fasledaren 
kopparfärgad, neutralledaren blå och jordledaren gul och grön. 

Det finns även en tredje ledare, kallad jordledare (grön och gul), som leder ström ner till marken om 
de andra ledningarna skadas och något går fel. Om fasledarens plastisolering går sönder och ledaren 
kommer i kontakt med ett metallföremål, t.ex. metallhöljet för en ugn, så blir föremålet spänningssatt 
och om en människa kommer i kontakt med metallföremålet så leds strömmen via kroppen till 
marken, vilket är livshotande. För att förhindra elektriska stötar används jordningsledare mellan 
metallföremålet och marken. När den elektriska ledaren kommer i kontakt med metallföremålet så 
leds strömmen till marken via jordningsledaren och kortslutning uppstår. 

6.4.4 Smarta elnät 
Nedan beskrivs det smarta elnätet och hur det skiljer sig mot det befintliga elnätet i punktform. 

Reducerad efterfråga (peak-demand): informationsflöde via tvåvägskommunikation 

Hem och industrier kan förses med smarta elmätare (smart meters) som avläser kundens 
energiförbrukning i realtid och skickar denna information till sitt elbolag. Eftersom elbolaget samlar in 
denna information från ett stort antal kunder så ges en bild av den tillfälliga efterfrågan 
(förbrukningen) av elektricitet på en stor skala och denna information skickas till kunden som kan ta 
del av information på internet (via mobiltelefon, dator, TV, etc.). När efterfrågan stiger så måste 
kraftverk producera mer elektricitet (för t.ex. ett kolkraftverk betyder det högre förbränning av fossila 
bränslen) och även reservkraftverk kan behöva aktiveras, dessutom stiger elpriset med efterfrågan. 
För att sänka sin miljöpåverkan och sin elräkning kan kunder reducera sin konsumtion när storskalig 
efterfråga är hög. Den smarta elmätaren kan även kommunicera med smarta apparater som kan slås 
på eller stängas av beroende på efterfrågan. Exempelvis kan disk- eller tvättmaskinen starta 
automatiskt på natten när efterfrågan, miljöpåverkan och elpriset är som lägst. Aktiviteter som är 
beroende av elförsörjning kan även planeras in på en webbplatsså att informationen blir tillgänglig i 
det smarta elnätet på förhand. 

Elektricitet i flera riktningar: förnyelsebara energikällor 
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I ett smart elnät gäller tvåvägskommunikationen inte bara information, även energi kan utbytas mellan 
kund och elbolag. Om en kund exempelvis installerar solpaneler på taket så kommer pengar tjänas in 
under all den tid de genererar mer energi än vad kunden förbrukar. Om efterfrågan är hög så kan 
elbolaget även utnyttja energi från kundernas elbilar då de är anslutna till nätet, vilket kunden också 
får betalt för. I det smarta elnätet kommer kunderna att försörjas med energi från flera olika, 
geografiskt distribuerade, kraftverk varav av många kommer att utnyttja förnyelsebar energi som vind- 
sol- och vattenkraftverk. Eftersom tillgången på försörjning från sol- och vindkraftverk varierar med 
väderlek (moln och blåst) så kommer det smarta elnätet att utnyttja information från väderprognoser 
och sensorer för att optimera försörjning mellan kraftverk i olika områden med olika 
väderförhållanden. Överskottsenergi från förnyelsebara källor kommer att lagras för att kunna 
användas då det är molnigt eller vindstilla. 

Pålitlighet: sensorer och automation 

Strömavbrott kan bland annat orsakas i samband med trafikolyckor, för hög efterfrågan eller oväder, 
exempelvis genom att ett träd blåser omkull över en elledning. Idag kan elbolag behöva förlita sig på 
telefonsamtal från kunder angående strömavbrott, för att lokalisera problemområdet där reparatörer 
behövs på plats. I ett smart elnät identifieras vilka områden som är drabbade med hjälp av sensorer 
som har placerats ut över nätet. Med hjälp av dessa sensorer, automatisk omkoppling och ett 
mjukvarusystem som identifierar den optimala åtgärden för att hantera avbrottet så kan elflödetbli 
omdirigerat via fungerande ledningar och återställa strömförsörjningen till hem inom sekunder eller 
millisekunder. Det kan till ochmed bli möjligt att endast de hushåll som är i direkt anslutning med en 
skadad ledning råkar ut för strömavbrott medan övriga kunder inte påverkas överhuvudtaget. 

(Smartgrid.gov, 2012-03-02)  

6.4.5 Olika typer av brytare 
Nedan visas olika typer av brytare som har undersökts med avseende på funktion för att utforma 
funktionsanalys samt definitionen av brytare som används i det här exjobbet. 

Elenergimätare 

Denna typ av brytare kopplas in i ett vägguttag och kan då visa Volt, Watt, Ampere och kilowattimmar 
för ansluten produkt på LCD-displayen. Även kostnad för den anslutna apparaten kan visas efter att 
brukaren har angett sitt kilowattpris. 

 

Figur 4. Denna elenergimätare visar hur mycket el ikopplad produkt förbrukar. 
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Fjärrswitch 

Den apparat som kopplas in i denna brytare ansluts till telenätet och kan då styras från mobiltelefon 
genom att ringa upp medföljande nummer och slå in medföljande kod. Denna produkt kan även 
användas som timer eftersom användaren även kan ange den tidpunkt då apparaten ska slås på eller 
av. 

 

Figur 5. Med hjälp av denna fjärrswitch kan ikopplad produkt slås på eller av med hjälp av en 
fjärrkontroll som medföljer brytaren. 

Jordfelsbrytare 

En jordfelsbrytare kan användas som en ytterligare säkerhetsåtgärd för att förhindra elektriska stötar 
då en jordledare har skadats. Då brytaren upptäcker en skillnad mellan strömmarna i fasledaren och 
neutralledaren som är större än ett förinställt värde så bryts strömmen eftersom det skulle innebära 
att strömmen tog en annan väg än den avsedda, t.ex. genom vatten eller ett metallhölje. 

 

Figur 6. En jordfelsbrytare bryter strömmen till ikoppladproduct när elläckage uppstår, dvs. när 
strömmen tar en annan väg än den avsedda. 

Kopplingsur 
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Tjugo av-/påslagningarna inom en vecka kan planeras för en apparat som ansluts till brytaren som 
visas nedan. Användaren ställer in ett schema för apparaten med hjälp av knapparna och LCD-
displayen. 

 

Figur 7. Ikopplad produkt följer schemats som programmerats för kopplingsuret. 

Timer 

En timer kan beskrivas som ett mycket simpeltkopplingsur. Apparaten som ansluts till denna brytare 
stängs av efter den tid som anges med hjälp av vredet. Timern på bilden kan stänga av produkter inom 
1 – 60 minuter, men andra timers kan ha ett vred med intervall som sträcker sig flera timmar. 

 

Figur 8. Ikopplad produkt stängs av efter det antal minuter som angivits med timern. 

Skymningsrelä 

För att produkter (vanligtvis belysning) ska kunna slås av eller på vid gryning eller skymning kopplas de 
in i brytaren som ansluts till ett vägguttag. En medföljande trådlös batteridriven ljussensor, som bör 
placeras i närheten av och riktas mot ett fönster, sänder vid gryning och skymning en signal till 
brytarens mottagarenhet som då slår av eller på den i kopplade apparaten. 
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Figur 9. Ikopplad produkt slås på eller av när komponent med inbyggd ljussensorn skickar en signal. 

 (Clas Ohlson, 2012-03-03) 

6.4.6 Långdistant trådlös energiöverföring 
Det finns olika metoder för att åstadkomma trådlös energiöverföring, exempelvis via mikrovågor, laser 
eller elektromagnetisk induktion. Elektromagnetisk induktion utnyttjas i transformatorer, universella 
laddningsstationer/laddningsmattor som laddar föremål som placeras ovanpå dem, induktionshällar 
och även vanliga laddningsstationer som exempelvis medföljer en elektrisk tandborste.Det är trådlös 
energiöverföring på millimeteravstånd, men på senare år har företaget WiTricity, som började som ett 
projekt på MIT (MassachusettsInstituteofTechnology), gjort stora framsteg inom trådlös 
energiöverföring över avstånd på flera meter med hjälp av magnetiska resonatorer.Nedan följer 
teoretisk bakgrund som förklaras på ett sätt som får läsaren att förstå tekniken. 

Elektricitet 

Flödet av elektroner (ström) via genom ett konduktivt material, exempelvis via en koppartråd. 

Magnetism 

En av de fyra fundamentala krafterna, bland gravitation, svag och stark kärnkraft, som ligger bakom 
hur olika typer av material attraherar eller repellerar varandra. Ström kan vara konstant (DC/likström) 
eller varierande/oscillerande (AC/växelström) och detta gäller även magnetfält. Oscillerande 
magnetfält varierar med tiden och genereras med hjälp av ett flöde av växelström genom en konduktiv 
tråd eller spole. Ett magnetfält har riktning (som beror på strömflödets riktning), en flödestäthet 
ochen styrka (som beror på flödestätheten). 
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Figur 10. Ett magnetfält som genereras av ett strömflöde genom en slinga (ring) av konduktivt 
material. De lila pilarna representerar strömflödets riktning och magnetfältet representeras av de blå 
linjerna, om strömflödet byter riktning så pekar magnetfältets pilar åt andra hållet. De röda linjerna 
mellan de blå representerar hur magnetfältets flödestäthet och styrka avtar med avstånd från källan 
(slingan). 

Elektromagnetism 

En term för förhållandet mellan varierande elektriska och magnetiska fält; ett oscillerande magnetfält 
genererar ett oscillerande elektriskt fält och vice versa. 

Magnetisk induktion 

En spole av konduktivt material, exempelvis koppar, är en struktur som är väl lämpad för att effektivt 
generera eller uppfånga ett magnetiskt fält. Om en spole förses med ett flöde av växelström (t.ex. via 
en kontakt i ett eluttag) skapas ett magnetiskt fält som kan uppfångas av en annan spole som befinner 
sig tillräckligt nära, vilket genererar (inducerar) ett flöde av växelström i den spolen (som t.ex. kan vara 
inbyggd i en apparat). Denna typ av strömöverföring (magnetisk induktion) används i t.ex. 
transformatorer och generatorer. 

Resonans 

Resonans är ett fenomen där ett objekts/oscillerande systems svängningsamplitud ökar på grund av en 
periodisk yttre pådrivande kraft med en frekvens nära objektets egenfrekvens; frekvensen som 
objektets svängningsamplitud effektivast ökar vid. I stort sett alla objekt har en egenfrekvens.Ett par 
exempel för resonans:  

 När en gitarrsträng sätts i rörelse av en gitarrspelare färdas mekaniska ljudvågor genom luften. 
När dessa ljudvågor når de andra gitarrsträngarna kan dessa också börja svänga och generera 
ljudvågor. Desto närmare ljudvågorna från den första strängen ligger en annan strängs 
egenfrekvens, desto mer kommer den andra strängen att börja svänga. 

 När en sångerska sjunger en ton med en frekvens nära egenfrekvensen av ett vinglas så kan 
glasets svängningsamplitud öka ändå tills glaset spricker på grund av vibrationerna. 
Egenfrekvensen hos glaset beror på glasets form, storlek, tjocklek och hur mycket vätska det 
innehåller. 

 Se figur med beskrivning nedan.  



30(120) 

 

Figur 11. Den tunga pendeln påverkar de lättare pendlarna 1-7 via stången. Pendel 4 har samma 
avstånd från stången och därmed samma svängningstid (frekvens) som den drivande pendeln och får 
maximal amplitud - resonans. Ju mindre pendelsvängningarna dämpas av luftmotstånd och friktion 
desto skarpare blir resonansen, dvs. desto mindre blir amplituderna för pendlarna 1-3 och 5-7.  

(NE, 2012-03-05) 

Resonant magnetisk koppling 

Magnetisk koppling inträffar när ett elektriskt strömflöde orsakas i två objekt på grund av deras 
oscillerande magnetfält. Resonant koppling inträffar när resonans orsakas i två objekt på grund av 
deras svängningar (de två objekten har ungefär samma egenfrekvens). 

 

Figur 12. Två spolar försedda med växelström i gult. Deras magnetfält representeras i ett plan i blått 
och rött. Den magnetiska kopplingen indikeras av hur magnetfälten är sammankopplade i mitten av 
planet. 

WiTricity-teknologi 

WiTricity tillverkar magnetiska resonatorer; strömkällor och mottagare, som är designade för att 
effektivt överföra och ta emot elektricitet över meterlånga avstånd via oscillerande magnetfält.  
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Figur 13. En WiTricity-strömkälla, med konduktiv spole, (till vänster) kopplas in i ett vägguttag och 
förses med växelström och genererar ett oscillerande magnetfält. En WiTricity-strömmottagare (till 
höger) som är kopplad till en glödlampa resonerar med strömkällan så att växelström även genereras i 
mottagarspolen. Dessa mottagare kan byggas tillräckligt små för att t.ex. få plats inuti en 
mobiltelefon. 

(Witricty, 2012-03-05)  

6.4.7 Sakernas internet 
Sakernas internet, även kallat ambient intelligens, innebär en ökad andel föremål/produkter som är 
uppkopplade till internet. Följande byggstenar är nödvändiga för att det ska gå att skapa ett 
informationsflöde mellan många av våra vardagliga föremål: 

Identitet 

Föremål måste förses med en unik identitet, exempelvis i form av en IP-adress, för att kunna 
kommunicera med varandra. Andra typer av identifierare, exempelvis DNS-namn, XMPP-nodnamn 
eller RFID kod är dock mer sannolika att brukas eftersom en IP-adress kan förändras med tid och plats. 

Nätverk 

En infrastruktur genom vilken föremålen kan koppla upp sig behövs för att de ska bli noder på 
internet. Uppkoppling kan t.ex. ske via bredbandet i hem, på arbetsplatser eller via mobiltelefoner. Ett 
enskilt rikstäckande mobilt bredbandsabonnemang kan dock bli aktuellt för kapitalintensiva 
produktersom t.ex. bilar. Trådlös nätverksteknik kommer vara av vikt för att koppla upp saker 
eftersom många av de föremål som interageras med i vardagen flyttas omkring, dessutom kan en låg 
installationskostnadbibehållas för föremålen. Öppna och standardiserade protokoll blir även 
avgörande för att underlätta kommunikation mellan olika produkter. 

Sensorer 

Sensorer behövs för att samla in data, exempelvis angående global position, temperatur, acceleration, 
registrering med RFID, med mera. Applikationer kan läsa data som samlas in kan från sensorer från en 
och samma eller flera olika produkter/noder på internet. 

Applikation med användar- och administrationsgränssnitt 

En applikation förflyttar, lagrar och tolkar den data som samlas in från sensorer. För att användaren 
ska kunna utnyttja applikationens funktioner och få information dess status så behövs ett 
användargränssnitt, exempelvis i form av ett avancerat grafiskt gränssnitt, en websida, en 
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indikeringslampa eller vibrationsmotor. De flesta applikationer kommer också att kräva någon slags 
administrationsgränssnitt för konfiguration om standardinställningarna av någon anledning inte 
fungerar. 

(iis.se, 2012-03-06) 

6.4.8 AugmentedReality 
AugmentedReality (AR) kan översättas som “förstärkt verklighet” och innebär att en människas 
omgivning, från ett kameraperspektiv, komplimenteras med digital media i realtid. Digital media kan 
alltså projiceras i den virtuella omgivning som genereras med hjälp av en kamera och en display (t.ex. 
på en mobil eller dator). Om kameran riktas mot ett objekt, t.ex. en produkt, tågbiljett, byggnad, gata, 
person eller himlakropp, så visas inte bara objektet och dess omgivning på användarens skärm utan 
även digital media med anknytning till objektet visas. Denna media kan t.ex. vara i form av text, 
webblänkar, 2D-objekt, 3D-objekt, ljud, med mera och precis som verkliga objekt förhåller sig de 
virtuella objekten till kamerans position och vinkel. Den media som visas kan vara interaktiv i samband 
andra objekts position, knapptryck/kommandon via användargränssnitt, handgester eller andra 
rörelser som fångas av kameran, etc.. För AugmentedReality finns oräkneliga användningsområden, 
t.ex. inom det sociala livet och underhållning, inom vård, militären, produktutveckling, osv. och en AR-
applikation fungerar alltid genom följande steg: 

1. Igenkänning av objekt  
2. Positionering av objekt i realtid 
3. Överlagring av media på/i förhållande till objekt 

Nedan förklaras hur dessa steg kan ta vid för olika typer av objekt. 

GPS och kompass 

Om objektet ingår i ett globalt positionssystem (GPS) så känns objektet (byggnaden, gatan, 
himlakroppen, etc.) igen i och med sin individuella koordinat. Positionering i realtid kan t.ex. 
möjliggöras med ett virtuellt kompass i användarens mobiltelefon. Information som är bunden till 
koordinaten hämtas automatiskt från internet och överlagras på objekt på användarens skärm. 

Referensmarkörer 

Objekt kan förses med en referensmarkör, ungefär som en streckkod, som registreras av användarens 
kamera och tolkas av ett program. Ett exempel på detta kan hittas på General Electronics hemsida 
varifrån ett papper med en referensmarkör kan skrivas ut. När pappret hålls mot datorns webbkamera 
så visar datorns skärm en 3D-modell över ett landskap ovanpå markören. Landskapet kan betraktas 
från olika avstånd och vinklar beroende på hur användaren håller pappret mot kameran och om 
användaren blåser i sin mikrofon så börjar ett antal vindkraftverk placerade i 3D-landskapet att snurra. 

(GE, 2012-03-06)  

MarkerlessTracking (MLT) 

Inom datorseende finns ett stort antal algoritmer bland annat för att detektera och spåra mänskliga 
former, samt rörelser. Exempel på sådan teknik är t.ex. förekommande hos vanliga digitalkameror. När 
en form, t.ex. ett ansikte, känns igen så delas den upp i olika beståndsdelar med hjälp av 
referenspunkter för att möjliggöra spårning. Även objekt som inte sammanfaller med en algoritm kan 
tilldelas referenspunkter för spårning genom att en ytas olika nivåer av djup registreras. Denna teknik 
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är inom AR känd som MarkerlessTracking (MLT) och används för att överlagring av media ska upplevas 
som realistisk oavsett vilken omgivning kameran befinner sig i. Detta kan användas för att låta en 
användare prova virtuella kläder samt accessoarer eller att för att virtuella varelser ska röra sig 
realistiskt, i förhållande till sin omgivning. 

Sensorer 

Objekt, exempelvis produkter, kan kännas igen genom att förses med ett flertal sensorer som verkar 
som referenspunkter och som tillsammans bildar en helhet. Detta används flitigt inom film- och 
datorspelsindustri för att t.ex. fånga ansiktsrörelser och sedan överlagra ett virtuellt ansikte ovan på 
noderna. 

(Total Immersion, 2012-03-06)  

6.4.9 Olika typer av skärmar 
Nedan beskrivs ett antal olika typer av skärmar som används i koncepten som beskrivs under tillämpad 
lösningsmetodik. 

Sfärisk skärm 
Global Imagination är ett företag med sina rötter i Silicon Valleysom erbjuder sfäriska skärmar, med 
handelsnamnet Magic Planet, i 16 olika storlekar med diametrar från 37 cm upptill 3m samt 
tillhörande mjukvara och tjänster för uppspelning av digital interaktiv media. Produktens 
användningsmiljöer är t.ex. museum, klassrum, konferensrum, mässor, lobbys och affärer där 
användningsområdena kan vara utbildning, marknadsföring och andra typer presentationer samt 
underhållning, t.ex. i form av spel. Nedan beskrivs hårdvarukomponenterna som ingår för att 
möjliggöra projektion och interaktion hos den sfäriska skärmen. 

 

Figur 14. Ett vidvinkelobjektiv placeras ovanför spegeln för att bilderna som projiceras ska passa den 
sfäriska skärmen. 

Sfär-formad skärm 

Skärmen är tillverkad i en hållbar, mycket formbar, amorf termoplast kallad polymetylmetakrylat 
(PMMA), även känd under handelsnamnet plexiglas och kan tvättas med tvål och vatten. Skärmens 
insida har en särskild beläggning som medger bättre skärpa för de bilder som projiceras. 

Projektor 



34(120) 

Magic Planet utnyttjar vanliga projektorer som oftast ansluts till en PC eller laptop, vars lampa måste 
bytas efter cirka 2000 timmars användning. En projektor sitter under skärmen, inom stativet, för att 
undvika visuell blockering. Projektorer väljs utefter budget och önskad upplösning, från exempelvis en 
SXG DLP-projektor, vilket är ett ekonomiskt val som uppfyller standardbehov, till en SXGA + 
(1400x1050) DLP-projektor med ultrahög upplösning. 

Spegel 

En spegel reflekterar ljuset från projektorn och som då kastas inom den sfäriska skärmen. 

Vidvinkelobjektiv 

För att bilderna som projiceras ska passa skärmens sfäriska form så placeras ett vidvinkelobjektiv 
mellan projektorn och skärmen. 

(Global Imagination, 2012-03-06)  

Input och interaktion 

En Magic Planet får sin input från en extern källa, t.ex. en dator, DVD-spelare eller videokamera 
varifrån även interaktion med denna input sker. I ett forskningsprojekt från Microsoft, kallat Sphere, 
har dock fler komponenter adderats till en Magic Planet, däribland en IR-kamera samt mjukvara för att 
känna igen handrörelser och möjliggöra multi-touch-funktion och direkt interaktion med flera 
användare samtidigt på den sfäriska ytan. Nedan beskrivs de ytterligare hårdvarukomponenterna som 
ingår i en Microsoft Sphere. 

 

Figur 15. I en Microsoft Sphere möjliggörs styrning med handrörelser över den sfäriska skärmen med 
hjälp av en cirkel-formation av IR-ljusdioder kring skärmens bas som belyser användarnas händer och 
en IR-kamera som skapar en bild utifrån det. 

IR-kamera 

En vanlig kamera skapar en bild utifrån elektromagnetisk strålning med våglängder mellan 400 – 700 
nm, vilket faller inom det (för människan) synliga spektrumet. Infraröd (IR) strålning/IR-ljus är 
elektromagnetisk strålning med våglängder mellan 700 nm – 1 mm.  Generellt sätt utstrålar 
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allaföremål mer IR-ljus desto varmare de är och en värmekamera, som är en typ av IR-kamera, skapar 
en bild utifrån strålning med våglängder mellan 5000 – 14000 nm. 

IR-lysdioder i cirkel-formation (illumination ring) 

När användare för händerna över den sfärsika ytan så blir de belysta med IR-ljus från dioder i en ring-
formation kring skärmens bas. IR-ljuset reflekteras från händerna till IR-kameran som skapar en bild 
utav användarens handrörelser. 

Optiskt filter (IR pass filter) 

Filtret som är placerat direkt framför IR-kameran släpper igenom IR-ljus och reflekterar ljus utav andra 
våglängder. 

Dielektrisk spegel 

Det som i figur 6 markerats som ”coldmirror” är en viss typ av dielektrisk spegel, som är en viss typ av 
optiskt interferensfilter, som reflekterar allt synligt ljus men släpper igenom IR-ljus. I figur 7 visas hur 
detta optiska filter skapar en väg mellan projektorn och användarens ögon samt en väg mellan 
användarens händer och IR-kameran. Detta gör det möjligt för projektorn och IR-kameran att dela 
samma vidvinkelobjektiv så endast ett icke-synligt område är nödvändigt. 

 

Figur 16. Till vänster representerar en grön linje den optiska vägen för synligt ljus mellan projektorn 
och användarnas ögon. Till höger representerar en röd linje den optiska vägenför IR-ljus från IR-
lysdioderna till användarnas händer och vidare till IR-kameran. 

IR-filter (IR cut filter) 

Framför projektorn placeras ett IR-filter för att filtrera IR-strålning från projektorn som skulle störa 
styrningen om den strålningen registrerades av IR-kameran. 

(Microsoft, 2012-03-06) 

(Benko et al. 2008) 
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OLED-skärm 
En OLED-skärm (OrganicLight-EmittingDiode) som består av mycket tunna kolbaserade lager trycks på 
en tunn plastskiva tillsammans anod och katod. Att trycka elektriska komponenter på flexibla material 
på detta sätt benämns Flexcircuits eller Flexible electronics. När elektrisk ström leds via det organiska 
materialet så utstrålar det ljus och kan därför användas som skärmar eller lampor. Dessa skärmar kan 
vara genomskinliga, kurvade och även flexibla (böjbara) samt tryckas på flexibla ytor. Idag används 
OLED-skärmar för produkter som mobiltelefoner (även de med touch-screen-funktion), TV-apparater, 
MP3-spelare, etc.  Nedan listas fler fördelar med OLED jämfört med LCD-skärmar (Liquid Crystal 
Display). 

 Lägre elförbrukning, eftersom LCD-skärmar, till skillnad från OLED-skärmar, inte själva kan 
producera ljus och kräver därför ljuskällor. 

 Lättare att tillverka eftersom de inte kräver ljuskällor eller färgfilter. 

 Bättre bild i och med snabbare uppdateringsfrekvens, bättre kontrast och ljus. 

 Hållbarare eftersom de kan böjas och uppta stötar utan att gå sönder. Dessutom fungerar de 
inom en bredare temperaturintervall. 

 Lättare vikt. 

 

Figur 17. Rutan till vänster visar en OLED-skärm tryckt på en flexibel transparent plastyta med 
integrerad elektrisk krets, tillverkad av Sony, som trycks ihop medans ett videoklipp spelas upp. Rutan 
till höger visar uppbyggnaden av en OLED-skärm med ett konduktivt samt ett ljusemitterande 
kolbaserat lager mellan anod och katod på ett underlag (som t.ex. kan vara flexibel plast). 

Idag bedrivs forskning och utveckling av stora företag som Dupont, Samsung, Sony, LG, GE och Kodak 
för att minska tillverkningskostnaden samt öka prestandan och livslängden för OLED-skärmar, där 
Dupont har uttryckt att de har utvecklat en tillverkningsprocess för tryckning av OLED-skärmar i hög 
hastighet till en avsevärt låg tillverkningskostnad (material- och verktygskostnad) jämfört med både 
LCD-skärmar och den dominerande tekniken för OLED-skärmar. 

(Dupont, 2012-05-05) 

Nedan följer en kort lista av framtidsapplikationer för tekniken. 
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 Upprullningsbara skärmar 

 Kroppsburna skärmar (t.ex. integrerade i kläder) 

 Skärmar integrerade i väggar och fönster 

 Skärmar integrerade i vindrutor och fönster för bilar 

(OLED-info.com, 2012-05-05) 

Autostereoskopi, parallaxbarriär, 3D-skärmar och volymetrisk display, 
Autostereoscopi är en stereoskopi (tredimensionell åskådning) som möjliggörs på en skärm utan 3D-
glasögon eller andra hjälpmedel. Detta kan t.ex. åstadkommas med en så kallad parallaxbarriär som 
placeras framför en bildkälla, t.ex. en LCD-skärm, så att användaren ser skärmen genom springor vilket 
gör att två ögon uppfattar olika uppsättningar av pixlar/bilder vilket skapar en 3D-effekt. Denna teknik 
utnyttjar alltså människans binokulära seende, ett se med två ögon/från två vinklar samtidigt, vilket 
kan skapa en illusion av djup t.ex. genom att titta på två fotografier tagna från två lätt olika vinklar. 

(3D-forums.com, 2012-05-06) 

Sony har nu utvecklat en prototyp för en cylinderformad (13 cm diameter, 27 cm höjd) volymetrisk 
display där ett objekt kan åskådas från alla håll i full färg, som om objektet var där. Prototypen, som 
kallas RayModeler, utnyttjar speciella LED-ljuskällor och visar 360 olika bilder med separeringar på 1 
grad. Som beskrivs ovan så uppfattas bilden på den volymetriska skärmen som tredimensionell 
eftersom två ögon ser två lätt olika bilder så att 3D-glasögon inte behövs. Enheten har en inport för 
digital video och kan anslutas till en dator för överföring av egna objekt och dessutom kan speciellt 
avsedda volymetriska spel spelas med hjälp av en handkontroll. Enheten är även försedd med en 
sensor för gest-registrering som tillåter användaren att interagera med skärmen med handrörelser. Ett 
fysiskt objekt kan placeras på ett vridbord så att objektet roteras och fotograferas och kan därefter 
återskapas som en statisk 3D-bild på skärmen. Tredimensionella rörliga bilder fångas genom att 
utnyttja åtta kameror som filmar det rörliga objektet från åtta olika vinklar med 45 grader mellan varje 
kamera. 

 

Figur 18. Här visas RayModeler-prototypen från Sony – en Autostereoskopisk volymetrisk 3D-display. 

(Technabob, 2012-05-06) 



38(120) 

Holografisk skärm 
Ett hologram gör det möjligt att uppfatta en bild av ett objekt i tre dimensioner utan att objektet är 
närvarande genom att lagra ett ljusfält som reflekterats från objektet till ett lagringsmedium såsom en 
fotografisk film. För att skapa ett hologram så behövs en ljuskälla som dels belyser objektet och dels 
lyser rakt på lagringsmediet. Ljuskällan måste vara av en bestämd våglängd och därför används laser 
istället för konventionella ljuskällor som lyser med flera våglängder samtidigt. Ljustrålen 
(coherentlightbeam) delas upp i två strålar med hjälp av en stråldelare (som består av ett prisma eller 
en halvgenomskinlig spegel) där den ena strålen belyser objektet (referencebeam) och den andra 
träffar lagringsmediet med hjälp av en spegel som riktar strålen. När båda strålarna når mediet så 
uppstår interferens mellan dessa och det är detta mönster av interferens som lagras. Ett sådant 
mönster kan även utformas digitalt och sedan skrivas på ett medium. 

 

Figur 19. Här visas hur ett ljusfält lagras på en fotografisk platta/hur ett hologram skapas. 

Konventionellt sätt så skrivs ett mönster på ett medium permanent, men på The University of Arizona 
så har stora framsteg gjorts för holografiska skärmar där en holografisk bild på 17x17 tum kan skrivas 
på ett medium och kort därpå raderas för att trycka en ny bild så att en ny holografisk bild kan visas 
varannan sekund. 

(Nature, 2012-05-06) 

(The University of Arizona, 2012-05-06) 

6.4.10 Linjärmotor 
En linjärmotor är en elektrisk motor som producerar linjär rörelse, som t.ex. kan användas för att flytta 
solida objekt eller vätska linjärt. Olika typer av linjärmotorer åstadkommer denna rörelse på olika sätt; 
för t.ex. en linjär stegmotor så kan en lös skruv gå igenom stegmotorn som har en gängad hålaxel och 
genom att rotationslåsa den lösa skruven så möjliggörs en linjär förflyttning. En bortslös linjärmotor, 
även kallad ”äkta” linjärmotor, producerar en linjär rörelse från magnetism så att det inte krävs någon 
övergång från roterande rörelser, t.ex. med hjälp av en skruv. Denna typ av lösning ökar rörelsens 
noggrannhet och minimerar mekaniskt slitage. Rörelsemönster kan programmeras med hjälp av 
leverantörers medföljande mjukvara och kontrolleras med hjälp av en styrenhet/mikroprocessor. 
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Figur 20. Bilden visar två borstlösa linjärmotorer i olika storlek och en styrenhet. 

 (Compotech, 2012-05-07)  

(Micromo, 2012-05-07) 

6.5 Metodval 
Jag har valt att arbeta utefter följande metod som beskrivs I ett flödesschema nedan. 
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Figur21.Projektet kan sammanfattas som projektinitiering, projektutförande och projektslutförande. 
De grönmarkerade faserna ingår i projektutförandet. 
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7. 7. Tillämpad lösningsmetodik 
Här visas projektets utfall; hur valda verktyg och metoder har tillämpats, hur problem har angripits 
samt delresultat. Utfallet baseras på den planerade tidsplanen, vars moment och deras planerade 
tidsåtgång redogörs för i GANTT-schemat i bilaga 10. 

7.1 Inledande produktutveckling 
Inledande produktutveckling är det första steget inom projektutförandet. Denna fas har placerats 
innan research-fasen för att i ett senare skede låta två olika typer av produktutveckling komplimentera 
varandra; en inledande produktutveckling som till stor del grundar sig på designers intuition och en 
utökad produktutveckling, efter research-fasen, som bygger på insamlad data från research i form av 
litteraturstudier, intervjuer och teknologisk scanning. Den inledande research-fasen är en process som 
är ämnad att resultera i ett stort antal idéer som inte behöver grunda sig på en stor mängd insamlad 
data så att produktutvecklaren kan generera ett stort antal idéer och förses med ett brett perspektiv 
som en utgångspunkt för fortsatt arbete. Denna fas innehåller inledande kravspecifikation och 
inledande konceptgenerering. 

7.1.1 Funktionsanalys 
Eftersom ex-jobbets syfte till en början var att identifiera behov för framtidens elanvändare och 
utveckla en brytare som skulle möta dessa behov så undersöktes många olika typer av brytare, som 
beskrivs under teoretisk bakgrund. En slutsats som nåddes snabbt var att det redan i dagsläget finns 
lösningar, som kommer vara mycket förekommande i vardagen i framtiden, och som möter samma 
behov som samtliga brytare på ett effektivare sätt, vilket redogörs för nedan. Därför ändrades syftet, 
med uppdragsgivarens godkännande, till att identifiera behov för framtidens elanvändare och utveckla 
ett gränssnitt mellan elnät och elprodukter. Trots att slutkonceptet för det gränssnitt som skulle 
utvecklas inte behövde vara i form av en brytare så skulle konceptet fortfarande tillfredsställa samma 
behov som olika typer av brytare tillfredsställer. Därför har funktionsanalysen som sammanfattar 
funktionerna hos de olika kategorierna av brytare som undersöktes delvis legat till grund för 
kravspecifikationerna; tillsammans med intuition i den inledande PU-fasen och research i den utökade 
produktutvecklings-fasen. 

 

Figur 22. Här visas funktionsanalysen som sammanfattar  funktionerna för olika typer av brytare. 
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Nedan beskrivs under- och delfunktionerna hos olika typer av brytare och hur dessa kan ersättas med 
effektivare lösningar redan idag, vilket förklarar varför de inte har någon plats i framtiden (omkring år 
2020). 

Huvudfunktion: Kontrollera apparater 

De fyra delfunktionerna; fjärrstyrning, automation, förbrukning och säkerhet utgör huvudfunktionen 
som har sammanfattats som ”Kontrollera apparater”. Delfunktionerna baseras på funktionerna hos 
dessa brytare; fjärrswitch, kopplingsur, timer, skymningsrelä, elenergimätare, jordfelsbrytare. 

Delfunktion: fjärrstyrning 

En fjärrswitch medger fjärrstyrning genom att apparater kan styras med hjälp av mobiltelefoner via 
telenätet. Andra typer av fjärrswitchar kan styras med hjälp av fjärrkontroller som kan avge IR-
strålning. 

Underfunktion: kommunikation 

Fjärrstyrning möjliggörs med en signal från en sändare, t.ex. mobiletelfon eller fjärrkontroll, till 
en mottagarenhet, i det här fallet inbyggd i fjärrswitchen. 

 Ersättare: smarta produkter, hemautomationssystem 

Smarta/uppkopplade produkter kan fjärrstyras via internet med en mobiltelefon eller annan 
uppkopplad produkt utan någon form av brytare. Dessutom kan produkter som är integrerade 
i ett hemautomationssystem styras utan någon extra apparat som t.ex. fjärrkontroll, 
mobiltelefon, etc. 

Delfunktion: automation 

Automatisk av- och påslagning av apparater kan möjliggöras med hjälp av kopplingsur, timers, 
fjärrswitchar eller skymningsreläer. 

Underfunktion: programmering 

Användaren måste kunna programmera när eller i vilka situationer påslagning eller 
avstängning ska utföras. 

 Ersättare: smarta produkter, hemautomationssystem 

Precis som ovan kan detta programmeras med hjälp av en mobiltelefon eller annan 
uppkopplad apparat som överför informationen/kommandot till den smarta produkten över 
internet och självklart ingår lösningar för automatisk av- och påslagning av produkter i ett 
hemautomationssystem. 

Delfunktion: påverka förbrukning 

För att kontrollera apparaters förbrukning kan kopplingsur, timers, fjärrswitchar eller skymningsreläer 
användas för att ange tidsintervall inom vilka apparater ska vara avslagna. En fjärrswitch kan användas 
för att t.ex. avbryta förbrukningen för en lampa som råkade lämnas på då användaren gick hemifrån. 
En elenergimätare kan hjälpa användaren att få bättre information och översikt över sin förbrukning 
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och den medföljande kostanden, för att kunna sätta upp mål och anpassa sig med avseende på 
elförbrukning. 

Underfunktion: information 

Användaren behöver information om sin nuvarande förbrukning för att kunna påverka den så 
att en förändring kan åskådliggöras. Om användaren inte förstår sig på sin egen förbrukning så 
blir den svårare att hantera. 

Ersättare: trådlös energimätare/energidisplay, smarta produkter 

Till skillnad från en elenergimätare i form av en brytare så kan en vanlig trådlös 
elenergimätare/energidisplay visa förbrukningsinfo kring hemmets samtliga apparater utan att 
någon av dem behöver kopplas in i ett eluttag via en ytterligare uttagsenhet. Dessutom kan 
smarta produkter ladda upp information kring dess elförbrukning på internet. 

Delfunktion: medge säkerhet 

En jordfelsbrytare förhindrar att användaren blir utsatt för en elektrisk chock. Andra brytare såsom 
kopplingsur kan minska brandfara genom att automatiskt stänga av apparater exempelvis under det 
tidsintervall då användaren sover. En fjärrswitch kan förhindra brand orsakad av apparater som har 
glömts på och alstrar värme när användaren inte är hemma, t.ex. spisplattor eller strykjärn. Om 
användaren är tillräckligt uppmärksam på sin elenergimonitor så kan denne upptäcka om ett fel har 
uppstått hos en produkt eftersom den förbrukar mer el än vanligt. 

Åtgärd 

Om en apparat fungerar felaktigt och utgör fara för användaren så måste en åtgärd, som t.ex. 
strömbrytning eller ett alarm, utföras för att förhindra skador. 

Ersättare: smarta produkter, smart elmätare 

Om en smart produkt fungerar felaktigt, i och med t.ex. elläckage, så kan en sensor hos 
produkten upptäcka detta vilket leder till en lämplig åtgärd. Om produkten har ytterligare fel 
och själv inte kan upptäcka felet så kan det upptäckas om huset ingår i ett smart elnät, där den 
smarta elmätaren registrerar läckaget i och med en för stor skillnad mellan input och output. 

7.1.2 Inledande kravspecifikation 
Följande lista utgör den inledande kravspecifikation där behov för framtidens elanvändare har delats 
upp i två delar; de generella behov som baseras på intuition och de behov som baseras på 
funktionsanalysen. 

Intuition – generella behov 

 Att kunna optimera sin elförbrukning med avseende på tillfälligt pris 

 Ökad självförsörjning 

 Reducerat el-spill 

 Underlättande av att sänka sin elförbrukning 

 Att kunna välja typ av elförsörjning 
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Funktionsanalys – behov som i dagsläget kan uppfyllas av olika typer av brytare 

 Ökad översikt över elförbrukning 

 Ökad elsäkerhet 

 Fjärrstyrning av elektroniska produkter/system 

 Automatiserad styrning av elektroniska produkter 

7.1.3 Inledande konceptgenerering 
Här beskrivs inledande koncept som baseras på intuition och den inledande kravspecifikationen. 

Koncept 1 – Grenuttag 

Detta grenuttag är kopplat till en styrdosa som har en strömbrytarknapp för respektive uttag. De uttag 
som är aktiverade och förbrukar el lyser antingen grönt, vid hög tillgång på grön el, eller rött, vid låg 
tillgång på grön el. Dosans knappar är i samma form och ordning som själva uttagen.Grenuttaget 
tillhör den typ som stänger av elförsörjning automatiskt till produkter som står på stand-by. 

 

Figur 23. Till vänster visas hur knappar för aktiverade uttag lyser grönt när tillgången på grön el är hög 
och till höger hur de lyser rött vid låg tillgång. 

Koncept 1.1 – Uttags-moduler 

Detta är en utveckling av koncept 1 där grenuttaget utgörs av modul-komponenter. Från ett vägguttag 
leds el via en kabel som är kopplad till en baskomponent som uttagsmoduler kan ansluta sig till för att 
kunna försörja inkopplade produkter med el. Varje komponent har fyra anslutningspunkter som 
användaren kan utnyttja för att utforma sin egen sekvens av uttag. Baskomponenten är försedd med 
en USB-sladd som kan kopplas till en mobiltelefon eller dator varifrån användaren kan slå på eller av 
individuella uttags-moduler, se hur mycket el varje produkt förbrukar över tid samt tillfällig tillgång på 
el. Det finns två olika uttags-typer bland modulerna; en med ett enkelt uttag för större, runda 
kontakter och en med dubbla uttag för mindre. Det finns dock ett högre antal moduler med olika typer 
av funktion som användaren kan införskaffa utefter behov, exempelvis modul med timer-funktion, 
dimmer, autoswitch för fjärrstyrning, rörelsedetektor, etc. 
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Figur 24. Fem uttags-moduler ingår i ”grenuttaget”. Tre av modulerna; två med dubbeluttag och en 
med enkeluttag, är i direkt anslutning till baskomponenten. 

Koncept 2 – Elplugg 

Denna elplugghjälper kunden att kontrollera vilken typ av elproduktion – förnyelsebarakällor (sol-vind- 
och vattenkraft), kärnkraft eller fossila bränslen, som ska försörja hemmets elektronikprodukter och 
visar tillgången på de olika typerna av el. Elpluggen försörjs med el genom att kopplas in i ett 
vägguttag och kan då kommunicera med ett smartelnät och smarta apparater. Elpluggen har tre 
knappar som är försedda med symboler för att aktivera eller inaktivera respektive typ av 
elförsöjning.Kunden kan alltså, genom ett fåtal knapptryck välja mellan åtta olika lägenav elförsörjning 
enligt tabellen nedan. 

Förnyelsebar Kärnkraft Fossila bränslen Inget val 
Förnyelsebar Kärnkraft Fossila bränslen Bara förnyelsebar energi 
Förnyelsebar Kärnkraft Fossila bränslen Förnyelsebar & kärnkraft 
Förnyelsebar Kärnkraft Fossila bränslen Förnyelsebar och fossila 
Förnyelsebar Kärnkraft Fossila bränslen Bara kränkraft 
Förnyelsebar Kärnkraft Fossila bränslen Kärnkraft och fossila 
Förnyelsebar Kärnkraft Fossila bränslen Bara fossila bränslen 
Förnyelsebar Kärnkraft Fossila bränslen Alla tre 

Tabell 1. Varje rad visar ett läge för elförsörjning. En grönmarkerad ruta indikerar att respektive typ av 
försörjning är aktiverad. 

I utkanten av varje knapp finns en båge som visar om respektive el-typ är aktiverad eller inte genom 
att lysa grönt då den är aktiverad och blått då den är inaktiverad . Desto mer ifylld/belyst en båge är 
desto högre är tillfällig tillgångpå respektive el-typ; om en båge är fullständigt belyst (i grönt eller blått) 
så är det mycket hög tillgång och om en båge är fullständigt obelyst (grå) så är det ingen tillgång. 
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Figur 25. Elpluggen visas från tre olika vinklar. Elpluggen i mitten visar nästan full tillgång på 
försörjning via förnyelsebara källor samt kärnkraft och lägre tillgång på försörjning via fossila bränslen. 
Elpluggen till höger visar full tillgång för alla typer av elförsörjning. 

Koncept 3 – Källa för trådlös elektricitet (source coil) 

Detta koncept är anpassat för trådlös energiöverföring.  Figur 4 visar en strömkälla; enspole som 
producerar ett oscillerande magnetfält när den förses med växelström via ett eluttag. Magnetfältet 
resonerar med andra spolar, som är inbyggda i apparater, inom vilka växelström induceras så att 
apparater får den energiförsörjning de behöver för att vara påslagna eller laddas. Spolen är försedd 
med en elegant träram, där en lampa belyser från undersidan av den övre kupolen. Lampan lyser grönt 
närtillgången på grön el är hög och rött när tillgången är låg. Ljuset reflekteras i bottenkupolen samt 
spolen som tillsammans med ramen kastar en intressant skugga. Utseendet baseras på koncept-bilden 
ibilaga 1(från Witricity) som är en illustration av företagets koncept för trådlös elektricitet. 



47(120) 

 

 

Figur 26. Här visas strömkällan I tre olika lägen; avstängd, hög respektive låg tillgång på grön el. 

Koncept 4 – AR-applikation för mobiltelefon 

I detta koncept kan användaren få information om samt styra smarta produkter (exempelvis slå på och 
av eller planera drift) som filmas och visas på användarens skärm, på t.ex. en mobiltelefon. Konceptet 
bygger på två tekniker som är tillgängliga och blir allt mer förekommande idag;  

1.  Sakernas internet 
En produkt är försedda medsensorer som samlar in relevant information om t.ex. temperatur, 
last, etc. och laddar upp denna information till internet. Produkterna är även försedda med en 
referensmarkör som en AugmentedReality-applikation kan utnyttja för igenkänning och 
spårning. 
 

2. AugmentedReality 
AR-applikationen, som t.ex. kan vara installerad på en mobiltelefon, tolkar produktens 
referensmarkör och hämtar information på internet som har samlats in av produktens 
sensorer. För att undvika interferens visas information endast om den produkt vars 
referensmarkör är mest centrerad på användarens skärm. 
 
Alternativt skulle AR-applikationens igenkänning och spårning av objekt kunna möjliggöras 
genom att förse både objektet och mobiltelefonen med tillräckligt känsliga virtuella 
gyrokompass,ett kompass som kan peka i alla riktningar även kallade AR-kompass eller 3D-
kompass – i det här sammanhanget kan ett vanligt kompass betraktas som ett 2D-kompass. En 



48(120) 

spatial interaktion skulle möjliggöras mellan mobilen och produkten genom att låta de ha 
jordens nordligaste punkt som referens. 

 

Figur 27. Denna bild visar vilken typ av information som användaren skullekunna ta del av genom att 
filma en vattenkokare. I den blå rutan visas generell information om utförande, i den röda rutan visas 
säkerhetsvarningar, i den gröna rutan till vänster visas information om elförbrukning samt kostnad och 
i den gröna rutan till höger visas tips med avseende på elförbrukning. 

Genom ett knapptryck på någon utav rutorna, likt figuren och beskrivningen ovan, så visas utökad 
information från respektive kategori (generell info, energi-info, säkerhets-info). 

Koncept 5– Energimonitor med mikrofon och högtalare 

Detta är en trådlös energimonitor med en lätt böjd pekskärm från vilken smarta produkter kan styras. 
Monitorn är även försedd med en mikrofon för att kunna registrera röstkommandon samt en 
högtalare under skärmen som kan förmedla tips angående elförbrukning samt meddela om när 
elpriset är högt. 



49(120) 

 

Figur 28. På pekskärmen visas tillfällig elförbrukning, senaste förändring med avseende på 
elförbrukning och hur mycket el som har förbrukats under dagen. Under denna information är två 
virtuella knappar placerade; en för inställningar och en för mer info. 

Genom ett knapptryck på ”mer info”-knappen, som visas i bilden ovan, kan användaren exempelvis 
åskådliggöra förbrukningshistorik både totalt och för enskilda produkter, se vilka produkter som är 
påslagna eller avstängda för tillfället och styra dessa eller ta del av övrig information som t.ex. väder. 
Med ett knapptryck på knappen för inställningar kan användaren programmera röstkommandon, 
kontrollera volymen för högtalaren samt ange vilka typer av meddelanden som ska förmedlas via 
denna, skärmens ljusstyrka, etc. 

Koncept 6 

Detta är en trådlös energimonitor med en sfärisk pekskärm med multi-touch-funktion för att medföra 
ett intressantare och mer interaktivt användargränssnitt med intuitivare informationsformer, jämfört 
med en vanlig energimonitor. Konceptetutnyttjar samma teknik som Microsoft Sphere bygger på. 
Smarta produkter kan styras och information kan åskådliggöras på samma sätt som i koncept 5, vilket 
kan ses i den svarta rutan på globen i figur 9, men denna information kan även framföras på intuitivare 
sätt. En idé är en applikation för att den virtuella jorden som projiceras på skärmen påverkas i 
samband med den förbrukning som sker i hemmet; om relativt mycket värme produceras så börjar 
jordens istäcken att smälta, om relativt mycket vatten förbrukas så råkar områden ut för torka, om 
lampor är på i onödan orsakas ljusföroreningar och förutsatt att användarens bil är uppkopplad till 
internet så att applikationen kan hämta data angående drift så luftföroreningar simuleras. Detta är för 
att engagera kunden i sin egen elförbrukning genom att göra gränssnittet roligare och intuitivare. 
Övrig information om t.ex. globala resurser och förbrukning, geografi, väder, etc. skulle kunna hämtas 
från internet och integreras i applikationer. Även detta koncept skulle kunna förses med mikrofon och 
högtalare för samma ändamål som i koncept 5. 
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Figur 29. På skärmen visas den sfäriska skärmen med trehörnigt stativ. På skärmen projiceras en 
jordglob samt en svart ruta med information om hemmets elförbrukning . 

7.2 Research-fas 
Här visas insamlad information och slutsatser från research-fasen som innehåller följande 
komponenter: teknologisk scanning och intervjuer. Research-fasen inleddes efter inledande 
produktutveckling (baserad på intuition) för att ge underlag till utökad produktutveckling (baserad på 
data och intuition). 

7.2.1 Teknologisk scanning 
En teknologisk scanning är en metod som kan ingå i en framtidsprognos och används för att samla in 
mycket information från många olika källor som sedan analyseras för identifiera mönster/egenskaper 
som leder till upptäckten av trender. Processen för den teknologiska scanningen kan variera till viss 
grad i olika branscher och även olika organisationer men utgörs i stora drag av följande moment som 
beskrivs nedan i den generella processen som studenten har utnyttjat för sin teknologiska scanning. 

Nedan beskrivs de olika stegen i processen och dess innebörd i detta projekt. 

1. Ange omfattning (Scoping): 

Här definieras inom vilka parametrar/vilken omfattning scanningen ska utföras. Det är inte 
nödvändigt att vara precis angående omfattningen men att ange det övergripande området som 
ska utforskas i fortsatt arbete. 
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I detta projekt ska scanningen omfatta teknologi som kan brukas av människor i större 
utsträckning och vara förekommande i människors hem omkring år 2020, speciellt teknologi som 
rör skärmar, elektronik, energi samt IT och kommunikation, men även teknologiska framsteg inom 
materialvetenskap och tillverkning är av relevans. 

2. Samla in information: 

I det här steget så samlas information, från ett brett intervall av källor, angående teknologiska 
framsteg och trender som har relevans för området som definierades i steg 1. Djupgående 
research angående framstegen är ännu inte nödvändigt. 

Som källor utnyttjades databaser för webbplatser (t.ex. google.com) och forskningsartiklar (t.ex. 
http://ieeexplore.ieee.org) samt nyhetssajter med teknikinriktning (nyteknik.se). För att hitta 
information användes söksträngar som ”new technologies”, ”emergingtechnologies”, 
”virgintechnologies” tillsammans med sökord som ”displays”, ”electronics”, ”energy”, ”IT”, 
”communication”, etc. Teknologier delades in i fyra kategorier i en matris; Skärmar, Elektronik och 
energi, IT och kommunikation samt Material och tillverkning. I matrisen fanns även en kolumn för 
användningsområdena för teknologierna samt en kolumn för exempel på företag som 
utvecklade/utnyttjade teknologi och produkterna som teknologin implementerades i. Matrisen 
visas på nästa sida. 
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Teknologier Användningsområden Företag/organisationer 
Skärmar     
Sfärisk skärm Informationskiosk, 

hemunderhållning, datorer 
Microsoft; MS Sphere 

Kurvade skärmar TV-apparater, datorer, 
Informationskiosker, militära 

ImmersaView 

3D-skärmar TV-apparater, TV-spel Toshiba, Nintendo; 3DS 

OLED-skärmar TV-apparater, datorer Dupont, Sony 

Holografisk skärm Telekommunikation, 
informationskiosker 

University of Arizona 

Volymetrisk skärm Telekommunikation, 
informationskiosker 

Sony; RayModeler 

Elektronik och energi     
Långdistant trådlös energiöverföring Elförsörjning och uppladdning 

av apparater 
Witricity/Massachusetts Institute 
of Technology 

Trådlös energiöverföring på korta 
avstånd med induktion 

Elförsörjning och uppladdning 
av apparater, laddningsplattor - 
mobila/integrerade i möbler 

Powermat 

Smarta elnät     

Solar roadway (solceller som går att 
köra motorfordon ovanpå) 

Storskalig energiförsörjning, 
vägar 

  

Solceller som även samlar elenergi 
när det är mörkt ute 

Storskalig energiförsörjning Idaho NaturalLaboratory 

IT och kommunikation     
Smarta produkter/Sakernas internet I stort sett alla typer av 

produkter 
Statliga investeringar 

Augmentedreality Datorer Totally Immersed, Google; Project 
Glass 

Röststyrning Hemautomationssystem, 
datorer 

Google; Project Glass, Apple; Siri 

Styrning med handgester Medicin, TV-spel, datorer Microsoft; X-box Kinect, Sony; 
Raymodeler 

Möten via holografiska 
representationer av människor 

    

EEG-dator (datorer som kan styras 
med hjärnvågor) 

Datorer Emotiv 

Material och tillverkning     
Grafen, OLED Skärmar Dupont, Samsung 

3D-skrivare för hemmabruk I stort sett alla typer av 
produkter 

  

Flexcircuits (Att trycka elektriska 
komponenter och kretsar på flexibla 
plastskivor) 

Elektriska apparater   

Programmablematter (objekt som 
kan ändra form) 

Fysiska objekt generellt sett IBM; catoms 

Konduktiva polymerer Elektriska apparater   



53(120) 

Tabell 2. Här visas matrisen för de nya teknologier som var av relevans från informationsinsamlings-
fasen. 

3. Identifiera mönster (Spot signals): 

I detta steg så identifieras mönster och signaler från den insamlade informationen som antyder 
vilka teknologier eller trender som kan komma att ha en direkt eller indirekt påverkan i framtiden 
inom projektets ramar (som definierades i steg 1). 

De 22 nya teknologierna som ingår i matrisen för steg 2 analyserades för att upptäcka mönster och 
trender. Fyra trender som identifierades beskrivs nedan, vilka teknologier (även några gamla) som 
ingår för trenden redogörs för. 

1. Möjligheten att interagera med digitala objekt som vi interagerar med objekt i den fysiska 
världen/Föra användaren närmare applikationer genom att fördunkla gränssnitt 

Teknologier: 3D-skärmar, touch-computing, virtual-reality, augmentedreality, röstigenkänning, 
rörelseregistrering 

Det eftersträvas att kunna interagera med digitala objekt som om de vore fysiska; istället för en 
tvådimensionell representation av ett tredimensionellt objekt så skapar 3D-skärmar illusionen av djup 
och istället för att styra digitala objekt med tangentbord, handkontroll eller någon annan typ av 
kontroll så det kan det styras genom rörelser med hjälp av rörelsesensorer eller genom att vidröra 
objektet på en touch-screen. Något som även eliminerar paneler och fördunklar gränssnittet är att 
applikationer kan interageras med på samma sätt som vi interagerar med människor, med hjälp av vår 
röst med mjukvara för röst- och tal-igenkänning eller vårt kroppsspråk med hjälp av rörelsesensorer. 
Augmentedreality överlagrar information i den fysiska världen och med virtualreality skapas en egen 
värld för användaren. 

2. Trådlöshet 

Teknologier: långdistant trådlös energiöverföring, energiöverföring på korta avstånd via induktion 

Trådlöshet möjliggör att människor kan fortsätta vara uppkopplade och använda produkter som 
mobiltelefon, laptop, etc. oavsett var de befinner sig och inte behöva ansluta produkter till ett elnät 
via en elkabel för laddning. Dessutom kan mer stationära produkter placeras eller flyttas utan problem 
som att en sladd är för kort. Användare behöver inte heller lägga ner tid på att dölja eller fästa sladdar 
och de slipper problem med trassel. 

Att eliminera sladdar har varit aktuellt sedan människan började utnyttja elektricitet då även Nicola 
Tesla, pionjär inom elektrisk energiöverföring, demonstrerade trådlös elförsöjning av apparater år 
1891 och påbörjade projektet Wardenclyffe-tornet som var ämnad för interkontinental kraftöverföring 
på industriell nivå. Trådlös energiöverföring har varit eftertraktat samt en pågående trend i över 
hundra år och idag görs stora framsteg för denna teknologi. 

Källa: 

http://www.pbs.org/tesla/ins/lab_tescoil.html 



54(120) 

3. Högre form-frihet hos produkter 

Teknologier: Flexcircuits, konduktiva polymerer, OLED-skärmar, programmablematter, trådlös 
energiöverföring 

Konduktiva polymerer och att trycka elektriska komponenter och skärmar på plastskivor (Flexcircuits) 
medger högre frihet vad gäller formgivning och tillverkning för att kunna optimera med avseende på 
utrymme invändigt hos produkten och utnyttja avancerade geometrier. OLED:s kan utnyttjas för att 
utforma skärmar och lampor med avancerade geometrier.  Även trådlös energiöverföring spelar en roll 
här eftersom produkter inte behöver utformas för elförsörjning som kräver en sladd på en speciell 
punkt. Programmablematter innebär material som kan ändra form, densitet, optiska egenskaper, etc. 
utefter användarens önskemål. 

4. Kompabilitet och automation 

Teknologier: sakernas internet, smarta elnät, hemautomationssystem 

Idag gör stater och företag satsningar på sakernas internet och smarta elnät för att produkter ska vara 
kompatibla med varandra och kunna styras från gemensamma plattformer. Detta medför att 
produkter kan agera i förhållande till sin egen omgivning; produkter som t.ex. disk- eller tvättmaskiner 
kan starta automatiskt när elpriset är som lägst i och med smarta elnät, förutsatt att de är laddade 
med disk eller smutstvätt, något som produkternas sensorer registrerar och kan förmedla via sakernas 
internet. Eftersom smarta produkter kan ta del av information som andra smarta produkter laddar upp 
på internet så kan dessa agera automatiskt i samband med många omgivningsfaktorer; elpris, 
klockslag, temperatur, ljusstyrka i miljön, andra produkter som är på eller av, etc. 

4. Undersök trender:  

I detta steg görs mer djupgående research kring de teknologier eller trender som utmärktes i steg 
3 och vilken takt och riktning dessa utvecklas. 

Resultatet från detta steg redogörs för under teoretisk bakgrund- teknologier – Smart elnät, 
Sakernas internet, Långdistant trådlös energiöverföring, Olika typer av skärmar.  

5. Identifiera betydelse:  

I detta steg formuleras vilken betydelse teknologierna och trenderna har för en organisation eller 
fortsatt utförande av ett projekt. 

Betydelsen för teknologierna och trenderna i detta projekt är att de ska implementeras i 
konceptgenerering. 

6. Respons: 

I det sista steget tar övriga gruppmedlemmar i ett projekt eller strategiska organ som ingår i en 
organisation del av resultatet från den teknologiska scanningen för att utveckla och implementera 
förändringar utifrån detta. 
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Responsen är i detta projekt att utföra vad som beskrevs som betydelsen ovan, alltså att generera 
koncepten som implementerar teknologierna och tar hänsyn till trenderna. Resultatet från detta 
steg redogörs för under utökad konceptgenerering. 

Källa: 

http://hsctoolkit.bis.gov.uk/The-tools.html 

7.2.2 Intervjuer 
Syftet med att utföra kvalitativa intervjuer var att identifiera oförutsedda behov och sociala aspekter 
bland elanvändare som skulle kunna användas som riktlinjer och inspiration för utökad 
kravspecifikation och konceptutveckling, med andra ord att översätta ”the Voice-of-Customers” till 
kundkrav. Detta skulle åstadkommas genom att lära sig om användarnas energivanor, förståelse kring 
elkonsumtion, önskemål angående styrning/interaktion av elektroniska apparater , samt åsikter om 
befintliga lösningar såsom olika typer av energimonitors och brytare. Nedan visas frågeformuläret med 
en beskrivning av syfte för respektive fråga. 

Fyra kvalitativa intervjuer resulterade i fyra inspelningar på mellan 40 minuter och en timme. Utifrån 
inspelningarna utformades fyra transkriberingar. Transkriberingarna användes för att utforma en 
sammanställning som resulterade i totalt 50 punkter angående sociala aspekter och användarnas 
önskemål. Nedan visas frågeformuläret som följs av en sammanställning av intervjun. 

1. Vanor 

1a. Hur skulle du beskriva en vanlig dag med avseende på elanvändning? 

Syftet med denna fråga är att få en bild av informantens elanvändning och vanor, vilket kan framhäva 
ett antal behov. 

1b. Skulle du kunna ge exempel på några av dina typiska vanor med avseende på elanvändning? 

Denna fråga komplimenterar frågan ovan för att undvika att se förbi några väsentliga energivanor eller 
behov. 

1c. Är det något du skulle vilja förändra med dina elkonsumtionsvanor och vad skulle det ge dig? 

Syftet med denna fråga är att identifiera behov som ännu är ouppfyllda. 

1d. Är det något som står i vägen för den förändringen? 

Detta är en följdfråga vars syfte är att identifiera hinder/problem som står i vägen för att informanten 
ska få behov uppfyllda. 

1e. Finns det något som du tror skulle hjälpa dig att förändra dina elkonsumtionsvanor, t.ex. en 
produkt, tjänst eller information? 

Detta är ytterligare en följdfråga för att få riktlinjer angående vad som är önskvärt hos en produkt eller 
tjänst med fokus på kundens elanvändning. 

2. Förståelse/Översikt 
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2a. Finns det något du skulle vilja förstå bättre angående din elkonsumtion, varför? 

Syftet med denna fråga är att identifiera vilken typ av information som är viktig för användaren. 

2b. Vad skulle hjälpa dig att förstå det bättre? 

Syftet med denna fråga är att förstå hur användaren vill att information ska synliggöras. 

2c. Hur tar du reda på den informationen idag? 

Syftet med denna fråga är att ta reda på för- och nackdelar hos befintliga informationsmedium. 

2d. Kan du tänka dig att få tips om hur du kan spara energi, t.ex. angående användning av 
elektronikprodukter eller investeringar? 

2e. Hur känner du inför att kunna få automatiska meddelanden med information? 

3. Interaktion/Kontroll 

3a. Hur skulle du vilja interagera med/styra/kontrollera dina elektronikprodukter (t.ex. via 
mobiltelefon, dator, fjärrkontroll eller en annan enhet, till hur stor grad ska styrning vara automatisk 
eller manuell)? 

Precis som frågan lyder är syftet att ta reda på hur användare vill kontrollera sina elektronikprodukter. 
I parentesen står förslag som skulle kunna hjälpa informanten på vägen om frågan visas vara 
svårtolkad. 

4. Befintliga lösningar 

Syftet med följande frågor är att ta reda på för- och nackdelar hos befintliga produkter eller tjänster 
med fokus på kundens elanvändning. 

4a. (Produktbeskrivning) Hur känner du inför den här elmonitorn, finns det något du skulle vilja 
förändra med produkten för att göra den mer attraktiv för dig? 

 



57(120) 

Figur 30. En större version av denna bild, som hittas i bilaga 3, visades för och diskuterades med 
informanterna som deltog i interjun. Bilden visar en fysisk enhet avsedd för att ge användaren bättre 
översikt över elförbrukningen i sitt hushåll. 

4b. (Produktbeskrivning) Hur känner du inför den här digitala elmonitorn, finns det något du skulle 
vilja förändra med produkten för att göra den mer attraktiv för dig? 

 

Figur 31. En större version av denna bild, som hittas i bilaga 3, visades för och diskuterades med 
informanterna som deltog i intervjun. Bilden visar en hemsida avsedd för att ge Vattenfalls kunder 
bättre översikt över elförbrukningen i sitt hushåll. 

4c. (Produktbeskrivning) Hur känner du inför den här digitala elmonitorn (på mobilen), finns det 
något du skulle vilja förändra med produkten för att göra den mer attraktiv för dig? 

 

Figur 32. En större version av denna bild, som hittas i bilaga 3, visades för och diskuterades med 
informanterna som deltog i interjun. Bilden visar ett koncept för en mobilapplikation avsedd för att ge 
användaren bättre översikt över elförbrukningen i sitt hushåll. 

4c. (Produktbeskrivning) Skulle du kunna tänka dig att använda en någon form av brytare? 
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4d. Påminner dessa produkter om något du använder idag, vad ger den dig, finns det något du skulle 
vilja förändra med produkten? 

4e. Väcks det några tankar kring någon liknande typ av produkt som du inte sett tidigare men som 
skulle vara attraktiv för dig? 

5. Summering 

5a. Är det något du vill tillägga? 

Denna fråga har lagts till i slutet av intervjun för att inte gå om måste om någon extra input från 
informanten. 

Sammanställning av intervjuer 
Fyra intervjuer resulterade i fyra inspelningar på mellan 40 minuter och en timme. Utifrån 
inspelningarna utformades fyra transkriberingar. Transkriberingarna användes för att utforma en 
sammanställning som resulterade i totalt 50 punkter angående användarnas önskemål som delades 
upp i fem kategorier enligt nedan; 

1. Behov/eftertraktat  (32) 
Förbrukningsinfo (6), Datavisualisering (6), Hjälpmedel (5), Kontroll (9), Plattform (6) 

2. Ej eftertraktat (6) 

I dagsläget/befintliga lösningar 

3. Positivt (2) 
4. Problem (4) 

 
5. Övrig info (6) 

Sammanställningen användes som en ledstjärna i utformningen av ett användargränssnitt som är tänkt 
att passa flera olika plattformar; mobil, dator, speciellt avsedd plattform (i stil med en energimonitor 
eller liknande station). Nedan visas sammanställningen i sin helhet. 

Behov/eftertraktat 

Förbrukningsinfo 

 Information om tillfällig totalförbrukning. 

 Förbrukningsinfo kring enskilda produkter över tid. 

 Info om hur mycket speciellt avsedd plattform (t.ex. elmonitor) förbrukar. 

 Förbrukningshistoria. 

 Information om vilken typ av elförsörjning som används. 

 Kunna jämföra förbrukning med andra hushåll (i liknande situation). 
Datavisualisering 

 Kunna ta del av information snabbt utan att behöva analysera data. 

 Olika typer av data-visualisering. 

 Intuitiva informationsformer. 

 Tydlig åskådligöring av hur användarens förändringar påverkar förbrukning. 



59(120) 

 Mycket information, men väl uppdelat. 

 Temperaturen i olika rum. 
Hjälpmedel 

 Tips om hur energi kan sparas med avseende på användning samt investeringar. 

 Konkret information om hur stora besparingar olika förändringar kan leda till. 

 Kunna åskådliggöra energikostnad i realtid och välja att bli meddelad angående hög kostnad. 

 Kunna bli meddelad när produkt är defekt. 

 Att veta om en viss apparat bör lämnas på eller stängas av för att senare startas upp inom ett 
visst tidsintervall. 
Kontroll 

 Hög kontroll över applikationen, den måste kunna anpassas utefter användarens behov. 

 Pekskärm. 

 Kunna stänga av och på produkter från mobilen. 

 Timers på vissa lampor/apparater. 

 Valet att produkter på stand-by ska stängas av automatiskt. 

 Att de stora förbrukarna (värmesystem, varmvattenberedning) styrs automatiskt. 

 Värmesystem som optimeras i samband med väder. 

 Att angivna apparater stängs av automatiskt när elpriset är högt under angivet tidsförlopp 
(minimumtemperatur kan anges för värmesystem). 
Plattform 

 Bli informerad på olika typer av plattformar; mobil, dator, speciell enhet. 

 Integration av funktioner som inte har med energiförbrukning att göra, t.ex. digital fotoram, 
väderstation, nyhetsbanner hos monitor. 

 Kunna jämföra tillfällig förbrukning med sin genomsnittsförbrukning. 

 Trådlösa lösningar. 

 Att kunna utforma egna appar. 

 Kompabilitet mellan produkter. 

Ej eftertraktat 

 För mycket information som användaren inte efterfrågar (för tillfället). 

 För mycket information samtidigt. 

 Meddelandetyper som inte går att inaktivera. 

 För frekventa meddelanden. 

 Intuitiv information som inte är relativ. 

 Komplicerad installation. 

I dagsläget/Befintliga lösningar 

 Positivt 

 De har börjat med mer grafik i fakturor. 

 Nu kan man logga in på sin elleverantörs hemsida för att se sin förbrukning i mer 
detalj. 

 Problem 
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 Kan krävas stora investeringar för att sänka elförbrukning. 

 Vet inte hur mycket en förändring/investering kommer påverka förbrukning. 

 Lampor och apparater kan glömmas på; brandrisk, överförbrukning. 

 Uttag är ofta för tätt ihop på produkter som grenuttag. 

Övrig info 

 Statistik är intressant. 

 Grafik hjälper användaren att förstå bättre. 

 Kan tänka sig att betala 1000 kr för en elmätare. 

 Vill ha en enskild panel för att inte behöva starta datorn eller logga in från mobil för att få info. 

 Övriga funktioner (klocka, temperatur, nyhetsbanner) i en panel gör att man kollar på den 
oftare. 

7.2.3 Workshop 
I workshopen bedömde deltagarna de lösningar som produktutvecklingsprocessen hade resulterat i 
(se rubrik 8, resultat). Syftet med detta var att identifiera ytterligare sociala aspekter och oförutsedda 
behov med nära koppling till dessa lösningar (applikation och fysisk enhet), vilket skulle bidra till den 
skriftliga redogörelsen för behov/sociala aspekter (under resultat) samt tjäna som underlag för 
rekommendationer för fortsatt arbete. 

Upplägg 
Här beskrivs upplägget/planeringen för workshopen och syftet med de ingående momenten. 

1. Introduktion (5 min) 
Hälsa deltagarna välkomna och förtydliga syftet med workshopen. 
 

2. Kreativitetslek (10 min) 
Leken gick ut på att deltagarna individuellt skulle komma på så många användningsområden 
som möjligt för en träplanka, vilka de skulle skriva ner med papper och penna. Det förklarades 
att träplankan kunde ha vilken form samt vara i vilken situation de än föreställde sig för 
tillfället och att träplankan inte behövde vara i något slags isolerat tillstånd utan kunde 
användas i samband med andra objekt i olika miljöer. Ett exempel som gavs innan leken 
påbörjades var att träplankan kunde förbrännas för att skapa rök som förbiseglande skepp 
kunde få syn på och därför kunna rädda någon som var fast på en öde ö. Det underströks att 
någon kvalitetsbedömning av förslagen inte var nödvändig, utan att endast antalet förslag var 
målet samt att leken inte var en tävling och att antalet förslag inte skulle räknas utan att det 
bara var en uppvärmning för att få igång tänkandet. För detta moment avses 10 minuter 
(vilket inte nämns för att undvika tidspress). I slutet ägnas ett par minuter åt att deltagarna 
nämner några av sina förslag. 
 
Syftet med detta moment, att berätta att det inte var en tävling samt att avse relativt mycket 
tid för momentet, var att åstadkomma en avslappnad och kreativ miljö som en förutsättning 
för att fler förslag och mer input skulle fås ut i de senare momenten som rörde slutförslagen 
som examensarbetets produktutvecklingsprocess hade resulterat i. 
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3. Idéer, förslag, förbättringar kring applikationen (20 min) 
I detta moment beskrevs applikationen verbalt tillsammans med bilder utskrivna på papper. 
Sedan tilldelades deltagarna papper och penna för att fritt utforma idéer, förslag samt 
förändringar/förbättringar kring applikationen, vilka kunde skissas eller skrivas ned. För detta 
moment avses 20 minuter, under de första 15 minuterna utförs momentet individuellt och ide 
sista 5 minuterna så kan deltagarna fritt diskutera fram förslag som också skrivs ned. Det 
underströks att föreslagna förbättringar skulle vara något de själva upplevde som attraktivt för 
applikationen. Utskrivna bilder kunde skickas omkring bland deltagarna för närmare 
utvärdering eller inspiration.  
 
Syftet med detta moment, samt att understryka att föreslagna förbättringar var något de 
själva skulle föredra, var att fånga upp fler behov och sociala aspekter med direkt koppling till 
applikationen. 
 

4. Idéer, förslag, förbättringar kring den fysiska produkten (20 min) 
Precis som moment 3 fast för den fysiska produkten. Här kunde användarna inte bara passa 
omkring utskrivna bilder utan även undersöka prototypen för produkten. 
 

5. Frågeformulär kring applikationen (20 min) 
För detta moment avses 20 minuter. Under de första 15 minuterna utförs momenten 
individuellt, under de sista 5 minuterna så kan deltagarna diskutera frågorna och svaren 
medans de fortsätter skriva ner sina svar.  
 

6. Frågeformulär kring den fysiska produkten (20 min) 
Precis som moment 5 fast för den fysiska produkten.  

Frågeformulär 
Nedan visas frågorna som ingår i formuläret för applikationen, ett likadant formulär användes för 
produkten (där ordet applikation var utbytt mot produkt). Formuläret samlar in information kring vad 
deltagarna tycker är eftertraktat och ej eftertraktat hos lösningarna, övriga intryck, hur de skulle 
använda applikationen respektive produkten, om de skulle kunna tänka sig att införskaffa någon av 
lösningarna och varför, samt ytterligare utrymme för förslag och förändringar för respektive lösning 
och slutligen övriga kommentarer/förslag. 

1. Vad är positivt med applikationen? 
Denna fråga behandlar vad som är eftertraktat bland befintliga egenskaper hos lösningarna. 
 

2. Vad är negativt med applikationen? 
Denna fråga behandlar vad som inte är eftertraktat bland befintliga egenskaper hos 
lösningarna. 
 

3. Övriga intryck/aspekter: 
Denna fråga är till för att samla upp övriga sociala aspekter. 
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4. Om du hade denna applikation hur och varför skulle du använda den? 
Denna fråga utforskar oförutsedda användningsområden för lösningarna samt potentiella 
vanor och beteenden. 
 

5. Skulle du kunna tänka dig att ladda ner denna applikation?  JA  NEJ 
Varför? 
Denna fråga behandlar vad som är de avgörande eftertraktade/ej eftertraktade faktorerna för 
lösningarna. 
 

6. Finns det något som skulle kunna förändras med applikationen för att den skulle bli mer 
attraktiv för dig? (Om NEJ på fråga 4, skulle förändringarna du anger här få dig att ladda ner 
applikationen?) 
Denna fråga skapar ytterligare utrymme för förslag och förbättringar för lösningarna, samt 
undersöker beteenden, vanor och eftertraktade faktorer ytterligare. 
 

7. Finns det något som skulle kunna förändras med applikationen för att den skulle bli mindre 
attraktiv? 
Denna fråga undersöker ytterligare vad som ej är eftertraktat. 

Sammanfattning av workshop 
I bilaga 12 kan workshopens sammanställning läsas, som innefattar svar på samtliga frågor samt 
punkter för moment 3 (vilka placeras som svar under frågorna). Sammanställningen resulterade i 66 
punkter. 

Eftertraktat för applikation 

Sammanfattningsvis så är de avgörande faktorerna som gör applikationen eftertraktad att människor 
vill kunna påverka sin egenförbrukning för att sänka sin miljöpåverka samt elräkning och se resultat, de 
vill kunna upptäcka fel och ovaligheter i deras elanvändning samt kunna styra produkter oavsett om de 
är hemma eller inte. Dessutom upplevdes applikationen som lättförstålig/användarvänlig med 
omfattande och valmöjligheter för att kunna anpassa den till sina egna behov. 

Ej eftertraktat för applikation 

De avgörande faktorerna som inte är eftertraktade hos applikationen är att det kan upplevas som 
stressigt att försöka hålla koll på sin förbrukning och försöka anpassa sin elanvändning samt vanor för 
att sänka förbrukning. Dessutom kan applikationen upplevas som komplex, därför föreslogs att 
applikationens uppbyggnad med avseende på funktioner och menyer skulle, under inställningar, kunna 
ställas in för att vara simplare. 

Eftertraktat för produkt 

De avgörande faktorerna som var eftertraktade hos produkten var att skärmar kunde sammankopplas 
för att passa olika typer av applikationer och skapa många användningsområden, att den kunde 
användas som dekoration och inte bara informations-panel, att den kunde placeras i olika miljöer och 
t.ex. ingå i en fotovägg. Ytterligare valmöjligheter var dock mycket eftertraktade; deltagarna ville t.ex. 
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kunna köpa skärmkomponenter i andra former, färger och storlekar eller till och med kunna förändra 
dess utseende genom att byta tillhörande skal för produkten. 

Ej eftertraktat för produkt 

Huvudsaken till att denna produkt inte var eftertraktad är att den kan bli onödig om information 
istället kan åskådliggöras med t.ex. mobiltelefon, dessutom kan den bidra till stress då den ofta 
påminner en användare om förbrukning genom att bara stå på köksbordet. 

Sociala aspekter 

 Kan upplevas som oroande att produkter, så att säga, tänker åt oss. 

 Att personlig information kan lagras och hanteras kan upplevas som oroande ur 
integritetssynpunkt. 

 Deltagare (även i intervjuerna i ett tidigare skede) upplever att de har dålig koll på hur mycket 
de förbrukar totalt samt hur mycket olika produkter i hemmet förbrukar. 

 Folk kan ha svårigheter med att övergå från manuell kontroll till att lita vad applikationen 
säger för att t.ex. kontrollera om spisen är avslagen. 

7.3 Utökad produktutveckling 
Utifrån resultatet av intervju 1 formulerades målet med den utökade produktutvecklingen; att 
resultera i 

1. Ett användargränssnitt för en elförbrukningsmätare som har utformats utifrån punkterna i 
intervjuns sammanställning samt den inledande kravspecifikationen.  

2. En fysisk plattform för visualisering av information, med hög valmöjlighet vad gäller den typ av 
information som visas. Med andra ord, en informationskiosk för hemmet som möjliggör att 
kombinera information från olika typer av existerande enheter av detta slag, som t.ex. 
energimätare, väderstationer, nyhets-banners, digitala fotoramar, etc.  

Faktorerna från intervjuns resultat som ledde till respektive mål var 

1. De flesta punkter i sammanställningen är behov som bara kan tillfredsställas med ett 
användargränssnitt. 

2. Två synpunkter som alla informanter hade gemensamt var att  

 En enskild fysisk plattform som tillfredsställde de behov som togs upp var eftertraktad, 
trots att dessa behov även skulle kunna uppfyllas med hjälp av en mobiltelefon, handdator 
eller någon annan plattform. 

 Denna enskilda fysiska plattform skulle kunna visa mer information än bara elförbrukning. 
I detta sammanhang togs väderstationer, nyhets-banners, digitala fotoramar, med mera 
upp av olika informanter. 

7.3.1 Utökade kravspecifikationer 
Förutsättningarna för den utökade produktutvecklingen påverkade kravspecifikationen genom att 
upprätta två separata kravspecifikationer, en för den fysiska plattformen respektive en för 
användargränssnittet. 
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Kraven för gränssnittet utgörs, som sagt, av den inledande kravspecifikationen samt 
sammanställningen av intervju 1. 

Kravspecifikationen för den fysiska plattformen, som visas nedan, har utformats genom att dela upp 
krav i aspekter relevanta för användning samt miljöaspekter. 

 Åskådlighet 
- Information ska kunna avläsas från avstånd. 
- Information ska kunna avläsas oavsett omgivningens ljusnivå. 
- Information ska kunna avläsas oavsett användarens position i förhållande till enheten. 
- Enheten ska vara väl anpassad för att kunna köra flera applikationer samtidigt utan 

information blir svårläst. 

 Samspel med omgivning 
- Ha begränsad storlek för att inte vara i vägen. 
- Ska vara tillräckligt mobil för miljöbyte. 
- Ska kunna placeras på både bordsytor och väggar, eventuellt i tak. 

 Interaktion/styrning 
- Enheten ska passa olika typer av applikationer. 
- Enheten ska kunna interageras med/styras från andra plattformar, t.ex. dator eller 

mobiltelefon. 
- Enheten ska vara ergonomiskt utformad med avseende på interaktion. 
- Rörelsedetektor för apparater som exempelvis kan vara brandfarliga så att de stängs av 

automatiskt om de glöms på. 
- Interaktion ska vara intuitiv. 

 Installation och underhåll 
- Enheten ska vara enkel att installera. 
- Ska gå och monteras isär för underhåll. 

 Miljöaspekter 
- Enheten ska endast vara fullt aktiv när användare är närvarande. 
- Enheten ska vara energisnål då den är aktiv. 
- Enheten ska kunna utformas i material och med processer som inte medför hög 

miljöpåverkan. 
- Enheten ska kunna monteras isär för fullständig återvinning. 

7.3.2 Utökad konceptgenerering (fysisk plattform) 
Här beskrivs koncept som genererades för den fysiska plattformen. Samtliga enheter ska kunna 
utnyttja trådlös elförsörjning (se långdistant trådlös energiöverföring under teoretisk bakgrund), samt 
kunna placeras på både bords- och väggytor.  

Koncept 1 

I detta koncept åskådliggörs information på små höj- och sänkbara touch-screens som är formerade i 
en matris i en ram. I just varianten som visas i figuren nedan så är skärmarna 13x13 cm och matrisen 
består av 16x16 skärmar. Att skärmarna kan höjas och sänkas får enkelt viktig information att sticka ut 
och dra åt sig uppmärksamhet och dessutom kan information göras mer intuitiv likt längst ner i figuren 
nedan där tre staplar med tillhörande information formas. 
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Figur 33. Här visas två olika formationer av skärmar för samma information. Ovan visas hur mycket el 
en varmvattenberedare, tvättmaskin och ugn förbrukar för tillfället med hjälp av ett cirkeldiagram och 
nedan visas hur samma information kan åskådliggöras med hjälp av staplar i och med upphöjning av 
skärmar. 

Varje skärmkomponent utgörs av en linjärmotor som kan höja och sänka det rätblocksformade skal 
som innehåller elektriska kretsar samt skärm på ovansidan. Varje linjärmotor ansluts till golvet av den 
omgivande ramen via fyra anslutningspunkter, sedan placeras skalet över linjär motorn. 
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Figur 34.Till vänster visas en representation av hur en skalet kan träs på över linjärmotorn. Till höger 
visas produkten där skalet på den närmaste skärmkomponenten samt ramen har gjorts genomskinliga.  

Koncept 2 

I detta koncept så visas informationen på en 3D-skärm. En del av det tredimensionella visuella 
intrycket från koncept 1 bibehålls vilket åstadkommas på ett mycket simplare och billigare sätt, men 
interaktionen och känslan är annorlunda då användaren interagerar med en touch screen istället för 
flera touch-screens i olika höjdnivåer. 3D-effekten kan åstadkommas med någon form av 
autostereoskopi som t.ex. kan möjliggöras med en parallaxbarriär. 

 

Figur 35. Här visas hur samma cirkeldiagram som visas för koncept 1 åskådliggörs på 3D-skärmen för 
koncept 2. 
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Koncept 2.2 

En annan version för att skapa en tredimensionell bild av information är att utnyttja en skrivare som 
kan skriva, radera och skriva om digitalt utformade interferensmönster för holografiska bilder på ett 
lagringsmedium (se holografisk skärm under teoretisk bakgrund). Möjligtvis skulle ett sådant koncept 
också kunna se ut som i figuren ovan. 

Koncept 3 

Hos denna enhet ingår flera utåtbuktande skärm-segment som tillsammans formar en skärm med 
cylindrisk, utåtbuktande form. Vid botten av varje segment sitter en kamera för registering av rörelse 
som möjliggör att information alltid riktas mot användaren eftersom informationen visas på de 
segment vars kamera upptäcker aktivitet, vilket betyder att information kan visas för fler än en 
användare samtidigt på olika skärm-segment. En jämn övergång av information mellan de olika 
skärmarna ger användaren intrycket av att enheten endast har en skärm. Kameran kan även användas 
för simpel igenkänning av rörelse, där användaren kan vifta med handen åt höger eller vänster för att 
rulla/bläddra bland olika rutor med information. 

 

Figur 36. Här visas enheten ståendes på en plan yta, där omgivningen speglas i de avstängda 
skärmarna. 

Koncept 3.1 

Likt koncept 2 så är enheten försedd med flera skärm-segment som här bildar en avlång, utåtbuktande 
skärm. Även här är en kamera integrerade i segmenten för samma ändamål som hos koncept 2. Denna 
enhet passar bättre för att sättas upp på väggen än koncept 2, men kan även ligga ned eller stå mer 
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upprätt med hjälp av ett medföljande justerbart stöd som kan appliceras på enhetens baksida. 

 

Figur 37. Denna bild ger ett intryck av enheten upphängd på en vägg. 

Koncept 3.2 

I en tredje variant av koncept 2 så är enheten och skärm-ytan cirkulär och utåtbuktande. Detta 
koncept är försedd med kameror för samma ändamål som koncepten ovan. Precis som koncept 2.1 så 
passar detta koncept bra för att ligga ned på en bordsyta, att stå mer upprätt med hjälp av ett 
medföljande stöd samt för att sättas upp på en vägg. 

 

Figur 38. Här visas den cirkulära, utåtbuktande enheten liggandes på en plan yta. 

Koncept 4 

Detta är en variant av koncept 6 i den inledande konceptgenereringen, som är bättre lämpad att sätta 
upp på väggen (och inte mindre lämpad för att placeras på en bordsyta). Även i detta koncept har 
enheten försetts med simpla kameror för att spåra användaren och rikta information mot samt ta 
kommandon från denne. En kamera med tillräckligt vid lins i varje segment av den tresidiga basen 
(alltså totalt tre kameror) skulle räcka för att medge 360 graders spårning av användare. 
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Figur 39. Denna bild ger intryck av enheten ståendes på en bordsyta eller upphängd på en vägg. 

Koncept 5 

I detta koncept så projiceras informationen i rummet som enheten har placerats i, där den optimala 
placeringen för enheten är i taket, men den är även lämpad för att monteras mot en vägg. En kamera 
med en halv-sfärisk lins (den stora) spårar användaren i rummet och eftersom projektorns lins (den 
lilla) kan flyttas med hjälp av två roterbara axlar så projiceras bilden beroende på var användaren 
befinner sig så att denne alltid kan avläsa informationen. Förutom själva kameran som spårar 
användarens rörelser så möjliggörs detta med hjälp av mjukvara för ansiktsigenkänning så att 
information projiceras beroende på åt vilket håll användarens huvud är riktat. Till skillnad från en 
vanlig digitalkamera så registreras vilken del av ansiktet kameran åskådar. Projektorns lins kan, som 
sagt, röra sig med hjälp av två roterbara axlar; ena axeln är mellan de två utstickande avrundade 
piggarna och det är denna axel som projektorns lins sitter på. Dessa utstickande piggar sitter fast på 
den andra axeln, som pekar rakt ner i golvet om enheten är placerad i taket, så att de kan rotera 360 
grader omkring kamerans lins. De utstickande detaljerna med hål på är för montering på en plan yta 
med hjälp av skruvar. Enheten kan ta emot röstkommandon för att t.ex. sluta visa information. 
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Figur 40. Här ges ett intryck av enheten underifrån som om den vore upphängd i taket. 

Koncept 6 

I detta koncept delas information upp i sex olika femsidiga skärmar. Detta är för att information ska 
kunna läsas av från enheten från flera olika håll och för att väl indelad information är lättare att avläsa. 

 

Figur 41. Här visas enheten stående på en plan yta. 

Koncept 6.1 

Detta är en vidareutveckling av koncept 5 där hexagonformade skärm-komponenter kan monteras 
ihop, med hjälp av gångjärn i plast på komponenternas sidor, vilket tillåter användaren att utforma 
egna skärm-formationer. Två gångjärn kan snäppas ihop genom att de trycks mot varandra och de 
medger tillräckligt bra grepp för att skärmar ska kunna stanna kvar i det läge/den vinkel i förhållande 
till varandra som användaren positionerar dem i. Som i koncept 5 blir information uppdelad i olika 
skärmar men här har användaren större möjlighet att anpassa antalet skärmar utefter behov. 
Användaren har även möjlighet att utforma en formation av skärmar utefter vad denne upplever vara 
praktiskt eller estetiskt. 
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Figur 42. Här visas tre exempel på formationer som användaren själv kan utforma. 

7.4 Konceptutvärdering 
Här beskrivs processen för konceptutvärderingen och konceptvalet. 

7.4.1 Pughs matris (bilaga 6) 
Pugh’s matris resulterade i konceptvalet av koncept 6.1 (som fick högst betyg i matrisen). Det första 
steget i den metodiska konceptutvärderingen var att bedöma samtliga koncept utifrån Pughs matris. I 
matrisen infogades och viktades (på en skala från 1 till 5) de krav som ingår i kravspecifikationen för 
den fysiska enheten (under utökad konceptutveckling – utökad kravspecifikation). I bedömningen så 
användes den trådlösa elmonitorn från företaget CurrentCost (som informatörerna fick bedöma i 
intervjun, se bilaga 3) som referernskoncept eftersom den, likt koncepten ovan, har en relativt stor 
skärm jämfört med andra elmonitors, kan visa förbrukning för enskilda produkter, tillfälligt elpris, 
dagskostnad, elpris och visar dessutom mer information än bara elförbrukning såsom temperatur och 
klocka (vilka är faktorer som påverkar elförbrukning/pris). En betygsskala från -5 till 5 användes: 

Se bilaga 6 för Pughs matris. 

7.4.2 QFD (bilaga 9) 
I QFD:n jämförs hur väl koncept 6.1 och koncept 3.2 uppfyller kundkrav och produkt egenskaper 
jämfört med konkurrenterna MS Sphere, Sony Raymodeler och CurrentCost. Se bilaga 9. 

7.5 Vidareutveckling av valt koncept (koncept 6.1) 
Här redogörs utformningen av komponenterna som ingår hos konceptet (se figur 65 på sida 96). 

7.5.1 Ram och gångjärn 
Vidareutvecklingen av ramen och gångjärnen bestämdes uteslutande utifrån prototyputprovningen 
samt DFM/DFA-analysen. 

7.5.2 Skärm 
Här redogörs utformningen av skärmen samt visualisering av information. 

Utformning 

Skärmen är en OLED-skärm som trycks på en tunn plastskiva tillsammans med elektriska kretsar där 
exempelvis anod och katod ingår. 

Visualisering av information 
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Det finns många olika sätt att utnyttja skärmens hexagon-form för gränssnitt, visualisering 
avinformation och virtuella knappaneler som ingår i applikationer. I figuren nedan visas några exempel 
där de gråa ytorna representerar virtuella knappaneler. 

 

Figur 43. Exempel på hur skärmens hexagon-form kan utnyttjas för gränssnitt där de grå ytorna 
representerar virtuella knappaneler. 

7.5.3 Panel 
Panelen har två knappar; en för påslagning/avstängning och en för huvudmeny. Mellan de två 
knapparna sitter en rörelsesensor. 

På/av-knapp 

En skärmkomponent försörjs med energi genom ett tryck på på-knappen i och med att spolen 
(elektromagneten) för trådlös energiöverföring sitter inom knappen och då kommer i kontakt med 
anoden som är integrerad i plastskivan, förutsatt att en strömkälla för trådlös energiöverföring är aktiv 
och inom räckvidd. Med ytterligare ett knapptryck så avlägsnas spolen från plastskivan igen, så att 
skärmkomponenten stängs av. 

Huvudmeny 

I huvudmenyn kan användaren ladda ner och välja mellan applikationer samt redigera skärmens 
grundinställningar som ljusstyrka, hur skärmen ska vara roterad, bakgrundsfärg eller vilken färg som 
ska vara genomskinlig (beroende på vad som är bakom skärmen), om rörelsesensorn ska vara på eller 
av, etc. 

Rörelsesensor 

Rörelsesensorn möjliggör att en skärmkomponent endast är fullt aktiv när en person är står framför 
den, detta har två syften; 

1. Att skärmen är avslagen då ingen är närvarande sparar energi. 
2. Om ett antal skärmkomponenter är i en formation där skärmar hamnar framför och bakom 

varandra, som till höger i figuren ovan, så kan informationen från en specifik skärm bli svår att 
avläsa om en annan skärm t.ex. direkt bakom skärmen, som användaren avläser, också visar 
information. Med hjälp av rörelsesensorn kan detta undvikas genom att endast de skärmar 
som är vända mot användaren visar information. Det går att utforma formationer där denna 
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interferens av information inte alltid kan undvikas med hjälp av rörelsesensorn, därför kan 
användaren bestämma till vilken grad en skärm ska vara transparent i huvudmenyn. 

 

Figur 44. Här en närmare bild av panelen med av- och på-knapp till vänster, meny-knapp till höger och 
lins för rörelsesensor i mellan de två knapparna. 

7.6 Prototyp 
Detta är en prototyp av koncept 6,1. En skärm utgörs av två identiska frästa träplattor, gångjärnen togs 
fram i en 3D-skrivare (Objet Eden 260V) i plasten Vero black från Objet (se bilaga 8).Varje träplatta har 
sex spår inom vilka plastgångjärnen platsar, efter att gångjärnen har placerats i spåren i en platta så 
placeras en platta ovan på denna. Prototypen har flera syften och tillhör därför ett tre olika 
prototypkategorier; Proof-of-ConceptPrototype, Form StudyPrototype, Visual Prototype. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av olika prototypkategorier och dess relevans för prototypen som 
utformades. 

 

Figur 45. Rutan till vänster visar undersidan av en av de två träplattorna som ingår i en skärm-
komponent, i mitten- rutan har gångjärn applicerats i träplatta och, i den rutan till höger färdiggörs 
skärm-komponenten genom att applicera den andra träplattan (slutprodukten är tänkt att ha ett 
gångjärn i varje spår, dvs. sex gångjärn). 

7.6.1 Proof-of-ConceptPrototype 
Syftet med dessa typer av prototyper används för att testa vissa aspekter/detaljlösningar hos en 
design och behöver inte ha samma form, material, tillverkningsprocess eller samtliga funktioner som 
slutprodukten kommer att ha. Om en funktion inte bekräftas så kan prototypen undersökas ytterligare 
för att identifiera hur förbättringar kan uppnås. 

Med koppling till denna typ av prototypkategori undersöktes följande aspekter med hjälp av 
prototypen (kraftsimuleringar i SolidWorks Simulation kunde inte utföras eftersom företaget, Objet, 
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som utformar 3D-skrivare och tillhörande plast inte erbjuder tillräcklig materialdata för sina plaster för 
att kunna simulera materialet som användes för gångjärnen, se bilaga 8). 

1. Om de olika delarna gick att montera, dvs. om två frästa träplattor gick att sätta ihop och om 
plastgångjärnen som togs fram i 3D-skrivaren passade i de avsedda spåren i träplattorna. 
 

2. Om gångjärnen medgav tillräckligt bra grepp för att åtminstone två ihopkopplade skärmar 
skulle stanna i alla lägen som en användare kan positionera skärmar i förhållande till varandra, 
utan att någon utav skärmarna välter på grund av det moment som har en inverkan hos 
kontaktytan mellan två gångjärn. 

 

Figur 46. Här visas en nyare lösning och hur tyngden (m*g) från den lutande skärmen (plattorna) 
orsakar ett moment (M) som har en inverkan hos gångjärnens kontaktytor. Målet var att den 
lutande skärmen inte skulle falla, även i den position där hävarmen är som längst och momentet 
som störst då skärmen är nära den yta som den liggande skärmen vilar på. 

Prototyputprovning 1 
Nedan följer resultatet från undersökning 1 och 2. 

1. Träplattorna kunde endast slutas om gångjärnen inte applicerades eftersom spåren för 
gångjärnen hade blivit för små. Slutsatsen om att felorsaken var en viss variation hos maskinen 
konstaterades i ett senare skede i och med följande iakttagelser: 
 

 CAD-modellen inte var felaktig vilket bekräftades i och med en interferensanalys i en virtuell 
hopsättning av samtliga komponenter där ingen interferens av material upptäcktes (till 
skillnad från i verkligheten), samt undersökning av virtuella detaljlösningar, detaljskisser och 
deras skiss-relationer. 

 Även filen som innehöll som innehöll CNC-koden för processerna undersöktes genom en 
förhandsgranskning av bearbetade delar och även denna fil var felfri. 

 Det kontrollerades att rätt verktyg hade valts. Dessutom bearbetades många av 
arbetsstyckena med ett helt nytt fräsverktyg som inte var defekt eller slitet och även bland 
dessa uppstod avvikelser. 
 

2. Det upptäcktes att plasten som användes för gångjärnen var mer glatt än väntat och medgav 
därför inte ett adekvat grepp för att två skärmar skulle kunna positioneras i ett läge i 
förhållande till varandra som medförde ett större moment. 
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Dessa resultat ledde till följande åtgärder: 

1. För att förebygga att spåren för gångjärnen skulle bli felaktiga så gjordes en ny utformning av 
dessa så att de kunde fräsas med en 3 mm (i diameter)planfräs, som används till resten av 
fräsoperationerna, istället för en 2 mm radiefräs. Detta eliminerade behovet för verktygsbyte 
vilket gjorde processen snabbare. I den första processen så användes två olika fräsar och ett 
byte samt omkalibrering av maskinen tog över två minuter. Även gångjärnen fick så klart en ny 
design för att kunna passa de nya spåren. 
 

 

 

Figur 47. Ovan visas hur gångjärnen och dess halvcylindriska spår såg ut i den första lösningen, 
nedan visas förändringen där spåren är rektangulära. 

2. För att uppnå högre friktion hos gångjärnens kontaktyta så ökades radien hos gångjärnens 
han-del så att den skulle greppas starkare av hon-delen. Dessutom utformades gångjärn där 
både han- och hon-delen var längre för att uppnå en större kontaktyta och därmed högre 
friktion. 
 
För att minska momentet så gjordes träplattorna lättare genom att fräsa bort allt material 
inom kanterna där samtliga spår var placerade. Hålet skulle sedan kunna täckas över med ett 
papper som skulle vara fastklistrat på träplattornas ovansida oavsett för att ge rätt visuellt 
intryck. 

Prototyputprovning 2 
Nedan följer resultatet av åtgärd 1 och 2 under prototyputprovning 1. 

1. Denna gång passade gångjärnen spåren som avsett men på grund av en förskjutning i dessa 
spår så kunde gångjärnen inte vara applicerade i sitt undre och övre spår samtidigt så att två 
plattor fortfarande inte kunde slutas då gångjärn var applicerade. Detta ledde till felsökningen 
som beskrivs ovan i resultat 1 under prototyputprovning 1. 
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Figur 48. Här syns avvikelsen hos spåren för gångjärnen i mellan två träplattor. 
 

2. Greppet hos gångjärnen förbättrades genom att öka radien hos han-delen men det var 
fortfarande inte adekvat. Momentets inverkan hos gångjärnens kontaktyta minskades så klart i 
och med att de nya träplattorna vägde mindre. 

Dessa resultat ledde till följande åtgärder: 

1. Att låta ovandelarna av träplattorna utformas med spår som skulle bli en halv centimeter för 
bred för gångjärnen, eftersom gångjärnen ändå skulle hållas fast av de plattor som passade 
gångjärnen perfekt (även de överdimensionerade spåren höll gångjärnen på plats till viss del). 
 

2. Utforma gångjärn med räfflor för bättre grepp och för att förebygga. Tre olika typer av räfflade 
gångjärn, som beskrivs nedan, utformades för att testa vilken storlek på räfflorna som 
fungerade bäst. För varje typ av räfflat gångjärn så utformades en alternativ version där han- 
och hon-delens längd var 3 mm större. Två exemplar av varje gångjärn togs fram med 3D-
skrivaren, totalt 12 gångjärn. 
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Figur 49. Räfflorna på gångjärn 1 hade en bredd på 0,3 mm, en höjd på 0,15 mm,  en radie på 0,08 mm 
och minsta godstjocklek var 0,6 mm. Räfflorna på gångjärn 2 hade en bredd på 0,5 mm, en höjd på 
0,25 mm, en radie på 0,1 mm och minsta godstjocklek var 0,5 mm. Räfflorna på gångjärn 3 hade en 
bredd på 1 mm, en höjd på 0,3 mm, en radie på 0,2 mm och minsta godstjocklek var 0,45 mm. 

Prototyputprovning 3 
Nedan följer resultatet av åtgärd 1 och 2 under prototyputprovning 2. 

1. Denna lösning fungerade. Gångjärnen hålls på plats i en av träplattorna med spåren som har 
samma dimensioner som gångjärnen och överdimensionering av spåren i den andra plattan 
gör att plattorna går att stänga trots varians hos maskinen. 
 

2. Gångjärnen benämns som typ 1, 2 och 3 som i figur _. Varianterna, med 3 mm längre hon- och 
han-del, av respektive gångjärn benämns som typ 1.1, 2.1 och 3.1. 
 
Det visade sig att plasten blev utsliten snabbt. Gångjärnen av typ 1 klarade till en början av det 
maximala momentet mellan två skärmar i cirka 20 sekunder men värdet minskade efter varje 
försök och tillslut klarade inte dessa gångjärn av maxmomentet mellan två skärmar 
överhuvudtaget (exakta värden mättes inte eftersom två omgångar av samma försök skilde sig 
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relativt mycket åt och dessutom var det inte var nödvändigt för att identifiera vilket gångjärn 
som medgav bäst grepp). Typ 1.2 visade bättre men liknande resultat där, till en början, 
jämvikt rådde i cirka 60 sekunder vid maxmoment. Den undre halvan av hon-delen på en av 
gångjärnen av typ 2 gick sönder första gången två av dessa anslöts. Typ 2.1 visade resultat som 
liknade typ 1.2; det identifierades inte vilken av typerna som medgav bäst grepp i längden, 
men efter tillräckligt många försök så uppstod en spricka i hon-delen. För typ 3 och typ 3.2 
kunde hon-delarna appliceras på han-delarna men något grepp kunde inte upprätthållas 
eftersom den för tunna godstjockleken hos hon-delen gjorde att detaljen inte var tillräckligt 
styv. 

Resultat 2 ledde till följande åtgärder: 

1. Att använda de nya plattorna i slutgiltigt prototyp. 
 

2. Utformning av nya gångjärn med längre hon- och han-delar (8 mm istället för 3 respektive 6 
mm) för bättre grepp i och med större kontaktyta. 
 

3. Högre godstjocklekar (ej under 0,6 mm) för att undvika brott eller att två gångjärn inte kan 
greppa varandra. 
 

4. Räfflor utan radie för bättre grepp genom att förebygga att gångjärnen glider mot varandra. 
 

5. Versioner med modifierad hon-del där räfflorna har förskjutits 0,1 mm, se figuren nedan, för 
att medge ett starkare grepp samt tjockare godstjocklek hos hon-delen. 

 

Figur 50. Räfflorna på gångjärn a hade en bredd på 0,3 mm, en höjd på 0,20 mm och minsta 
godstjocklek var 1,05 mm. Räfflorna på gångjärn b har en bredd på 0,5 mm, en höjd på 0,35 mm och 
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minsta godstjocklek var 0,93 mm. För både gångjärn a och b finns en version där räfflorna hos hon-
delen har förskjutits 0,1 mm (visas till höger i figuren) för att greppa han-delen hårdare. 

Prototyputprovning 4 
Som i figur 50 benämns det ena gångjärnet som typ A och den andra som typ B, versionerna av dessa 
två gångjärn med modifierad hon-del (visas till höger i figuren ovan) benämns som typ A1 respektive 
B1. 

Nedan följer resultatet av åtgärd 2 till 4 under prototyputprovning 3. 

A: Typ A medgav ett tillräckligt bra grepp som klarade av maxmomentet mellan två skärmar i 12 
timmar under första utprovningen (greppet skulle kunna ha upprätthållits längre men testet avbröts 
efter 12 timmar). 

B: Detta gångjärn medgav också bra grepp men några mätvärden togs inte fram eftersom en spricka 
uppstod i en av hon-delarna efter bara några appliceringar. 

A1 och B1: dessa gångjärn kunde inte appliceras på varandra eftersom materialet var för styvt i och 
med hon-delens tjocklek. 

Detta resultat ledde till följande åtgärd: att använda gångjärn typ A i slutgiltig prototyp. 

7.6.2 Form Study Protoype 
Denna typ av prototyp används för att utforska formen, storleken och känslan (av att t.ex. hålla i) av en 
tänkt produkt. Prototypen kan användas för att undersöka produktens ergonomi och delvis dess 
visuella intryck. 

Här undersöktes huvudsakligen funktionen av att kunna koppla samman skärmar med hjälp av 
gångjärnen. Första utprovningen bekräftade att gångjärn kunde kopplas ihop genom att tryckas mot 
varandra med enkelhet. Det krävdes varken mycket kraft eller precision för att koppla ihop eller 
koppla ifrån två gångjärn och de lossnade inte från varandra utan avsikt. Dessutom kändes subtila hack 
på grund av räfflorna när en skärm vreds i förhållande till en annan och på så sätt gavs en känsla av 
bekräftelse om det exakta läge en skärm skulle stanna i. 
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Figur 51. Här visas åtta exempel för skärm-formationer/positioner som utgörs av en upp till sex 
skärmkomponenter. 

Visuell prototyp 

En visuell prototyp är till för att undersöka en produkts utseende och estetik, t.ex. med avseende på 
material, form, textur och färg. 
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Huvudsyftet med den visuella prototypen var att identifiera det största avstånd från vilket det, med 
enkelhet, gick att läsa texten på skärmkomponenten med som visar information om tillfällig 
resursförbrukning. Information kunde enkelt läsas från omkring 3 meter, men den är även åskådlig 
från större avstånd, speciellt om användaren lär sig var på skärmen olika information sitter, i och med 
att siffrorna är större än rubrikerna. Även estetiken hos koncepten undersöktes genom att utnyttja tre 
andra skärmsimuleringar som skrevs ut på overhead-papper; en skärm för kalender, en för 
väderstation och en för rullande nyhets-banner. Formationerna påminner ofta om representationer av 
molekylstrukturer, djur som t.ex. trollsländor eller skorpioner, science-fiction-inspirerade 
rymdfarkoster eller avancerade instrumentbrädor. Eftersom formerna är så simpla så lämnas mycket 
åt användarens egen fantasi. Prototypens visuella intryck skiljer sig från den tänkta slutprodukten; 
informationen på skärmarna är inte i färg, panel saknas så att ramen syns bakom skärmen och 
utkanten av denna är bredare för att materialet inte skulle gå sönder i CNC-fräsen, dessutom är inte 
alla sex sidor försedda med gångjärn. 
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Figur 52. Här visas den slutgiltiga prototypen i ett antal formationer. 
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8. 8. Resultat 
Här beskrivs vad examensarbetet resulterade i, dvs. identifierade sociala aspekter och behov för 
framtidens elanvändare samt den slutgiltiga lösningen för gränssnittet och den fysiska enheten. 

8.1 Sociala aspekter och behov för framtidens elanvändare 
Sociala aspekter och behov för att utforma produktkoncept fångades upp med hjälp av kvalitativa 
intervjuer. Intervjuerna behandlade människors energivanor, förståelse/översikt för deras 
elförbrukning, interaktion/kontroll med elektriska apparater, samt åsikter om befintliga lösningar 
såsom olika typer av elmätare och brytare. Den teknologiska scanningen användes för att kunna 
uppfylla behoven och förhålla sig till de sociala aspekterna med teknologi som kommer att vara mer 
förekommande år 2020. Workshopen användes för att fånga upp sociala aspekter och behov med 
direkt koppling till slutkoncepten för att tjäna som underlag för rekommendationer för fortsatt arbete. 

Sammanställningen från intervjuerna och workshopen går att läsa under research-fas men här följer 
en mening som sammanfattar de flesta punkter som ingår i sammanställningarna:  

Användaren ska ha hög kontroll över applikationer och produkter, inte tvärt om. 

För informanterna var det mycket viktigt att ha full kontroll över en lösning som var till för att öka 
förståelsen för deras förbrukning och för att styra/interagera med elektroniska produkter. Samtidigt 
var det viktigt att lösningen inte var påträngande eller uppfattades som kontrollerande. Nedan ges 
några exempel som utmärker detta. 

 Ingen information skulle vara osynlig. Att endast åskådliggöra totalförbrukning likt dagens 
elmonitors var inte tillräckligt, t.ex. skulle det gå att se och jämföra hur mycket olika produkter 
förbrukade och användes i olika tidsperioder. 

 Alla funktioner skulle kunna anpassas utefter användarens behov. T.ex. skulle samma 
information kunna visas på flera olika sätt; siffror, grafer, staplar och cirkeldiagram. Även 
vilken typ av meddelanden som skulle visas och dess frekvens var viktigt att kunna kontrollera. 

 Det kan potentiellt väcka oro att förlita sig till stor del på en produkt eller en applikation  vad 
gäller om t.ex. spisen är på eller inte samt genom att förhålla sig till en uppsatta mål/budget 
eller besparingstips.  

 Informationen skulle vara meningsfull. T.ex. så skulle intuitiv information vara relativ; en stapel 
skulle inte vara röd bara för att en produkt drog mycket el för tillfället, hög förbrukning kan 
vara nödvändig i vissa lägen, t.ex. hög air-conditioning när det är varmt ute. Därför var ett 
önskemål att kunna jämföra sin elförbrukning med andra användare i liknande situation med 
avseende på t.ex. typ av boende och antal inneboende. 

 Integriteten måste bibehållas. Informanterna vill kunna se och begränsa vilken information de 
delar med sig av. Denna aspekt visade sig även vara viktigt utifrån den teknologiska 
scanningen; smart meters, som används för att elbolag ska kunna samla in data angående 
kunders förbrukning för reglering av smarta elnät, möter stort motstånd i t.ex. USA, där 
organisationer som Stop Smart Meters (www.stopsmartmeters.org) formas. 

 Användare vill kunna styra en applikation oavsett plattform. Detta är återigen för att 
applikationer och produkter ska förhålla sig till användaren, oavsett om de sitter vid datorn, är 
utomhus och bara har mobilen med sig samt utan att behöva interagera med mobil eller 
dator. 
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 Påträngande meddelanden är inte eftertraktade. Som sagt ville användarna ha full kontroll 
över meddelandetyper och deras frekvens. Alarm angående högt elpris eller röstmeddelande 
med energibesparingstips upplevdes som påträngande och som att lösningen försökte 
kontrollera användaren. Dessa funktioner kan göra viss nytta men måste gå att stänga av. 

 En fysisk enhet som kontinuerligt kan påminna användaren om sin elförbrukning kan uppfattas 
som både hjälpsamt och stressigt. Det är viktigt att djupgående information (t.ex. jämförelse 
av två specifika apparater över tid) endast åskådliggörs genom att användaren gör ett 
medvetet val från användarens sida och att informationen som visas oavsett inte är särskilt 
djupgående (t.ex. applikationens skärmsläckare för produkten som bara visar 
totalförbrukning). 

8.2 Gränssnitt/applikation 
Här beskrivs gränssnittet/applikationen som togs fram för att möta behoven som identifierades utifrån 
intervjuerna. Gränssnittet är tänkt att passa olika typer av plattformer, t.ex. dator, mobil eller en 
speciellt avsedd enhet. Gränssnittet har valts att åskådliggöras på en (vanligt förekommande) 
mobiltelefon eftersom den speciellt avsedda enheten inte var färdigutvecklad eller vald då gränssnittet 
utformades och eftersom om gränssnittet passar skärmen för mobiltelefon så ska det inte vara några 
problem med att få det att passa en datorskärm. Mobiltelefonen och menyknapparna som visas på 
skärmen nedan är förstorade i det här dokumentet, i verkligheten skulle en knapp vara 9x9 mm, stort 
nog för att trycka med fingret på en mobilskärm utan några svårigheter. 

För applikationen är gröna knappar markerade. En huvudmeny visas alltid högst upp på skärmen. 
Huvudmenyn är indelad i följande åtta knappar/områden; 

 

Figur 53. Här visas huvudmenyn för applikationen. Menyval 1 är knappen längst till vänster och 
menyval 8 är knappen längst till höger. 

1. Tillfällig förbrukning 
- El, vatten, pengar och pris 
- Uppnådd förbrukning idag 
- Totalt 
- Enskilda produkter 

2. Styrning av produkter 
- På/av 
- Automatisk avstängning vid stand-by 
- Timer och schema 
- Förhållanden 

3. Förbrukningshistoria för enskilda produkter 
- El, vatten, pengar 
- Grafer, staplar, cirkeldiagram 

4. Hushåll 
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- Total förbrukningshistoria för hushåll; el, vatten, pengar, jämfört med ett genomsnitt av 
liknande hushåll 

- Typ av energiförsörjning 
5. Information och meddelanden 

- Meddelanden 
- Information om egna produkter, eget hushåll, elmarknad, energikällor; förnyelsebara (sol, 

vind, vatten, biobränsle), kärnkraft och fossila bränslen 
6. Spel 
7. Inställningar 
8. Hjälp 

8.2.1 Tillfällig förbrukning – totalt och för enskilda produkter 
Till vänster på skärmen visas tillfällig totalförbrukning samt uppnådd dagsförbrukning med avseende 
på el, vatten och pengar, även tillfälligt elpris visas. Till höger på skärmen så visas tillfällig el och 
vattenförbrukning för aktiva produkter.  

 

Figur 54. Här visas skärmen för menyval 1. 

8.2.2 Styrning av produkter 
Med menyn på botten av skärmen så kan produkter markeras för se om de är av eller på samt slå på 
eller stänga av dem, aktivera eller avaktivera automatiskt avstängning vid stand-by, använda 
timerfunktion eller programmera ett schema, ange förhållanden; t.ex. att TV:n ska lås på när inkopplad 
TV-spelkonsol slås på, hur mycket rumstemperaturen ska sjunka beroende på hur varmt det är ute, 
eller att produkter ska slås av när det åskar, dessutom kan användaren välja att en viss produkt endast 
ska vara på när elpriset är under angivet värde. 
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Figur 55. Här visas skärmen för menyval 2. 

8.2.3 Förbrukningshistoria – enskilda produkter 
Här kan användaren jämföra hur mycket el, vatten eller pengar olika produkter har förbrukat över 
valfri tidsperiod. Med botten-menyn markeras produkter, med menyn till vänster väljer användaren 
typ av förbrukning; el, vatten eller pengar, med menyn till höger så väljer användaren hur 
informationen ska åskådliggöras; grafer, cirkeldiagram, staplar. Knappen längst ner till vänster används 
för att välja tidsperiod. 

 

Figur 56. På denna bild åskådliggörs en jämförelse av hur mycket el som har förbrukats för husvärme, 
varmvattenberedning och belysning åren 2011 och 2012 med hjälp av stapeldiagram. Lägg märke till 
hur knappen för elförbrukning och stapeldiagram är markerade. 
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Figur 57. På denna bild visas samma information som ovan med ett cirkeldiagram istället för ett 
stapeldiagram. 

 

Figur 58. På denna bild visas samma information som ovan med grafer istället för ett diagramdiagram. 
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Figur 59. På denna bild är knappen för periodval markerad så att en kalender som användaren kan 
interagera med visas. 

8.2.4 Hushåll – förbrukning och försörjning 
Här visas information kring hushållet och dess energiförsörjning/-förbrukning. I menyn ovan till höger 
kan användaren trycka på solpanelen för att se hur mycket sin egen solpanel har bidraget till 
försörjning över tid eller trycka på elbilen för att se hur mycket el denna har förbrukat. Genom att 
trycka på knappen längst ner till höger så visas hur mycket el, vatten och/eller pengar som hela 
hushållet har förbrukat över tid. På den översta knappen i mitten av skärmen visas användarens 
hushållsprofil som kan redigeras med ett knapptryck. Hushållsprofilen är till för att kunna jämföra 
förbrukning med ett genomsnitt av andra liknande hushåll, då användaren kollar på hushållets 
totalförbrukning över tid (knappen längst ner till höger). Vattenpris visas och ställs in med knappen till 
vänster och elpris på knappen till höger i mitten av skärmen. Med de tre knapparna längst ner väljs till 
hur stor andel hushållet ska utnyttja olika typer av elförsörjning (ungefär som koncept 2 i den 
inledande konceptgenereringen). 
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Figur 60. Här visas information angående hela hushållets elförsörjning och resurspriser. Användaren 
har här valt att inte utnyttja fossila bränslen eller kärnkraft alls. 

 

Figur 61. Här har användaren tryckt på kalenderknappen längst ner i det högra hörnet för att se hur 
mycket el hushållet har förbrukat över tid jämfört med genomsnittet andra liknande hushåll 
(gråmarkerade staplar). Användaren ser över år 2011 som är uppdelat i månader. Lägg märke till att 
knappen som visar ett eluttag samt knappen som visar staplar är markerade. 

8.2.5 Information och meddelanden 
Här kan automatiska meddelanden visas, t.ex. det som visas i mitten av skärmen. När ett nytt 
meddelande har kommit så blinkar infoknappen grönt. Förutom att bli informerad om när produkter 
fungerar felaktigt eller används fel så kan användaren markera produkter med botten-menyn för att 
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åskådliggöra information i form av miljö- samt säkerhetstips angående produkterna (som i koncept 4 i 
den inledande konceptgenereringen) samt användningsfrekvens och -historia. Om användaren trycker 
på spisen så visas t.ex. tips som ”använd eftervärme när du lagar mat” eller ”det går snabbare och drar 
mindre el att koka vatten med vattenkokaren”. Förutom produkter så kan användaren, i den vertikala 
menyn till vänster, läsa information om globala resurser (glob-knappen), få information och tips om 
energibesparing för hushållet, t.ex. ”genom att byta ut dina glödlampor mot lågenergi-lampor så kan 
du spara x kWh och x kr per år” eller ”ett väl isolerat hus kan sänka elkostnader mellan 10 och 25 
procent”. Med ett tryck på mynt-knappen så kan användaren läsa information om elmarknaden och 
elpriser. I den vertikala menyn till höger kan användaren navigera för att läsa om olika typer av 
energikällor; förnyelsebara (sol, vind, vatten, biobränsle), kärnkraft och fossila bränslen. 

 

Figur 62. Här visas avdelningen för information och meddelanden. På mitten av skärmen visas ett 
meddelande. Olika menyval för olika typer av information ligger i sidorna, med produktinfo på botten, 
info om globala resurser, hushåll samt elmarknad till vänster och energikällor till höger. 

8.2.6 Spel 
Genom ett knapptryck på globknappen i huvudmenyn så kan användaren spela spelet som beskrivs för 
koncept 6 i den inledande konceptgenereringen. Här spelas spelet såklart på mobilen istället för på en 
sfärisk skärm. 

8.2.7 Inställningar 
På kugghjulsknappen så utformar användaren sina inställningar för applikationen, exempelvis vilken 
typ av information denne vill dela med sig av och till vem, vilket kan åskådliggöras. 

8.2.8 Hjälp 
Om användaren har problem med eller frågor om applikationen så kan denne vända sig till hjälp 
avsnittet genom ett knapptryck på frågeteckenknappen. 
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8.3 Fysisk enhet (koncept 6.1) 
Här visas det slutgiltiga konceptet för den fysiska enheten. Skärmkomponenten är 5 mm tjock, varje 
sida är 50 mm lång och sidorna av skärmen (den synliga delen av plastskivan) är 45 mm.  På varje sida 
sitter ett gångjärn för hopkoppling med andra skärmar. Se bilaga 9 för ritning med dimensioner. I 
figuren nedan visas hur applikationen som beskrivs ovan körs på mittenskärmen; i den övre rutan så 
visas skärmsläckaren för applikationen och i den nedre rutan visas hur applikationen ser ut i wide-
screen-läge när användaren vidrör skärmen och interagerar med denna. De andra skärmarna kör 
applikationer för väderstation, kalender och rullande nyhets-banner. 
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Figur 63. Här visas den slutgiltiga lösningen för den fysiska enheten. Till höger visas skärmsläckaren för 
applikationen som är avsedd för den fysiska enheten. 

9. 9. Analys 
Här redogörs varför resultatet är en lösning till de uppställda problemen och att detta uppfyller givna 
krav. För enheten görs återkoppling till den utökade kravspecifikationen, DFM och DFA samt material. 
För gränssnittet görs återkoppling till sammanställningen från intervjuerna. 

9.1 Sociala aspekter och behov för framtidens elanvändare 
Intervjuerna var omfattande. De täckte många och stora områden angående hur el används, vad som 
är önskvärt och vad som inte är önskvärt. De resulterade i många tydliga behov och insikter vilket 
kunde användas som underlag/riktlinjer samt inspiration för lösningarna och den fysiska enhetens 
egen kravspecifikation. Workshopen bidrog väl till underlag för sociala aspekter som redogörs för 
under resultat samt rekommendationer för fortsatt arbete. 

9.2 Fysisk enhet (koncept 6.1) 
Sammanfattningsvis så är koncept 6,1 en bra lösning eftersom den är högt anpassbar till olika 
användares individuella behov; den är väl lämpad att köra flera applikationer samtidigt där 
informationen delas upp på olika skärmar, den passar i olika miljöer både på horisontella och vertikala 
plan, det visuella intryck som är gemensamt för ett antal skärmar kan modifieras till hög grad även 
med ett fåtal skärmar och är väcker nästan alltid uppmärksamhet och är estetiskt, dessutom kan 
utseendet förändras när användaren än vill. 

9.2.1 Utökad kravspecifikation 
Här beskrivs hur vidareutvecklingen av koncept 6,1 uppfyller den utökade kravspecifikationen (se även 
Pughs matris i bilaga 6). 

 Åskådlighet 
- Information ska kunna avläsas från avstånd. 

Information som inte kräver någon form av analys, t.ex. tillfällig energiförbrukning till skillnad 
från en jämförelse av olika produkters förbrukningshistoria, kan avläsas på avstånd. Mer 
komplicerad data är inte tänkt att kunna läsas på avstånd eftersom det kräver interaktion 
vilket innebär att användaren befinner sig nära enheten. 

- Information ska kunna avläsas oavsett omgivningens ljusnivå. 

Till skillnad från referensprodukten som användes i Pughs matrisen så kan information avläsas 
från koncept 6,1 oavsett hur mörkt det är och nästan oavsett hur ljust det är. 

- Information ska kunna avläsas oavsett användarens position i förhållande till enheten. 

Detta är möjligt men beror på hur användaren har formerat skärmar i förhållande till varandra 
och var/hur dessa har placerats. 

- Enheten ska vara väl anpassad för att kunna köra flera applikationer samtidigt utan 
information blir svårläst. 
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Detta möjliggörs i och med att en skärmformation består av flera skärmar; så att användaren 
kan ha elmonitor på en skärm, väderstation på en annan, etc. 

 Samspel med omgivning 
- Ha begränsad storlek för att inte vara i vägen. 

En enda skärmkomponent är liten och storleken på en skärmformation kan användaren 
utforma själv utefter behov. 

- Ska vara tillräckligt mobil för miljöbyte. 

Skärmarna är mobila med avseende på storlek och vikt. 

- Ska kunna placeras på både bordsytor och väggar, eventuellt i tak. 

Skärmarna kan enkelt sättas upp på en vägg med t.ex. dubbelhäftande tejp. En nackdel är att 
en ensam skärm endast kan ligga på en bordsyta, en formation av åtminstone två kan dock stå 
på flera sätt. 

 Interaktion/styrning 
- Enheten ska passa olika typer av applikationer. 

I wide-screen läge så har skärmen en area på 45,0x77,9 mm, vilket är vanlig storlek för dagens 
smartphones; iPhone 3G: cirka 50x70 mm. Skärmen passar fler typer av applikationer än de 
som finns på smart phones eftersom den är större och kan rymma olika typer av applikations-
fönster. 

 

Figur 64. I detta läge (wide-screen-läge) så visas information inom det vita området inom hexagonalen. 

- Enheten ska kunna interageras med/styras från andra plattformar, t.ex. dator eller 
mobiltelefon. 

Detta är möjligt eftersom panelen har integrerats med komponent för uppkoppling, vilket gör 
enheten smart 

- Enheten ska vara ergonomiskt utformad med avseende på interaktion. 

Detta kan variera beroende på användarens skärmformationer. 

- Interaktion ska vara intuitiv. 
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Touch-screen funktion medför intuitivitet. Dessutom har enheten bara två knappar med 
simpla symboler; på/av och meny. 

 Installation och underhåll 
- Enheten ska vara enkel att installera. 

Ingen installation är nödvändig för användning, apparaten kan direkt slås på så att 
applikationer kan laddas ner från nätet och börja användas. 

- Ska gå och monteras isär för underhåll. 

Om ett gångjärn, skärm eller panel går sönder så är det teoretisk sätt möjligt att byta ut detta 
mot ett nytt genom att lämna in den så att det trasiga gångjärnet avlägsnas och ett nytt 
monteras fast. Om skärmen går sönder behövs dock även en ny panel. 

 Miljöaspekter 
- Enheten ska endast vara fullt aktiv när användare är närvarande. 

Detta möjliggörs med rörelsesensorn som är integrerad i panelen. 

- Enheten ska vara energisnål då den är aktiv. 

OLED-skärmar är mycket effektiva, dessutom behöver inte hela skärmen vara aktiv för att visa 
information. 

- Enheten ska kunna utformas i material och med processer som inte medför hög 
miljöpåverkan. 

Se DFM och DFA samt material. 

9.2.2 DFM och DFA 
Nedan beskrivs det valda utformningsalternativet, dess teoretiska för- och nackdelar med avseende på 
kostnaden för de formsprutningsverktyg som måste tas fram för att tillverka komponenterna samt 
med avseende på den automatiserade monteringsprocessen. Det redogörs även för de DFM och DFA 
riktlinjer som följts.  Alternativet som valdes var ett bland totalt fyra som beskrivs på samma sätt i 
bilaga 7. 

Formsprutning var den tillverkningsmetod som valdes för ram och gångjärn eftersom det är en metod 
som är lämplig för massproduktion där miljövänliga material kan utnyttjas. Tillverkningen av panelen 
med integrerade elektriska komponenter är outsourcad. 

Utformningsalternativ 4 (alternativet som valdes) 
I detta utformningsalternativ formsprutas ram och gångjärn med separata verktyg. Båda verktygen är 
simpla/billiga och ramen består av en enda komponent till skillnad från utformningsalternativ 1. För 
gångjärnen kan både fleraxlig och Z-axel-montering utnyttjas, där fleraxlig montering är att föredra 
teoretiskt sätt i och med tidsbesparing. Till skillnad från utformningsalternativ 3 där gångjärnen är 
tänkta att fästas med en snäpplösning så används här istället lim som appliceras ovanifrån så att 
samma limningsprocess kan utnyttjas för både gångjärnen och plastskivan.  
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DFM och DFA 4 
Utformningsalternativ 4 

 Alla komponenter har anpassats för att ingå i en helautomatiserad process för höga volymer 
(3, 10). 

 Utformningen är ett modulkoncept (9). 

Ram 

 Ramarna framställs genom formsprutning, som är en form av gjutning (3). 

Gångjärn 

 Gångjärnen är identiska för att minimera antalet komponentvarianter (10). 

 Gångjärnen kan monteras utan några verktyg i en linjär rörelse i och med spåren i ramarna (8). 

 Gångjärnen är små så har de utformats tillräckligt stor för att kunna hanteras av en människa 
och en maskin utan problem (6). 

 Fleraxlig montering kan utnyttjas (11). 

Plastskiva med integrerad skärm och integrerade kretsar 

 Endast tryckta kretsar (som trycks på plastskivan) utnyttjas (11). 

 Inga kablar eller koppartrådar behöver utnyttjas för kretsen (7). 

 Plastskivornas utformas genom stansning (3). 

 Z-axel-montering utnyttjas (8). 

 Plastskivan fästs på ramen med hjälp av bindemedel (8). 

Panel 

 Trots att panelen är liten så har de utformats tillräckligt stora för att kunna hanteras av en 
människa och en maskin utan problem (6). 

 Plastskivan fästs på ramen med hjälp av bindemedel (8). 
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Figur 65. Här visas en sprängvy av utformningsalternativ 4 som belyser hur samtliga komponenter 
hopmonteras och i vilken ordning. 

9.2.3 Material 
Här redogörs för kraven som ställs på materialen som är tänkta att användas för de olika 
komponenterna samt förslag på materialval. 

Ram 

Nedan visas kraven som ställs på plasten som används till ramarna.  

 Lågt pris 

 Tillräckligt hög bindningsförmåga för att kunna limmas. 

 Miljövänlig; dvs. att den är lätt att återvinna, att den inte sprider miljöfarliga ämnen och att 
den kan ingå i en process med relativt låg miljöpåverkan. Även limmet som används ska ha 
lågmiljöpåverkan. Några speciella krav för hållfasthet ställs inte då ramarna inte är tänkta att 
utsättas för belastningar. 

Material-förslag: Miljövänlig PVC. 



97(120) 

Polypropen skulle ha valts, eftersom den plasten är lite billigare, om det inte var för att det har dålig 
bindningsförmåga eftersom det är ett icke-polärt material. Detta problem kan dock lösas genom att 
ytbehandla materialet genom t.ex. plasmaaktivering, men detta skulle göra processen dyrare. 

(plastnet.se, 2012-05-12) 

Gångjärn 

Nedan visas kraven som ställs på plasten som används till gångjärnen. 

 Lågt pris 

 Tillräckligt hög bindningsförmåga för att kunna limmas. 

 Miljövänlig 

 Tåla utmattning, vilket sker under produktens livslängd i och med att gångjärn snäpps ihop och 
dras itu 

 Tillräckligt elastisk för att inte plasticeras när två gångjärn snäpps fast i varandra 

 Tillräckligt hög friktionskonstant för att hålla fast varandra i det läge som en användare vinklar 
två skärmkomponenter. 

I prototyputprovning så undersöktes bara en typ av plast; den som kunde användas för 3D-skrivaren. 
Denna plast är inte lämplig för en slutprodukt då dess materialegenskaper försämras över tid; 
materialet blev för sprött för att kunna använda efter ungefär två veckor (något som var välkänt bland 
personalen i skolans verkstäder). 

För denna komponent så krävs ytterligare prototyputprovning av andra typer av plaster innan 
materialval. Ett bra val vore en plast med tillräckligt högfriktionskonstant för att två gångjärn kan hålla 
fast varandra utan räfflade han- och hon-delar som kan nötas ut, något som inte var möjligt med 
plasten som användes i 3D-skrivaren. 

Material-förslag (för ytterligare utprovning): miljövänlig PVC, ABS. 

Plastskiva 

Nedan visas kraven som ställs på plasten som används till skivan med integrerad skärm och kretsar. 

 Lågt pris 

 Lämplig för limning  

 Miljövänlig 

 Ska kunna utformas mycket tunn (åtminstone cirka 0,3 mm) 

 Ska kunna tryckas med OLED-skärm och elektriska kretsar. 

Skärmen utgörs av ett organiskt, och därmed miljövänligt, material (OLED). Den genomskinliga 
elektriska ledaren som används för touch-screen-funktion och trycks som en matris på plastskivans 
undersida är av materialet indiumtennoxid. Den elektriska kretsen innehåller koppar. 

Material-förslag: Flexibel, genomskinlig, konduktiv polyester. 

Panel 
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Denna komponent är tänkt att out-sourcas men vad som givet är att plasten som används i panelen 
ska fungera som en isolator för elektrisk ström och att elektriska komponenter kommer att innehålla 
koppar. 

9.3 Gränssnitt/applikation 
Den lätthanterliga och lättförståeliga applikationen ger användaren full kontroll och full översikt över 
sina elektriska apparater, samt vilken information denne delar med sig av. Utöver funktionerna som 
ingår hos en elmonitor samt hos olika typer av brytare; fjärrstyrning, timer/schema, master/slave, etc. 
så förses användaren med en stor databank med information om olika produkter, energikällor, globala 
resurser och elmarknad. Till skillnad från applikation så hjälper heller inte el-monitors och brytare 
användare att spara el genom att kunna ge konkreta tips på hur detta ska åstadkommas. Gränssnittet 
förser även användaren med säkerhet eftersom databanken innehåller säkerhetstips angående olika 
produkter och dessutom kan användaren bli meddelad om en produkt är trasig eller används felaktigt. 

9.3.1 Sammanställning av intervjuer 
Varje punkt i sammanställningen, förutom punkterna i kategorin för befintliga lösningar, kan uppfyllas 
med hjälp av gränssnittet (totalt 44 punkter). Se sammanställning av intervjuer under research och 
gränssnitt/applikation under resultat. 

10. 10. Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatser behandlar problemformulering samt behov och sociala aspekter. Rekommendationer 
behandlar gränssnitt och fysisk enhet. 

10.1 Slutsatser 
Här ges en kort summering av problemställningen och hur resultaten förhåller sig till denna samt 
resultaten och analysen. 

Uppdraget var att identifiera behov och sociala aspekter för elanvändarna år 2020 och utveckla en 
lösning som uppfyller dessa. Det är tydligt hur varje steg i produktutvecklingsfasen ledde fram till 
resultatet; applikationen är utformad utifrån funktionsanalysen samt de sociala aspekter/behov som 
tags fram med hjälp av intervjuerna och den delar många av funktionerna med koncepten i den 
inledande produktutvecklingen, utformningen av en fysisk enhet och dess kravspecifikation var också 
en konsekvens av intervjuerna, i stort sett alla teknologier från den teknologiska scanningen 
implementeras hos koncepten i den utökade konceptgenereringen, produktutvecklingsverktyg har 
använts för att utvärdera och välja ut koncept för vidareutveckling, alla krav från den utökade 
kravspecifikationen uppfylls och workshopen gav ytterligare input angående sociala aspekter/behov 
samt rekommendationer för fortsatt arbete som är direkt kopplade till resultaten. 

10.1.1 Besvarad problemformulering 
Här ges korta sammanfattade svar till frågorna som ställdes i problemformuleringen. 

 Vilka är behoven bland elanvändare? 
- Att ha mycket hög kontroll och översikt över förbrukning och elektriska produkter, oavsett 

plats eller plattform. 

 Vilka sociala aspekter bör tas till hänsyn i konceptutveckling? 



99(120) 

- Att människor inte ska bli/behöva känna sig kontrollerade, stressade eller övervakade då 
de försöker kontrollera/förbättra sin förbrukning. Däremot vill människor känna att de har 
full kontroll/översikt. 

 Hur många och vilka ska delta i de kvalitativa intervjuerna och workshopen? 
- Extremer är att föredra, dvs. människor som använder el på olika och extrema sätt t.ex. 

någon som knappt äger några elektriska apparater och någon som driver ett eget företag i 
sitt hem och behöver mycket elektrisk utrustning. Tyvärr lyckades inga väldigt extrema 
personer kallas till att delta men personerna hade åtminstone olika typer av hushåll med 
varierande antal inneboende samt olika energivanor. 

 Vilken typ av lösning (produkt, tjänst, system, gränssnitt/applikation) kan tillfredsställa 
behoven? 
- En applikation som kan anpassas till hög grad utefter behov och användas på många olika 

sätt, via många olika plattformar. 

 Vilka teknologier kommer att vara förekommande i hushållen år 2020, påverka människors 
elanvändning och därmed vara relevant för konceptutveckling? 
- Följande tre teknologier kommer antagligen att vara mycket förekommande och 

revolutionera vårt sätt att förbruka el och använda elektriska apparater; smarta elnät, 
trådlös energi överföring, smarta produkter/sakernas internet. 
 
Slutkonceptet utnyttjar följande nya teknologier: Flexcircuits, OLED-skärm, konduktiva 
polymerer, långdistant trådlös energiöverföring, sakernas internet och smarta elnät. 

10.1.2 Behov och sociala aspekter 
Intervjuerna och scanningen gav mycket insikter och var väldigt viktiga för projektutförandet. Om 
studenten hade möjlighet att intervjua mer ”extrema” informanter, som använder el på annorlunda 
sätt, skulle dock ännu fler oförutsedda behov och sociala aspekter kunnat identifieras. För ett projekt 
som detta skulle även en mer utförlig prognos, där inte bara teknologiska faktorer utan även 
ekonomiska, politiska och sociala aspekter kunnat bidra till lösningarna. För kunna utföra en sådan 
prognos seriöst skulle det dock krävas ett team av människor med tid att genomföra denna, vilket 
skulle kunna vara ett helt examensarbete, där produktutveckling utesluts, för sig. Workshopen 
resulterade i ett flertal viktiga sociala aspekter samt punkter för vad som är eftertraktat för 
applikationen och produkten. 

10.2 Rekommendationer 
Här ges rekommendationer för fortsatt arbete. 

 Undersök fler texturer och färger för ramarna med avseende på estetiskt visuellt intryck. 

 Utforma en mer utarbetad visuell prototyp och samla in input från potentiella användare. 

 Undersök olika plaster för gångjärnen och se om de kan utformas utan räfflor. 

 Undersök ifall det finns några standardiserade plastgångjärn som är lämpliga. 

 Kontakta företag inom plastindustri för ytterligare analys och input angående produktens 
utformning från ett tillverkningsperspektiv. 

Rekommendationer som workshopen resulterade i 
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 Utveckla applikationen för att användare ska kunna ange uppsatta mål med avseende på 
förbrukning (t.ex. förbruka mindre än x kWh i veckan eller håll elräkningen under x kr i 
månaden) och hur väl de förhåller sig till dessa. 

 Undersök aspekten att, för applikationen, utnyttja mer intuitiva enheter än kW och kWh, t.ex. 
hur många aktiva glödlampor motsvarar tillfällig förbrukning. 

 Undersök aspekten att utforma applikationen för att användare ska jämföra sin egen 
förbrukning med annat än bara genomsnittet för personer med samma hushållsprofil, t.ex. 
globalt elförbruknings-genomsnitt. 

 Ändra den andra knappen i huvudmenyn till en annan färg än grön eftersom markerade 
knappar är gröna. 

 Undersök möjlighet att utföra förbättringar med avseende på grafisk design för applikationen 
som gör gränssnittet simplare utan att mista funktioner. 

 Undersök möjlighet för att utforma appliktionen så att det går att jämföra elbolag och elavtal 
under information (mynt-ikonen under info-ikonen). 

 Undersök möjlighet att tillverka produktens ram-komponent i olika färger, storlekar och 
former. 
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12. 12. Bilagor 
Nedan visas bilagor i nummerordning. 

12.1 Bilaga 1 – Exempel på FMEA-matris 
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12.2 Bilaga 2 – Koncept-bild för trådlös energiöverföring från Witricty 

 

Detta är en bild frånwww.witricity.com. En strömkälla som är kopplad till ett eluttag är illustrerad till 
vänster. Magnetfältet som strömkällan genererar representeras med rosa linjer och apparater som 
förses med ström från källan är markerade med en grå och rosa cirkel. 
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Bilaga 3 – Trådlös elmonitor

 

Denna bild visades för och diskuterades med informanterna som deltog i interjun. Bilden visar en fysisk 
enhet avsedd för att ge användaren bättre översikt över elförbrukningen i sitt hushåll. 
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12.3 Bilaga 4 – Digital elmonitor från Vattenfall 

 

Denna bild visades för och diskuterades med informanterna som deltog i interjun. Bilden visar en 
hemsida avsedd för att ge Vattenfalls kunder bättre översikt över elförbrukningen i sitt hushåll. 

  



106(120) 

12.4 Bilaga 5 – Koncept för mobilapplikation 

 

Denna bild visades för och diskuterades med informanterna som deltog i interjun. Bilden visar ett 
koncept för en mobilapplikation avsedd för att ge användaren bättre översikt över elförbrukningen i 
sitt hushåll. 
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12.5 Bilaga 6 – Pughs matris 
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12.6 Bilaga 7, Utformningsalternativ och DFM/DFA-riktlinjer 

12.6.1 Utformningsalternativ 1 
I detta utformningsalternativ hamnar skärmen i mitten av skärmkomponenten i och med att ramen är 
uppdelad i två delar. För ramarna och gångjärnen kan simpla/billiga formsprutningsverktyg utnyttjas. 
Utformningen innefattar fem komponenter; ram (x2), gångjärn (x6), plastskiva med integrerad skärm 
och integrerade kretsar, knappanel. Montering av dessa komponenter sker i fyra steg; gångjärn fästs i 
undre ram, plastskiva fästs i undre ram (plastskivan är stansad med hål som passar ramarnas piggar 
och lämnar utrymme for gångjärnen), övre ram fästs i undre ram (och hjälper till att hålla gångjärn och 
plastskiva på plats), knappanel fästs ovanpå övre ram. 

 

Till vänster i figuren visas en sprängvy av utformningsalternativ 1 och till höger visas skärm-
komponenten som hopmonterad. Sprängvyn belyser hur samtliga komponenter hopmonteras och i 
vilken ordning. 
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DFM och DFA 1 
Nedan beskrivs hur utformningsalternativ 1 och de tillhörande komponenterna har designats utefter 
de riktlinjer för DFM och DFA som tas upp under teoretisk bakgrund samt tillhörande nummer för 
respektive riktlinje.  

Alla riktlinjer tas inte upp, t.ex. riktlinje 4 som tar upp att inte använda onödigt små toleranser, 
eftersom toleranser inte undersöktes.  

Utformningsalternativ 1 

De första två punkterna är gemensamma för samtliga komponenter, den tredje punkten gäller 
utformningen som helhet. 

 Hela enheten är utformad för att kunna utnyttja Z-axel-montering, dvs. att samtliga 
komponenter monteras ovanifrån vertikalt (8). 

 Alla komponenter har anpassats för att ingå i en helautomatiserad process för höga volymer 
(3, 10). 

 Utformningen är ett modul-koncept (9). 

Ramar 

 Ramarna framställs genom formsprutning, som är en form av gjutning (3). 

 De två ramarna är identiska för att minimera antalet komponentvarianter (10). 

 Ramarna kan inte monteras ihop felaktigt (5). 

 Eftersom ramarna har spår för att passa varandra så kan de monteras utan några verktyg i en 
linjär rörelse (8). 

 Piggarna på ramarnas undersida samt att ramarna har ett stort hexagonformat hål gör att de 
inte är helt platta vilket innebär att de är lättare att plocka upp och hantera (6). 

Ramarna är identiska och är därför gjorda i samma material och kan tas fram med samma verktyg, 
vilket reglerar verktygs- och materialkostnader eftersom investering i fler typer av verktyg elimineras, 
dessutom är det billigare att producera komponenter i samma material i högre volymer än att 
producera komponenter i olika material i lägre volymer. 

Gångjärn 

 Gångjärnen är identiska för att minimera antalet komponentvarianter (10). 

 Gångjärnen kan monteras utan några verktyg i en linjär rörelse i och med spåren i ramarna (8). 

 Trots att gångjärnen är små så har den utformats tillräckligt stor för att kunna hanteras av en 
människa och en maskin utan problem (6). 

Precis som för ramarna så är gångjärnen identiska för att inte höja verktygs- eller materialkostnader. 

Gångjärnen kan monteras fast i en ram på två olika sätt, han-delen/hon-delen kan antingen peka åt 
höger eller vänster, varav inget av sätten är felaktigt. Felaktig montering kan dock inträffa om olika 
gångjärn i en och samma ram är monterade så att de pekar åt olika håll. Detta behöver dock inte vara 
ett problem i en automatiserad process i och med låg flexibilitet. 

Plastskiva med integrerad skärm och integrerade kretsar 
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 Endast tryckta kretsar (som trycks på plastskivan) utnyttjas (11). 

 Inga kablar eller koppartrådar behöver utnyttjas för kretsen (7). 

 Plastskivornas utformas genom stansning (3).  

Eftersom både OLED-skärm och elektriska komponenter kan tryckas på den tunna plastskivan så görs 
en mycket stor procentuell materialbesparing jämfört med att använda ramarna som underlag (så att 
det inte skulle gå att se igenom skärmkomponenterna). Att använda en OLED-skärm tillskillnad från 
t.ex. en LCD-skärm blir även billigare och simplare eftersom det inte krävs en ljuskälla eller färgfilter.  

De synliga delarna av den tryckta kretsen är dolda under ramarna. 

Panel 

 Panelen kan inte monteras felaktigt (5). 

 Trots att panelen är liten så har de utformats tillräckligt stora för att kunna hanteras av en 
människa och en maskin utan problem (6). 

Eftersom panelen fästs ovanpå de övriga komponenterna så kan verktyget för ramarna förbli simpelt 
eftersom det inte behöver utformas invändiga utrymmen för elektroniska komponenter, vilket innebär 
en besparing vad gäller verktygskostnad. 

Ramen har två hål som är avsedda för att panelen ska kunna nå plastskivans kretsar så att skärmen kan 
styras med hjälp av panelen. 

Utformningsalternativ 2 
Till skillnad från utformningsalternativet ovan så är ramarna och gångjärnen tänkt att vara i samma 
material i detta alternativ, därför har de utformats i ett och samma stycke. Detta innebär att endast 
tre (istället för fem) komponenttyper ingår; ram med integrerade gångjärn, plastskiva med integrerad 
skärm och integrerade kretsar, panel. Det innebär även att montering kan ske i endast två steg (till 
skillnad från fyra); plastskiva fäst ovanpå ram, panel fästs ovanpå ram och plastskiva. Med denna 
utformning är dock formsprutningsverktyget för ramen mer komplicerat och därmed dyrare jämfört 
med de andra utformningarna. För att skapa gångjärnen i denna utformning så måste räfflade kilar 
samt hålaxlar införas genom verktyget innan smält plast sprutas in och dras ut efter att plasten har 
stelnat. 
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Till vänster i figuren visas en sprängvy av utformningsalternativ 2 och till höger visas skärm-
komponenten som hopmonterad. Sprängvyn belyser hur samtliga komponenter hopmonteras och i 
vilken ordning. 

DFM och DFA 2 
Nedan beskrivs hur utformningsalternativ 2 och de tillhörande komponenterna har designats utefter 
de riktlinjer för DFM och DFA som tas upp under teoretisk bakgrund samt tillhörande nummer för 
respektive riktlinje. 

Utformningsalternativ 2 

Under denna del skiljer sig inga punkter från de tre punkterna under utformningsalternativ 1, ovan. 

Ram med integrerade gångjärn 

 Ramarna framställs genom formsprutning, som är en form av gjutning (3). 

Genom att tillverka ramarna och gångjärnen i ett stycke så inte krävs seperata verktyg för dessa 
komponenter, vilket sänker kostanden per tillverkad enhet eftersom det är billigare att producera en 
enhet i högre volym än att producera två enheter i lägre volymer. Dock kommer 
formsprutningsverktyget vara mer komplicerat och dyrare. 

Plastskiva med integrerad skärm och integrerade kretsar 

Utöver punkterna för denna komponent i utformningsalternativ 1: 

 Plastskivan fästs på ramen med hjälp av bindemedel (8). 
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Stansningsverktyget är simplare i detta utformningsalternativ (det skär endast ut en hexagonal form) 
eftersom plastskivan fästs ovanpå en ram istället för mellan två ramar och behöver på så vis inga hål 
för att passa piggarna på undersidan av ramen i alternativ 1. 

De synliga delarna av den tryckta kretsen döljs under panelen i detta koncept. 

Panel 

Utöver punkterna för denna komponent under utformningsalternativ 1: 

 Panelen fästs på skärmen med hjälp av bindemedel (8). 

För denna panel behövs ingå hål i ramen för att panelen ska kunna komma i kontakt med skärmen. 

Utformningsalternativ 3 
I denna utformning så tillverkas ramen och gångjärnen i separata verktyg, likt utformningsalternativ 1, 
men ramen är inte uppdelad utan utgörs av en enda komponent. På alla sex sidor för den 
hexagonformade ramen sitter ett rektangelformat hål där i vilka gångjärnen kan fästas. Detta medför 
dock att formsprutningsverktyget för ramen måste utnyttja rektangelformade kilar som införs i 
verktyget innan smält plast sprutas in och avlägsnas när plasten har stelnat, detta gör verktyget mer 
komplicerat och dyrare. Fördelen med denna utformning med avseende på montering är att fleraxlig 
montering (från sex olika håll) kan utnyttjas för att sätta fast de sex gångjärnen samtidigt. Detta kan 
även ske samtidigt som plastskivan fästs från ovan vilket innebär sju-axlig montering. En snäppfunktion 
skulle vara den bästa lösningen för att montera fast gångjärnen, typ av snäppfunktion valdes dock inte 
i och med att utformningsalternativ 4 valdes innan. 

DFM och DFA 3 
Nedan beskrivs hur utformningsalternativ 3 och de tillhörande komponenterna har designats utefter 
de riktlinjer för DFM och DFA som tas upp under teoretisk bakgrund samt tillhörande nummer för 
respektive riktlinje. 

Utformningsalternativ 3 

Denna del skiljer sig från utformningsalternativ 1 i och med att fleraxlig montering istället för Z-axel-
montering utnyttjas (11).  

Ram 

 Ramarna framställs genom formsprutning, som är en form av gjutning (3). 

Gångjärn 

 Gångjärnen är identiska för att minimera antalet komponentvarianter (10). 

 Gångjärnen kan monteras utan några verktyg i en linjär rörelse i och med spåren i ramarna (8). 

 Gångjärnen är små så har de utformats tillräckligt stor för att kunna hanteras av en människa 
och en maskin utan problem (6). 

Plastskiva med integrerad skärm och integrerade kretsar 

Se utformningsalternativ 2. 
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Panel 

Se utformningsalternativ 2. 

 

Här visas en sprängvy av utformningsalternativ 2 som belyser hur samtliga komponenter hopmonteras. 
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12.7 Bilaga 8, Materialegenskaper för plasten som användes för 3D-
skrivaren. 

 

Tyvärr fanns ingen sträckgräns defiierad (eftersom den förändras med tiden) och därför kunde inte 
belastningssimuleringar i SolidWorks Simulation utföras, allt fick lösas med prototypen. 
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12.8 Bilaga 9, QFD 
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12.9 Bilaga 10, GANTT-schema 

 

GANTT-schema för projektet. Planeringen kan sammanfattas som projektinitiering, projektutförande 
och projektslutförande. I tabellen är projektinitiering och projektslutförande blå-markerade. 
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12.10 Bilaga 11, brief 

 

Detta är den uppdaterade briefen som erhölls från handledaren på företaget. 
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12.11 Bilaga 12, Sammanställning av workshop 

12.11.1 Applikation 
1.  Vad är positivt med applikationen? 

 Gör det lättare att ha ett miljövänligt och ekonomiskt beteende i vardagen. 

 Kan hjälpa att sänka samt jämna ut toppar i elförbrukningen. 

 Användarvänlig 

 Hjälpsam information och tips, underlättar vardagen. 

 Omfattande och opersonlig. 

 Att den går att styra produkter med samt se deras förbrukning oavsett om man är 
hemma eller inte. 

 Att det kan åskådliggöras om en produkt förbrukar mer än vanligt och varför. 
 

2. Vad är negativt med applikationen? 

 Funkar inte utan internetuppkoppling. 

 Menyerna är lite komplicerade. 

 Inte redo för marknaden förrän smarta produkter är väldigt förekommande. 
 

3. Övriga intryck/aspekter: 

 Kan upplevas som oroande att produkter, så att säga, tänker åt oss. 

 Att personlig information kan lagras och hanteras kan upplevas som oroande ur 
integritetssynpunkt. 

 Har dålig koll på hur mycket olika produkter i hemmet förbrukar. 

 Folk kan ha svårigheter med att övergå från manuell kontroll till att lita vad 
applikationen säger för att t.ex. kontrollera om spisen är avslagen. 
 

4. Om du hade denna applikation hur skulle du använda den och varför? 

 För att försöka sänka min förbrukning och se resultat. 

 För att undersöka trender i sin egen elförbrukning så att den kan förbättras. 

 Via datorn. Skulle föredra att kunna åskådliggöra information vid behov istället för att 
bli påmind med hjälp av en fysisk enhet. 

 Med dator och mobiltelefon. 

 Som ekonomisk rådgivare. 

 Jämföra produkters förbrukning och basera val på den jämförelsen, t.ex. valet mellan 
att utnyttja konventionell ugn eller microvågsugn vid viss tillagning. 

 Skulle se om någon produkt plötsligt började förbruka mer. 

 För att kunna stänga av apparater som glömts på när jag inte är hemma. 
 

5. Skulle du kunna tänka dig att ladda ner denna applikation?  JA  NEJ 
Varför? 

JA: 

 Bra och rolig design. 

 Kan underlätta vardagen. 

 Kan hjälpa mig att spara pengar. 



119(120) 

 Kan hjälpa mig att se hur mycket jag gör av med och sänka förbrukning. 

 När jag skaffar hus så vill jag ha bättre koll på min elförbrukning. 

 För att kunna stänga av apparater som glömts på när jag inte är hemma. 
 

6. Finns det något som skulle kunna förändras med applikationen för att den skulle bli mer 
attraktiv för dig? (Om NEJ på fråga 4, skulle förändringarna du anger här få dig att ladda ner 
applikationen?) 

 Den andra knappen i huvudmenyn borde vara i annan färg än grön eftersom 
markerade knappar är gröna. 

 Vill kunna jämföra sin egen elförbrukning med mer än bara liknande hushåll, t.ex. 
världsgenomsnitt. 

 Vill kunna mäta förbrukning i mer intuitiva enheter kW och kWh, t.ex. hur många 
aktiva glödlampor motsvarar tillfällig förbrukning. 

 Kunna tilldela schema för perioder i kalender under ”Ange schema”. 

 Kunna sätta upp mål/budget för avsedd period med avseende på pengar eller el och se 
hur väl man förhåller sig till målet/budgeten. 

 Någon typ av belöningssystem. 

 Billig eller gratis nerladdning. 

 Om den kunde anpassas för att göras simplare, om man vill utnyttja föer funktioner så 
kan det tilläggas under inställningar. 

 Kunna jämför olika elbolag och avtal, för att se vad som passar sig själv bäst. 

 Tillbehör för fästanordningar på olika typer av ytor. 

 Att tekniska begrepp beskrivs i Hjälp-menyn så att vem som helst kan förstå. 
 

7. Finns det något som skulle kunna förändras med applikationen för att den skulle bli mindre 
attraktiv? 

 Om den var dyr. 

 Om den tar upp stor plats på mobilens hårddisk och kräver mycket processorkraft. 

 Om den var mer komplicerad. 

12.11.2 Produkt 
1. Vad är positivt med produkten? 

 Intressant form och ihopkopplingsfunktion. 

 Liten i storlek och lätt att bära. 

 Många användningsområden/typer av information. 

 Kan användas som dekoration. 

 Klar skärm. 

 Att information åskådliggörs utan att man måste söka aktivt. 
 

2. Vad är negativt med produkten? 

 Kan bli svårt att få produktens textur att passa i alla hemmiljöer. 

 Kan upplevas störande och stressigt att bli påmind om förbrukningsinfo för ofta. 
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3. Övriga intryck/aspekter: 
 

4. Om du ägde denna produkt, hur skulle du använda den och varför? 

 Som del av en fotovägg. 

 Som en panel för att styra andra produkter. 

 Skulle placera den på bord. 

 För att öka min översikt för samt kontrollera min elförbrukning. 
 

5. Skulle du kunna tänka dig att ladda ner denna applikation?  JA  NEJ 
Varför? 

JA: 

 Bra och rolig design. 

 Kan underlätta vardagen. 
NEJ: 

 Eftersom jag skulle föredra att undersöka informationen på mobiltelefonen. 

 Känner inget behov i nuläget. 
 

6. Finns det något som skulle kunna förändras med applikationen för att den skulle bli mer 
attraktiv för dig? (Om NEJ på fråga 4, skulle förändringarna du anger här få dig att ladda ner 
applikationen?) 

 Möjlighet till färgval och starka färger. 

 Möjlighet till att kunna förändra produktens färg/textur genom att byta skal/hölje. 

 Möjlighet att kunna köpa skärmar i olika storlekar (större) . 

 Möjlighet att kunna köpa skärmar med olika former. 
 

7. Finns det något som skulle kunna förändras med applikationen för att den skulle bli mindre 
attraktiv? 

 Dyrt pris. 

 Svår att använda och installera. 

 Hög egen förbrukning. 

 Om den krävde ett eget abonnemang än internet för hemmet eller telefon. 

 

 


