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Sammanfattning 
 

 

Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea 
Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte 
vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet 
som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. Efter det 
startade en idégenereringsfas, där formgivning, sladdhantering och 
funktionsutveckling stod som delproblem för processen. Tester och olika 
mockups byggdes för att få en bättre bild av vad som behöver lösas och kunna få 
användarna mer delaktiga i processen. Tillslut ritades projekten upp i CAD och en 
slutgiltig prototyp byggdes på stolpen, för att kunna redovisa resultatet och kunna 
dra slutsatser till kravspecifikationen som gjordes från början. Resultatet kunde 
hanteras med en hand och var diskret till den tänkta miljön, som var två av flera 
krav som företaget ställde. Alla parter blev nöjda med resultatet, det är fortfarande 
osäkert om produkten kommer ut i produktion.     
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Abstract 
 

During this project you will see the process behind the development of a 
charging station for electric vehicles with electronics developed by Sea Ice AB. 
Sea Ice AB wanted two concepts, one accessory that would allow installations of 
a charging box without access to a wall. Also a concept of a charging pole. These 
concepts had to be discreet, and blend in with the surrounding environment, 
which will be the niche for the produkt. The needs and desires from the user 
became a central topic for the project. In the prestudy these were found using 
forms, observations and other methods. The ideageneration were performed on 
the problems “form, cablemanagement, and function” which later will be welded 
together and solve the problem as a whole. Mockups, user tests and creative 
thinking were heavily used during the ideation phase. The project is 
summarized, evaluated, and communicated with CAD-models and an appearance 
prototype. All parties are satisfied with the result but its still uncertain if it's 
going to produktion.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Om Företaget 
Sea Ice AB är ett mindre startup företag med två anställda, lokaliserade i Göteborg. 
Sea Ice kommer inom en snar framtid att släppa/erbjuda tjänster och produkter 
för elbilsladdning infrastruktur med egenutvecklade och producerade 
helhetslösningar. Idag håller företaget på att utveckla en laddbox för hemmabruk, 
fastighetsägare, samt företag. I framtiden finns även planer om att utveckla en 
laddstolpe för publika- (parkeringshus, allmänna parkeringar, mm) och semi-
publika parkeringar (kontor, lägenhetskomplex, mm). 
 

1.2 Bakgrund och problemformulering 
Sea Ice har utvecklat en laddbox med egen elektronik och vill nu utveckla en 
laddstolpe som utnyttjar resultatet från deras tidigare utvecklingsprocess. 
Problemet som kommer vara centralt genom hela arbetet är att utveckla en 
laddstolpe som inkluderar elektroniken som finns i deras existerande produkt. En 
lösning önskas som tillåter montering av laddenhet utan en extern väg, lösningen 
ska tillåta montering av laddstation där en montering av laddbox inte annars hade 
varit möjligt. Samt en mer kreativ lösning på problemet. Alltså ska inte den 
befintliga produkten utvecklas, utan utveckla en ny lösning. Laddstolpens 
elektronik ska vara identisk med elektroniken i laddboxen för att undvika extra 
kostnader för företaget.  
 
Sea Ice har lagt mycket fokus på att deras produkter ska vara lättmonterade samt 
att designspråket ska vara diskret och i symbios med miljön den ska placeras i. 
Den befintliga elektroniken som står som grund till utvecklingsprocessen kommer 
att påverka dimensionerna samt funktionerna på resultatet. Elektroniken 
använder sig av rörelsedetektorer, lampor, skärmar och ljussensorer dessutom är 
den utvecklad för lätt installation. Denna funktionalitet förväntas användas för att 
uppfylla företagets värderingar. Elektroniken kommer att placeras innanför 
laddstolpen och förväntas att skyddas mot väder, ultraviolett strålning, 
temperatur samt vandalism. 
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1.3 Syfte och mål 
Projektet går ut på att en laddstolpe ska utvecklas med den befintliga elektroniken 
från Sea Ice. Detta för att bidra och underlätta företagets framtida planer om att 
utveckla en laddstolpe för produktion och försäljning inom en snar framtid. 
Företaget vill se ett koncept som tillåter montering av den befintliga laddboxen på 
platser där typiskt laddstolpar monteras, samt ett koncept med en ny kreativ 
lösning samt designspråk. Dock kommer bara ett av koncepten (vilket väljs av 
företaget under projektets gång) att vidareutvecklas.  
 
Det är viktigt för företagets varumärke att den omgivande miljön påverkas så 
minimalt som möjligt. Företaget har utvecklat den nuvarande laddboxen att vara 
så diskret som möjligt med en lätt installation. Dessa värderingar förväntas tas 
vidare i detta projekt. 
Projektet förväntas att redovisas med en CAD-modell samt prototyp, så att 
eventuell vidareutveckling skulle kunna utföras av företaget. 
 

Mål för projektet är följande: 
• Två koncept (ett mer kreativt samt ett som är enklare att få ut i produktion) 

ska utvecklas där företaget sedan väljer att fortsätta med ett.  
• Koncepten ska innehålla befintlig elektronik, använda ett diskret 

designspråk, samt erbjuda en enkel installation. 
• Projektet ska redovisas med CAD-modell samt prototyp. 

 

1.4 Designprocessen 
Enligt Ulrich och Eppinger (2014) är en produktutvecklingsprocess en sekvens som 

sammanställer olika steg för att designa, skapa och marknadsföra en produkt. I denna 

rapport har en generisk produktutvecklingsprocess använts, metoden är vanlig att 
använda då en plattformsprodukt ska skapas. Det är en produkt som redan har 
befintligt tekniskt delsystem. Produkter som bygger på denna process är enklare 
att skapa, för att redan tekniken finns innan projektet drar igång. Detta ger en bra 
start till att utveckla produkter på marknaden där ny teknik inte har samma 
förutsättningar.  
Processen är uppdelad i sex olika steg med fokus i början att få tag i användarnas 
behov (med hjälp av Kano-modellen), de sex olika stegen är: planering, 
konceptutveckling, utveckling på systemnivå, detaljutveckling, testning och 
vidareutveckling samt produktionsupptakt (Ulrich & Eppinger, 2014). 
Planeringen började med att få en förståelse av befintliga lösningar på marknaden, 
samt att fånga upp kundbehoven för att få en produkt som användarna vill 
använda.     
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1.5 Kano-modellen 
Kano-modellen kommer stå som grund för att identifiera och förstå användarens 
behov. Laddinfraktrukturen idag är fortfarande outvecklat och eventuella 
obesvarade behov hos användaren är stor. Användarens behov kommer därför 
bidra med en stor del av förstudien i detta projekt och Kano-modellen bidrar med 
den förståelse som behövs. 
 
Kano-modellen behandlar tre typer av behov, basbehov, uttalade behov och 
outtalade behov/överraskande behov.  
Ett basbehov är ett behov som kunden tar för givet i en produkt, exempel att 
användaren ska kunna styra en bil. Uttalade behov är behoven som användaren 
har som önskemål i en produkt, exempel en automatväxlad bil för att bilen ska bli 
enklare att köra. Outtalade/överraskande behov, är behoven som en användare 
inte tänkt på innan personen märker att behovet behövs. Exempel på detta är 
backvarnare till en bil, vilket idag har blivit en standard på många nytillverkade 
bilar. Det Outtalade/överraskande behovet hjälper då en produkt att nå nya 
höjder. Här har ett företag möjligheten att utveckla en produkt som kommer ha en 
längre livslängd och större konkurrenskraft. Helt enkelt en granskning av en 
användare kan bli startskottet på nya funktioner som höjer produkten till en ny 
nivå (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).  
 
Principen av Kano-modellen stod till grund för att få tag i användarnas olika 
behov, detta utfördes bland annat genom ett frågeformulär (Se kapitel 2.4.1).  
Där de olika behoven skulle fångas upp och tolkas, för att uppnå användarnas krav 
och önskemål (Sauerwein, Bailom, Hinterhuber & Matzler, 1996). 
Detta var en process för att få tag i de outtalade behoven, som inte användarna 
tänker på själva. Behov som fångades upp under processen var bland annat hur 
viktigt det var att kunna hantera sladden/handsken med en hand. För att 
användarna ofta har en mobiltelefon, paraply eller liknande i ena handen och att 
sladden även blir smutsig. Därför behövdes det en sladdfunktion med fast sladd 
och att användaren inte behöver vidröra sladden. 

1.6 Befintlig elektronik 
Sea Ice har utvecklat elektronik till deras befintliga laddbox som kommer ut för 
försäljning inom snar framtid. Ett av huvudkravet i projektet är att stolpen skulle 
innehålla samma elektronik som laddboxen.  
 
Dimensionerna på elektroniken är 195*167,5*126mm (höjd*bredd*djup). 
 
Sea Ice AB har lagt fokus på att elektroniken ska vara enkel och snabb att 
installera. Enligt lag måste en elektriker installera elektroniken för semi publika 
(kontor, lägenhetskomplex, mm) och publika områden (parkeringshus, allmänna 
parkeringar, mm).  
Elektroniken i laddboxen använder en ljusstark fullfärgad HD skärm anpassad för 
att användaren ska se skärmen och dess innehåll i alla väder. Laddboxen har ett 
gränssnitt som använder sig huvudsakligen av skärmen för att underlätta och 
simplifiera laddningsprocessen för användaren. Laddboxen är också utrustad 
med energimätare vilket möjliggör betalningsmöjligheter för kunden. 
Instruktioner om betalning och användning visas med klartext på skärmen. 
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Sea Ice har fokuserat mycket på att få ett diskret designspråk och därför utrustat 
elektroniken med rörelse och ljussensorer, detta för att anpassa produkten genom 
en indikering som lyser endast när det är nödvändigt och på så sätt störa 
omgivande miljö så minimalt som möjligt.  
 
Elektroniken har möjlighet till allmänbelysning i form av en led lampan med 
ljusstyrkan 600 lm (vilket motsvarar en glödlampa på ca 60W). Belysningen 
kommer styras med timer samt att det kommer finnas möjlighet till att köpa en 
extern strömbrytare.  
Elektroniken erbjuder en effekt på 3.7 kW och 230 V/16A eller 11kW och 
400V/16 A.  
Mjukvaruuppdateringar kommer att ske automatik över en centralenhet som är 
ansluten till Sea Ices egna webbservrar. 
En jordfelsbrytare är installerad för att snabbt bryta strömmen om något 
oförutsett skulle ske. Detta för att minska chansen för personskador och chansen 
till eldbränder. En jordfelsbrytare bryter strömmen om en person skulle av 
misstag röra en strömburen kontakt. En jordfelsbrytare måste installeras av en 
elektriker, för att garantera att det blir korrekt utfört (Nilson, 2018). 
 
Elektroniken är anpassad för svåra väderförhållanden med en drifttemperatur 
på -30 till +75 grader Celsius och en vattentålighet på IP 67. Handsken kommer i 
sin tur ha IP 44 (IP-kassering förklaras i kapitel 2.3.3.3).      
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2 Förstudie 
 

För att få en förståelse vad som redan fanns på marknaden och vad som är 
nödvändigt för projektet, är förstudien en möjlighet till nya perspektiv. Att göra 
en förstudie hjälper att få reda på fördelar och nackdelar med dagens produkter. 
En utförlig förstudie kommer med stor sannolikhet att bidra till ett bättre resultat 
på den blivande produkten. Att ge projektet tydliga ramar och riktlinjer tidigt i 
processen, gör att det med stor sannolikhet blir en lättare tillvägagångssätt senare 
i projektet. Beslut som måste tas kan då grundas i väsentligfakta, som redan är 
hittad, detta gör besluten starkare och mer trovärdiga (Hultén & Åkerwall, 2015).    

2.1 Målgrupp 
Den primära användaren och kunden kommer vara två olika grupper. Produkten 
kommer i första hand att säljas till kommuner och fastighetsägare. Detta innebär 
att kunden nödvändigtvis inte kommer att vara användaren för laddstationen. 
Produktens användare kommer att vara hyresgäster eller elbilsägare, som 
använder produkten dagligen och därför inte nödvändigtvis har samma 
säljpunkter som kunden. Vilket leder till att kunderna och användarna kommer 
att fokusera på olika säljpunkter, som enkel installation och billiga kostnader, 
gentemot bra feedback och tydliga funktioner. 
 
Produkten behöver utvecklas med hänsyn på krav från både användaren och 
kunden, som båda har olika behov och krav. Detta för att lyckas nå alla inblandade 
och få en produkt som uppfyller och når hela målgruppens spektra. För att få en 
produkt som inte bara är konkurrenskraftig för användaren utan också för 
kunden, detta ger företaget bättre förutsättningar att sälja mer enheter. 
 
Målgruppen för användarna är män och kvinnor mellan åldrarna 20 - 60 år i 
norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland, samt Island) som har behörighet och 
är kapabla till att köra bil. Enligt Transportstyrelsen så visar statistiken på att 
majoriteten av dem som har körkort ligger mellan 20–60 år. Därför beslöts denna 
målgruppen att begränsas till just dessa åldrar (Transportstyrelsen, 2009). 

2.2 Konkurrentanalys 
Enligt Ulrich och Eppinger (2014) bör det finnas en strategi bakom 
konkurrentanalysen, vad vill företaget få ut av undersökningen? En metoder heter 
kundorienterad metod, och går ut på att vara nära kunderna för att kunna ta del 
av deras behov och önskemål från början av projektet.  
Analysen som görs här används framförallt för att hitta möjliga konkurrenter på 
marknaden och utveckla en produkt som sticker ut och är konkurrenskraftig. 
 
Undersökningen på konkurrenterna utfördes med syftet att förstå 
funktionaliteten på produkterna och få en insikt på vad som gör deras produkter 
till konkurrenter. Totalt undersöktes åtta potentiella konkurrenter där värden och 
problemlösning sammanfattades, jämfördes och utvärderades. Resultatet 
sammanställdes i tabell 3, som visar hur dagens produkter löser vissa av de 
problem/behov som projektet ska förbättra. 
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Figur 1, LS4 (Garo, u.å, -b) 

Tabell 1, Data på modellen LS4 av Garo 

Konkurrentanalysen gav insikt om vad som fanns på marknaden och hur 
konkurrenterna löst liknande problem som låg i fokus i projektet.  
Konkurrenterna som granskades var bland annat företag speciellt hänvisade av 
Sea Ice, samt potentiella konkurrenter som nämndes av användare genom ett 
frågeformulär som skickades ut på sociala medier till personer som använder elbil 
dagligen, formuläret sammanfattas senare i rapporten (se kapitel 2.4.1).  
  
Data som hanterades i konkurrensanalys var mestadels mätbara egenskaper 
(dimensioner, typ av laddning, effekt kabelhantering, mm.) som Sea Ice lagt fokus 
på med deras produkt. Indikering, betalningsmetoder och pris undersöktes också 
för att få en djupare förståelse hur dessa problem var lösta. Informationen som 
hämtades från konkurrenterna användes senare i en behovs och egenskapsmatris 
(se kapitel 2.4.5) vilket stod som grund till kravspecifikationen.  
 
En mer utförlig studie utfördes på tre större företag, Garo, Defa, och Tesla. Dessa 
företag är mer konkurrenskraftiga enligt Sea Ice och de svar som kom från 
frågeformuläret. Då dessa var mest igenkända för användaren enligt formuläret 
(se kapitel 2.4.1). 

2.2.1 Garo 
Garo är ett företag som jobbar med el fördelning inom områden som elbil, camping 
och marinen. Designen på produkterna är funktionell med inriktad försäljning för 
stat, kommun, landsting, stora fastighetsägare, kommunala fastighetsbolag och 
energibolag. 
 
“Publika laddstationer för markmontage med 2st EV-uttag och med integrerade 
säkringar och jordfelsbrytare för varje uttag. Ljuslistindikering finns högst upp 
på stationen där man på avstånd kan avläsa laddningsstatusen. Uppkopplingen 
till laddstationen kan ske via 3G eller fast internetanslutning (Garo, u.å. -b).” 

 
Sea Ice anser att Garos laddstolpe LS4(se figur 1) är en bra referenspunkt för 
arbetet. Denna modell har en diskret indikering i form av en ljusslinga som ger 
användaren feedback på avstånd genom färger. Allmän belysning finns monterat 
på framsidan av produkten och möjlighet till energimätare och RFID (Radio-
frequency identification) finns (Garo, u.å. -a). Mer sammanfattande data finns i 
tabell 1. 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Figur 2, Laddbox av Defa (Defa 2018 -b) 

2.2.2 Defa 
Defa är ett norskt företag som har jobbat inom bilindustrin i 70 år, och nu strävar 
efter att erbjuda produkter och tjänster som förbättrar sättet att ladda, värma och 
skydda fordon. Fokus inom företaget är att produkterna ska ha bra kvalité och 
säkerhet (Defa, u.å.).  
 
“Laddboxen är designad speciellt med tanke på placering i privata och 
halvoffentliga miljöer och kan stå både ute som inne. Den har utvecklats för att 
tåla nordiskt klimat, om det så är snö, regn eller is. Laddboxen är modulärt 
uppbyggd, så separata delar enkelt kan bytas ut vid eventuell service (Defa, 2018 
-b).” 

 
Defa har utvecklat en laddbox (se figur 2) med en fast sladd på 4,8 meter. Defa 
erbjuder inga indikerings möjligheter och erbjuder energimätare för 3,7 kW 
laddning. Ett väggfäste säljs separat med en integrerad RFID-läsare, vilket också 
erbjuder möjlighet till sladdhantering (Defa, 2018 -a). Sladdhanteringen använder 
sig av en upphängningskrok där användaren måste rulla in den 4,8 meter långa 
sladden för att sedan hänga upp den. Sladdhanteringen studerades närmare för 
att kunna ta inspiration och få en förståelse hur ett annat utvecklingsteam har 
tänkt gällande sladdhantering. Mer sammanfattande data finns i tabell 2. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2, Data på laddbox utvecklad 

av Defa 
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2.2.3 Tesla 
Tesla Motors tillverkar elbilar, med integrerad utveckling av 
laddningsinfrastruktur och batterier. Tesla har ett väldigt futuristiskt designspråk 
och är teknikdrivna. Franz von Holzhausen, designchef på Tesla utvecklade Tesla 
supercharger specifikt för att sticka ut, och att stationen ska synas från vägen 
(Vance, 2015). 

 
Tesla tillverkar idag laddboxar och snabbladdningsstolpar. Laddboxen är en 
laddbox utvecklad för långtidsparkering med kapacitet på ungefär 11kW. Dessa 
laddboxar har ingen indikering då indikerings möjligheter finns vid honkontakten 
på Teslas bilar. 
 
Tesla Motors jobbar med att utveckla ett eget ekosystem av 
snabbladdningsstationer. Ekosystemet är utvecklat för Teslas egna bilar, och 
innebär att enbart bilar utvecklade/tillverkade av Tesla Motors kan ladda på 
dessa stationer (Tesla, u.å.). Snabbladdningsstationerna har allt mer kapacitet, 
130kW. Tesla jobbar kontinuerlig med att installera mer stationer över hela 
världen, och idag (2018-09-21) finns det 11041 fungerade laddstolpar över hela 
världen med konstant expansion (Tesla, u.å.). Dessa laddstationerna har 
energimätare med ett automatiskt betalningssystem.  

 
Betalningen sker automatiskt när laddsladd kopplas in och ut ur bilen. Vilket 
möjliggör en smidigare laddning utan extra moment för betalning. Denna 
funktionaliteten fungerar dock enbart på Teslas bilar, men är väldigt uppskattad 
av användare och löser användarens behov. 
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2.2.4 Slutsats 
För att kunna ta del av konkurrenternas erfarenhet och lösningar, så jämfördes 
mätbara värden (se tabell 3). 
 

Tabell 3, Sammanfattning av Konkurrentanalys. 

 
 
 

 
Mätbareg

enskap 
Enhet 

Wallbe 
Pro 

Defa EVBOX GARO 
Chargep

oint 
ELDON 

Charge
storm 

(Laddst
ation 

CSR100
) 

Tesla 

1 
Laddkabe

l fast 
Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 

Laddning 
för Typ-1 
och/eller 

Typ-2 

Typ-
1/Typ

-2 

Typ-
1/Typ-2 

Typ-
1/Typ-2 

Typ-
1/Typ-2 

Typ-
1/Typ-2 

Typ-
1/Typ-2 

Typ-2 
Typ-

1/Typ-
2 

Eget 
uttag 

3 Effekt kW 3,7 - 22 3,7 - 22 3,7 - 22 3,7 - 22 3,7 - 22 3,7 - 22 1,4 - 22 130* 

4 

Dimensio
ner(Bred
d*Höjd*D

jup) 

mm*m
m*mm 

560*12
50*200 

221*27
2*116 

255*60
0*205 

375*14
00*208 

152,4/2
03.2*45
7,2/584,

2 

1600*ø 
260 

445*48
0*225 

- 

5 Total Vikt kg 23 4 11 24,5 - - 14–18 - 

6 
Drift 

temperat
ur 

° C 
-20 till 

+55 
-30 till 

+50 
-25 till 

+60 
-25 till 

+40 
-40 till 

+50 
- 

-30 till 
+55 

- 

7 Placering 
Mark/
vägg 

Mark Vägg 
Mark/vä

gg 
Mark 

Mark/vä
gg 

Mark Mark Mark 

8 
Kabelhant

ering 
Beskri
vning 

Har 
ingen 

Tillval 
med 
krok 

Har 
ingen 

Hängan
de 

Hänger 
utanför 
även i 

stolpen 

Inkapsla
d i 

stolpe/
med 

dörrar 

Hängan
de 

Hängand
e 

9 
Indikerin

g 
Beskri
vning 

Ingen Ingen 
Led 
Ring 

Ledstrip
es 

Display 
Leddstri

pe 
Leddstr

ipe 
Uttag i 

bil 

10 

Möjlighet 
till 

Standalis
erad 

betalning 

Beskri
vning 

Plugsurf
ing 

Cloudch
arge 

Portal 

Automat
iserad 

fakturer
ing 

App/Sw
ish/RFI

D 

RFID/A
pp/Kont
okort/S

amtal 

RFID/S
MS/App 

RFID 
Automat

iserad 

11 

Integrera
r med 
andra 

enheter 

Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12 
Möjlighet 
till energi 

mätare 
JA/Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

13 

Möjlighet 
till 

Schuko-
uttag 

Ja/Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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Punkterna som jämförs i tabell 3 kom från bland annat Sea Ice, men också vad 
gruppen ansåg hade potentiell relevans senare i projektet. Detta för att få en tidig 
förståelse över hur konkurrenterna löst problemen. Informationen kommer också 
bidra till en mer utförlig och kvalitativ kravspecifikation. 
 
Vad som kom upp i konkurrentanalysen var att laddstationer har många olika 
betalningsmetoder och att det finns väldigt få standarder angående 
användningen. Ska användaren ladda på flera olika laddstationer behövs ett flertal 
RFID taggar vilket komplicerar användningen. Detta är en av anledningarna varför 
Tesla superchargers uppskattas av användarna, då produkten har automatiserat 
betalningen. 
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2.3 Litteraturstudie 
Att utföra en litteraturstudie innebär att kritiskt granska olika typer av fakta som 
kan komma till hjälp senare i projektet. Det är en fördel om fakta och litteratur är 
vetenskapligt baserat under denna fas, för att kunna få troligare grunder som 
kommande beslut kan baseras på. Här kan artiklar, avhandlingar och 
vetenskapliga texter vara till hjälp för att just få projektet att bli mer trovärdigt 
(Göteborgs Universitet, 2016).  

2.3.1 Ergonomi och säkerhet 
Säkerhet är ett betydelsefullt kriterium för att utveckla en användbar produkt. Det 
finns ett antal faktorer som påverkar säkerheten. De tre främsta faktorerna är, 
produktutveckling, användarens beteende kring användning, samt 
förutsättningarna kring användningen (Norris & Wilson, 1999). Ergonomi måste 
också appliceras systematiskt under hela projektet för att säkerställa säkerheten 
i produkten (Norris & Wilson, 1999). 
 
Kärnan av ergonomi är en tillfredsställande användarupplevelse. Detta kan göras 
genom att till exempel förbättra effektiviteten, komforten och säkerheten i en 
produkt (Cuffaro, et al., 2013). Vilket kommer att användas vid utvecklingen av 
gränssnittet men också vid utvecklingen av sladdhanteringen. 
 
En viktig del i ergonomiområdet är antropometri, vilket är hur människans 
proportioner och mått förhåller sig till varandra (Cuffaro, et al., 2013). Det är 
viktigt att inkludera så många som möjligt i en antropometri undersökning för att 
produkten ska vara anpassad till geneneman för målgruppen (Bertilsson, 
Högberg, Hanson & Wondmagegne, 2011). Percentilerna mellan 5 - 95% används 
för att anpassa produkten för så stort span av målgruppen (Se kapitel 2.1) som 
möjligt, utan att behöva ta hänsyn till extremfall. Måtten på längd, ögonhöjd, samt 
armlängd (axel till armbåge, samt armbåge till fingertopp). Måtten är tagna från 
en databas på svenska män och kvinnor mellan åldrarna 18–65 år, studien är 
skapad 2009. De mått som utvecklingen kommer ta hänsyn till är för längden 
1562mm – 1907mm, ögonhöjd 1443mm – 1776mm, axel till armbåge 308mm – 
403mm, samt armbåge till fingertopp 394mm – 528mm (Hanson et al., 2009). 
 

2.3.2 Designprinciper 
Design principer är tillämpade lagar, riktlinjer och preferenser baserade på 
forskning, erfarenhet och kunskaper inspirerade från bland annat 
beteendevetenskap, ergonomi och sociologi. Genom att tillämpa detta kan en 
produkt potentiellt tilltala en användare på många olika plan och öka 
förståeligheten för produkten.  
Design principerna söktes upp innan produkten började formas för att kunna ha 
som stöd vid en senare idégenerering och vidareutveckling. De kommande 
besluten skulle senare grundas i dessa olika principer för att få beslut grundade i 
lagar och riktlinjer, då slutgiltiga val ska tas. Samt för att underlätta val av 
subjektiva beslut som kommer behövas utföras under projektets gång. 

 



 12 

	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Källor:	
Pall:		 http://stilrent.net					
	
Kabin:	 	https://jotul.com/se/produkter/braskaminer/f-130-serien/jotul-f-136		
												 	https://jotul.com/de/produkte/kamine-und-einsaetze/fs-70-serie/jøtul-fs-73		
	

Termos:	 https://www.presentreklam.nu/termosar/termosmugg-metro		
	
Skärm:	 https://www.marinex.se/produkt/lamina-40-touch-stilren-informationsskarm-elektronisk-rollup-for-

inomhusbruk-i-svart-aluminium/	
	
Kran:	 https://www.blomus-sverige.se/product.html/nexio-tvalpump-100-ml-polerat-stal?category_id=8	

	
Högtalare		 :https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/hogtalare/multiroom-hogtalare/bose-soundtouch-10-

wh/219454.13769/					
	
Lampa:	 https://www.lampan.se/focus-antracit-duo-ute-vagg/					

Figur 3, Moodboard på stilrent och diskret.(*) 

2.3.2.1 Moodboard 
Ett collage av bilder förtydligar förståelsen och kommunikationen mellan alla 
medverkande i ett projekt, genom att kommunicera med bilder skapas en 
gemensam förståelse som ord inte har möjlighet till. Därför skapades moodboards 
på den tänkta miljön och på formspråket. Detta skapar en förståelse hur den 
tänkta miljön kan se ut och underlättar förståelsen för det bestämda kriteriet 
“smälta in i den tänkta miljön”. Att minska chansen för missförstånd mellan 
gruppen och företaget. 
  
Moodboarden var delaktiga under hela designprocessen för att fastställa en tydlig 
bild av vilken miljön produkten ska utvecklas i. Då det var viktigt för företaget att 
produkten skulle smälta in och vara diskret, användes moodboards för att 
konkretiserade dessa begrepp. Gruppen använde dessa moodboards som 
referenspunkt till dessa begrepp under hela arbetet. Bilderna visualiserar den 
tänkta miljön och får alla involverade att få rätt känsla till kommande steg i 
processen (Wikberg Nilsson er al., 2015).  
 
Den första moodboarden (se figur 3) skulle visa en stilren och diskret form, som 
skulle genomsyra hur stolpens känsla till användaren var tänkt. Andra 
moodboarden (se figur 4) skulle symbolisera hur den tänkta miljön var, för att se 
om förståelsen om miljön var rätt mellan gruppen och företaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(* http://stilrent.net ,https://jotul.com/se/produkter/braskaminer/f-130-serien/jotul-f-136 
, https://jotul.com/de/produkte/kamine-und-einsaetze/fs-70-serie/jøtul-fs-73,  
https://www.presentreklam.nu/termosar/termosmugg-metro , https://www.marinex.se/produkt/lamina-
40-touch-stilren-informationsskarm-elektronisk-rollup-for-inomhusbruk-i-svart-aluminium/ , 
https://www.blomus-sverige.se/product.html/nexio-tvalpump-100-ml-polerat-stal?category_id=8 , 
https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/hogtalare/multiroom-hogtalare/bose-soundtouch-10-
wh/219454.13769/ , https://www.lampan.se/focus-antracit-duo-ute-vagg/ ) 

 
 
 
 

http://stilrent.net/
https://jotul.com/se/produkter/braskaminer/f-130-serien/jotul-f-136
https://jotul.com/de/produkte/kamine-und-einsaetze/fs-70-serie/j%C3%B8tul-fs-73
https://www.presentreklam.nu/termosar/termosmugg-metro
https://www.marinex.se/produkt/lamina-40-touch-stilren-informationsskarm-elektronisk-rollup-for-inomhusbruk-i-svart-aluminium/
https://www.marinex.se/produkt/lamina-40-touch-stilren-informationsskarm-elektronisk-rollup-for-inomhusbruk-i-svart-aluminium/
https://www.blomus-sverige.se/product.html/nexio-tvalpump-100-ml-polerat-stal?category_id=8
https://www.lampan.se/focus-antracit-duo-ute-vagg/
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Källor:	
https://www.stromstad.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/parkeringsplatserdoldaimeny
n/parkeringenvidhalkedalen.4.14c03e7214b314b68823d3c4.html	
	
https://mitti.se/nyheter/trafik/farsta-centrum-kameror/	

	
https://www.stromstad.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/parkeringsplatserdoldaimeny
n/skeppsbroplatsensparkeringsjukhusparkeringen.4.14c03e7214b314b68823d708.html	
	
http://www.paritt.se/lagenheter-paritt-boistad-ab/	
	
https://www.rappfastigheter.se/lagenheter/skovde-centrum/	

	
https://www.sodertalje.se/stad-och-trafik/parkering/	
	
https://www.nackaforum.se/parkering	

Figur 4, Moodboard på tänkta miljön. (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(* 
https://www.stromstad.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/parkerings
platserdoldaimenyn/parkeringenvidhalkedalen.4.14c03e7214b314b68823d3c4.html , 
https://mitti.se/nyheter/trafik/farsta-centrum-kameror/ , 
https://www.stromstad.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/parkerings
platserdoldaimenyn/skeppsbroplatsensparkeringsjukhusparkeringen.4.14c03e7214b314b68823d708.htm
l , http://www.paritt.se/lagenheter-paritt-boistad-ab/ , 
https://www.rappfastigheter.se/lagenheter/skovde-centrum/, https://www.sodertalje.se/stad-och-
trafik/parkering/. https://www.nackaforum.se/parkering ) 

2.3.2.2 Gestaltning 
”Gestaltning är ett begrepp som innebär att ge något form, att binda samman delar 
till en helhet och att tydliggöra ett helhetsuttryck som förklarar och förenklar 
användande och förståelse av produkten (Wikberg Nilsson er al., 2015). ” 
 
Gestaltning baseras på hur användaren upplever produkten, vilket kommer vara 
centralt för hela formgivnings processen. Gestalt är ett brett begrepp som täcker 
det mesta inom design. Till exempel vilka former, material och texturer som 
kommunicerar olika egenskaper (smidig, kompakt, stabil), färger som drar åt sig 
en viss uppmärksamhet, och former som kommunicerar olika funktioner. Alla 
dessa är bara ett få tal av de principer som finns inom gestaltning (Wikberg 
Nilsson er al., 2015).  
 
Principer för färggestaltning innehåller aspekter som att färger bör begränsas till 
ett minimalt antal färger, maximalt fem beroende på komplexiteten. Mättade 
färger bör undvikas då det stör och tröttar ut användaren. Svart färg upplevs oftast 
förminska produkten, medan vit förstorar (Wikberg Nilsson er al., 2015).  
 
Principer för visuell kommunikation, är också ett väldigt stort begrepp. Material, 
texturer, ytor, sammansättning av delar och former, är bara ett fåtal aspekter som 
kan kommunicera en känsla eller funktion genom visuell återkoppling (Wikberg 
Nilsson er al., 2015).  
 
 
 
 

https://www.stromstad.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/parkeringsplatserdoldaimenyn/parkeringenvidhalkedalen.4.14c03e7214b314b68823d3c4.html
https://www.stromstad.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/parkeringsplatserdoldaimenyn/parkeringenvidhalkedalen.4.14c03e7214b314b68823d3c4.html
https://mitti.se/nyheter/trafik/farsta-centrum-kameror/
https://www.stromstad.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/parkeringsplatserdoldaimenyn/skeppsbroplatsensparkeringsjukhusparkeringen.4.14c03e7214b314b68823d708.html
https://www.stromstad.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/parkeringsplatserdoldaimenyn/skeppsbroplatsensparkeringsjukhusparkeringen.4.14c03e7214b314b68823d708.html
https://www.stromstad.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatser/parkeringsplatserdoldaimenyn/skeppsbroplatsensparkeringsjukhusparkeringen.4.14c03e7214b314b68823d708.html
http://www.paritt.se/lagenheter-paritt-boistad-ab/
https://www.rappfastigheter.se/lagenheter/skovde-centrum/
https://www.sodertalje.se/stad-och-trafik/parkering/
https://www.sodertalje.se/stad-och-trafik/parkering/
https://www.nackaforum.se/parkering
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Genom att studera gestaltning så tillåter detta en mer naturlig applicering av dessa 
begrepp, så att det är en del av processen från början. 
Gestaltning kräver erfarenhet och tid, då det är ett stort begrepp med många olika 
principer och väldigt stort antal sätt att appliceras på en produkt. Detta är också 
oftast egenskaper som utgör en bra designer. 

2.3.2.3 Don Normans Principles of Design 
Det finns enligt Don Norman (1990) sex specifika punkter som grundar till en god 
design. “Visibility”, “Feedback”, “Constraints”, “Mapping”, “Consistency”, och 
“Affordance”. ”Visibility” funktioner som är synliga för användaren kommer med 
större sannolikhet att användas mer och med en större förståelse. ”Feedback” 
tillåter användaren att använda produkten på ett effektivare sätt för en bättre 
användarupplevelse. ”Constraints” begränsar för att användaren ska nå sitt mål 
på ett enklare och effektivare sätt. ”Mapping” refererar till kopplingen mellan 
styrning och handling. ”Consistency” utnyttjar liknande lösningar för att lösa 
samma problem. ”Affordance” påpekar att designen ska ge en ledtråd hur den ska 
användas, så att användaren kan använda produkten på ett naturligt sätt 
(Norman, 1990). 
 
Genom att applicera dessa principer under konceptutvecklingsfasen så kan 
produkten göras mer ergonomisk i form av att bidra till en bättre 
användarupplevelse. 
 

2.3.3 Standarder 
Standarder är en viktig del av en produktutvecklingsprocess, och är en lösning på 
problem som ofta återkommer. Dessa problem är typiskt relaterade till säkerhet 
och användning men också andra områden. Standarder tar nytta av tidigare 
utvecklingsprocesser för att underlätta arbetet genom en gemensam lösning på 
ett givet problem. De hjälper inte bara i utvecklingsarbetet men också 
användargränssnittet för en produkt genom att använda gränssnitt som redan är 
känt för användaren vilket minskar missförstånd och gör produkten mer 
lättförståelig. 
 
“En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med 
standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. 
Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa 
uppfinna hjulet på nytt varje gång (Swedish Standards Institute, u.å.)” 
 
Standarder kopplade till en laddstolpe handlar mer om säkerhet, då produkter 
leder mycket ström som potentiellt skulle kunna allvarligt skada en användare. 
Detta är inget som nödvändigtvis kommer behövas i detta arbete, dock är det 
viktigt med en förståelse. En förståelse som kan underlätta bättre val men också 
effektivisera arbetet senare i projektet.  
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2.3.3.1 IEC 62196 - Pluggar, vägguttag, fordons kontaktdon och inlopp – 
Konduktiv laddning av elfordon 

Internationella standarder med definierade krav på pluggar, uttag, 
fordonskontakter och fordonets inlopp för ledande laddning av elfordon (IEC 
62196-(1-3):2014).  
 
Kontakter, uttag, fordonskontakter och fordonsinlopp enligt IEC 62196 serien av 
standarder ger mer information vid specifika funktioner som är relevanta för 
laddning av elfordon. ex.  ström levereras inte till kontakt om inte ett fordon är 
anslutet, samt att fordon anslutet till aktiv kontakt är immobiliserat (IEC 62196-
(1-3):2014). 
 

2.3.3.2 Konfigurationer 
Standarden 62196 nämner specifika utformningar av kontakter, uttag, 
fordonskontakter och fordonets inlopp som är avsedda för användning av AC-
laddning för elektriska fordon. Dessa utformningar är Typ1(också kallad Yazaki 
connector eller J1772 connector), Typ2(Också kallad Mennekes connector) och 
typ 3. 

2.3.3.3 SS-EN 60529 – Grader av skydd som tillhandahålls av inkapsling (IP 
kodning) 

Svenska standarder på IP-klassning med definierade krav på skydd/inkapsling 
från damm, korrosiva ämnen, fukt, och vatten för elsäkerhet och explosionsskydd 
(Swedish standards institute, u.å.). 
 
Första siffran i en IP-klassning symboliserar krav för skydd mot beröring och 
inträngande föremål (IP(1-6)X). Medan andra siffran visar krav på skydd mot 
inträngande vatten (Rise Research Institutes of Sweden, u.å.). 
 

2.3.3.4 IEC 61851 -  Elektriskt ledande laddningssystem 
Standarden IEC 61851 citerar följande. “IEC 61851-21-2:2018 defines the EMC 
requirements for any off-board components or equipment of such systems used 
to supply or charge electric vehicles with electric power by conductive power 
transfer (CPT), with a rated input voltage, according to IEC 60038:2009, up to 1 
000 V AC or 1 500 V DC and an output voltage up to 1 000 V AC or 1 500 V DC. 
This document covers off-board charging equipment for mode 1, mode 2, mode 3 
and mode 4 charging as defined in IEC 61851-1:2017 (International 
Electrotechnical Commission, 2018).”  
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2.4 Användarstudie 
En användarstudie är framför allt användbar för att få en insikt om användarnas 
behov och vad användarna verkligen tycker och tänker. Kano-modellen användes 
i detta projekt för att få en insikt om problemet om vilka behov användaren 
önskar. Metoden strävar efter att lyfta fram användarnas behov och på så vis 
uppnå de behoven som finns på marknaden.  
Behoven samlades in på olika sätt såsom frågeformulär, tester, och 
användarresor. Dessa användes för att få en fördjupad förståelse på problemen 
och vad projektet skulle fokusera på (Wikberg Nilsson er al., 2015).  
 

2.4.1 Frågeformulär 
Ett frågeformulär fångar upp användarnas behov, som tas vidare i processen för 
att tolkas och vidareutvecklas till lösningar. Det ger en bra förståelse till alla 
medverkande i projektet som får en gemensam bild av behoven som finns bland 
användarna. Processen använde sig av Kano-modellen för att fånga upp behoven 
i de frågor som ställdes till användaren under momentet (Wikberg Nilsson er al., 
2015).  
Processen började med ett frågeformulär som skickades ut för att nå till 
målgruppen (elbils entusiaster), utförandet genomfördes av användarna genom 
olika forum som Facebook, och Reddit, detta för att få in information från 
användarna.  Frågeformuläret genomfördes av 33 personer som var kunniga inom 
området och har erfarenhet av elbilar och laddning. 
 
Frågorna var utformade så att användarna gav indirekta svar på eventuella behov 
och önskemål. Ett exempel på en fråga som gav bra svar, “Finns det några 
orosmoment när du laddar bilen på en allmän plats?”. Frågan lyfte användarens 
behov på ett bra sätt och det ledde till att flera viktiga behov kom upp.      
Resultatet från frågeformuläret var att användaren önskar en pålitlig, 
standardiserad och tillgänglig laddstation. Laddstationer som lyftes upp från 
användarna utifrån formuläret var Clever och Garo, som används flitigt på 
marknaden idag, även Teslas laddstolpar gör detta.       
 
Vanligaste användningsområdet för laddning är en långtidsparkering, till exempel 
hemma eller på jobbet, och sällan på korttidsparkeringar. En anledning till detta 
är att effekten och priset, det är helt enkelt inte värt att ladda bilden en kort stund 
på dagens stationer.   
 
87,9% (29st) av användarna under denna undersökningen sade att de föredrar 
laddstationer med fast sladd, medan 12,1% (4st) föredrog att använda sin egen 
sladd. Majoriteten av användarna i undersökningen kände ingen oro när bilen 
laddades och få var orolig för skadegörelse. 
Slutsatserna är att störta säljpunkten för användaren är relaterat till gränssnittet. 
En stor del av användarna tycker betalningsmetoden på många stationer är 
komplicerad, många påpekar också att Teslas supercharger har en väldigt enkel 
betalningsmetod. Teslas betalningsmetod är automatisk, dock fungerar bara till 
Teslas egna bilar. Ett färre antal användare påpekade också att stationer hade 
dålig responstid eller en svårförståelig indikering. Det var oklart om bilen börjat 
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ladda när personen satte in handsken i bilen, detta skapade en osäkerhet bland 
användarna.  
Annan information som hämtades från formuläret var att användaren undviker 
generellt laddstationer som tar för mycket betalt, tar betalt per minut eller 
stationer som kräver registrering. Många av användarna kollar upp effekten, 
priset och typ av uttag, innan användning. 
Avslutningsvis fick användarna tycka till om hur de trodde framtidens 
laddstationer kommer att se ut. Många av svaren var kreativa och utförliga och det 
gav ett intryck av att användarna såg mycket utvecklingspotential på området. 
Generellt så beskrev användarna ett behov av en lättare och mer standardiserad 
betalningsmetod och en mer standardiserad laddningsinfrastruktur som är mer 
integrerat i samhället.  

 
Slutsatsen här är att försöka skapa en stolpe som underlättar utförandet för 
användaren, att får en stolpe som är enkel att förstå och som smälter in i miljön. 
För att underlätta laddfrekvensen för användaren, kommer fokus att ligga på ett 
snabbare och enklare gränssnitt och en design som inte krånglar till utförandet 
för användaren.     
Nedanför kommer ett litet utdrag av kommentarer från formuläret, som 
sammanfattar. Det finns en sammanfattning av alla svar på frågeformuläret som 
en bilaga (Se bilaga 4).  
 
“Struligt att hantera olika kort, olika prissättningar, Mycket enklare att fylla bensin 
i en vånlig bil.” 
 
“En del laddstolpar har långsamma betallösningar så att det är lätt att tro att man 
inte lyckåts åktiverå dem.” 
 
“Smäcker, fåst slådd, liten display som visar status och ev. problem samt möjlighet 
ått betålå smidigt utån ått vårå medlem.” 
 
“En publik låddåre skåll åutomåtiskt kännå igen din bil när den kopplås in och vetå 
om den har ett giltigt laddavtal som du debiteras genom. Det skall ALDRIG behövas 
speciellå kort, RFID eller åndrå krångligå betållösningår” 
 
 

2.4.2 Personas 
För att förtydliga användarstudierna skapades sex personas inom målgruppen (se 
figur 5) (Se bilaga 1). Detta för att få en mer fiktiv bild över hur olika typer av 
personer kommer att använda produkten i olika situationer. En persona hjälper 
oss människor att sätta oss in i någon situation när det är dags att sätta sig in i ett 
användarscenario (Wikberg Nilsson er al., 2015).  
Syftet med att skapa olika fiktiva personer var att få fram behov som inte kom upp 
tidigare i processen, för att få en bättre förståelse över problemet. 
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En användarresa utformades utifrån de personas som hade skapats. Vilket ger 
möjligheten att se på problemet från olika perspektiv. Detta ska hjälpa 
utvecklingsgruppen att hitta otalade behov som inte kom fram i frågeformuläret.  
Variationen på de fiktiva personerna var stor, för att samla behov inom hela 
målgruppen. Behov som kom upp genom de olika personerna under 
nästkommande steg, visade på att vi människor är olika. 

 

Figur 5, En persona, Klas Rån. 

2.4.3 Användarresa 
En användarresa är en metod för att öka förståelsen för användningen av en 
produkt, samt ett sätt att konkretisera användarens behov och önskningar. 
Metoden går ut på att följa varje steg som användaren går igenom under en dag, 
för att fånga upp outtalade behov hos användaren (Wikberg Nilsson er al., 2015).  
 
En tabell utformades där intryck under en dag i olika situationer sattes in (se figur 
6). Momenten som sattes in i tabellen var när användarna kom i kontakt med 
stolpen på något sätt, och vilka intryck som personerna behövde hantera eller 
utföra. Därefter utformades en graf över hur användarnas humör nivåer är i de 
olika situationerna (se figur 6). Grafen skapades för att kunna se när/var på dagen 
de kritiska momenten låg, för att kunna lösa behoven i dessa situationer. Målet 
med den blivande produkten är att eliminera de punkter i grafen då användarna 
har en sämre användarupplevelse (på röda markeringen). Detta genom att se var 
problemen ligger och utveckla en stolpe som löser de problemen som användarna 
mår dåligt av.  



 19 

 
Figur 6, Användarresa för en persona, för att se resonemang bakom varje punkt se bilaga 3. 

Under processen väcktes en större förståelse var problemen låg, komplicerade 
och tidkrävande laddstationer. Betalningen var ett problem som hamnade i fokus, 
då olika laddstationer har separata RFID brickor.  
Andra behoven som fångades upp från metoden var bland annat:  
 

• Information om laddning på avstånd. 
• Snabbt och enkel förvaring av kabel. 
• Snabbt se ifall allt är okej att bilen ladda. 
• Enkelt gränssnitt att förstå utan att behöva tänka. 
• Standardiserat eller automatisk betalningsmetod. 
• Snabb och Enkel betalning. 
• Snabb och Enkel användning på "första gången laddning". 
• Betalning utan frustration. 
• Pris visat på laddstation. 
• Kolla ifall parkeringen är upptagen (via en app). 
• Pålitlig/felfri laddning. 

 
Behovet för en stolpe som är pålitlig utan något komplicerat betalningssystem och 
sladdhantering, var stort.   
Resultatet från användarresan sattes in i en behovs och egenskapsmatris (se tabell 
4) senare i rapporten, som står till grund för kravspecifikationen. 

2.4.4 Fältstudie 
En fältstudie genomfördes framförallt genom mätningar på befintliga samt 
relaterade lösningar, för att få en förståelse om eventuella standarder. För att 
utveckla ett gränssnitt som inte avviker och som utnyttjar standarder som finns i 
vardagen hos användaren. 
 
Bensinstationer, handske parkeringar, olika larmcentralers knappsatser, och 
brevlådor var några produkter som mättes. Undersökningen resulterade i mått på 
30 olika objektets höjder och studierna visade att skärmar är monterade omkring 
160 cm från marken, knappsatser är monterade mellan 120 och 150 cm, och ett 
dörrhandtag ligger på 100 cm.  
Företaget har önskemål om att stolpen ska använda en maximal höjd på 140 cm, 
för att stolpen inte ska vara för klumpig och stor. Detta innebär att dessa 
”standarder” inte kan appliceras på produkten, dock gav mätningarna en 
förståelse för vilka mått som används idag och att höjden som skulle användas 
(140cm) hamnade inom standarderna på marknaden.   
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2.4.4.1 Montering 
Sea Ice gav avgränsningar kring monteringen i detta arbete. Avgränsningar som 
innebar att montering av laddstolpe på mark, inte behövdes utvecklas eller tas 
hänsyn till.  
En snabb studie i form av en internetsökning utfördes för att ändå få en förståelse 
hur montering av liknande produkter går till. Detta för att möjlighetgöra eventuell 
utveckling av monteringslösning och inte utveckla något som inte går att montera. 

 
Resultatet blev att en vanlig lösning för montering var en monterings plattform, 
som sätts fast genom fyra för borrade hål, där skruvar hamras ner och skruvas 
fast. Skruvarna expanderar och fastnar vilket gör att stolpen sitter fast (Wurth 
Svenska AB, u.å.). 
Slutsatsen som togs vidare i projektet var att fästpunkter mellan stolpe och 
monterings plattform kommer behövas för att möjlighetgöra montering.  
 

 

2.4.5 Behovs och Egenskapsmatris 
Resultatet av Kano-modellen sammanfattas och konkretiseras med hjälp av en 
behovs och egenskapsmatris. Syftet är att ta fram mätbara egenskaper, från de 
behov som redovisats tidigare i rapporten. De mätbara egenskaperna ska 
sammanfattas i en kravspecifikation för att användas som en mall att jobba och 
utvärdera arbetet ifrån. 
  
Genom en behovs och egenskapsmatris förtydligas alla de olika egenskaper som 
fångats upp under de tidigare stegen som utförts, och detta kommer då ge en 
betydelse i kommande kravspecifikation. Att sätta värden på egenskaperna som 
fångats upp konkretiseras nu kundbehoven. En egenskap ska helst vara beroende, 
det innebär att den blivande produkten kommer få faktorer som visar på vad 
produkten ska klara av och inte hur den ska göra det. Detta ger en öppen lösning 
till kommande idégenerering som gör det lättare för teamet att lösa problemen 
(Ulrich & Eppinger, 2014). 
  
Resultatet av metoden visas i tabell 4 och de gav alla de olika egenskaperna som 
användarna och företaget nämnt, fast i mätbara variabler som möjliggör arbetet 
och utvärdering av resultatet, för att se om produkten uppfyllt kraven som sattes 
från början.    
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Tabell 4, Behovs och egenskapsmatris 
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2.5 Material 
Val angående material, montering och tillverkningsmetoder kommer alla att 
underlättas med en förståelse av ett materials begränsningar. En förståelse hur ett 
material föråldras i en viss miljö och hur montering skiljer sig på olika material är 
kritiskt för att utveckla en produkt med en lång livslängd. Material som kan 
potentiellt användas i detta arbete kommer att studeras, markmaterial (asfalt och 
betong), plaster och metaller kommer att studeras. Syftet är att med ett bra 
underlag göra bättre val senare i arbetet. 

2.5.1 Asfalt 
Materialet består till grunden av sten och bitumen, där de sistnämnda är ett typ 
av bindemedel för att hålla ihop asfalten. Livslängden på asfalt är lång, om det är 
så att det är lågtrafikerad väg, räcker det att åtgärda små skador på ytan. En yta 
kan hålla upp till 20 år om den behandlats på rätt sätt.  
Asfalt är 100% återvinningsbart och har ingen någon större påverkan på miljön 
(Asfaltskolan, u.å.).  

2.5.2 Betong 
Betong är ett av de vanligaste materialen inom byggindustrin. Det är ett stabilt 
material att använda. Materialet har en lång livslängd delvis för att, materialet är 
hållfast och tål mycket stryk.  
Skillnaden på asfalt och betong är själva bindningsmedlet för båda materialen 
består mest av sten (Asfaltskolan, u.å.). 

2.5.3 Plast 
Användningen av plast sträcker sig från det vardagliga behovet som plastpåsen 
till sofistikerade vetenskapliga och militära tillämpningar (Edshammar, 2002). 
 
Det finns många olika typer av plaster, dessa kan också ha olika egenskaper. 
Egenskaperna kan dessutom påverkas genom tillsatser vid tillverkning 
(Edshammar, 2002). 
 
Plasten kan åldras kemiskt med tiden och speciellt under värme och ultraviolett 
ljus. Att en plast åldras kemiskt innebär att kedjemolekyler går av och blir kortare, 
polymeren bryts ned och platsen missfärgas och försprödas (Edshammar, 2002).  
 
Tillsatser kan appliceras med målet att antingen få unika egenskaper och/eller 
minska kostnaden genom att ersätta andra material (som metall). Många 
kommersiella produkter har baserats på blandbara polymerblandningar, t ex 
polystyren (frigolit, isoleringsmaterial, förpackningar, m.m.), och PVC-
nitrilgummi (stövlar, regnkläder, m.m.), samt icke blandbara 
polymerblandningar, exempelvis gummiblandningar i däck och slag resistenta 
plast (Paul & Newman, 1978). 

2.5.3.1 ECTFE (ethylene chlorotrifluoroethylene) 
ECTFE (ethylene chlorotrifluoroethylene) är en stark, styv och dimensionellt 
stabil flourpolymerplast. ECTFE expanderar väldigt lite vid värme och drar inte åt 
sig fukt, dock leder plasten ström. Denna flourpolymerplast används ofta vid 
sjukvårdsindustrin (Curbell Plastics, u.å. -a). 
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2.5.3.2 ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) 
ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) har väldigt goda hållfasthetsegenskaper. 
Den är stark, styv, lättarbetad och en billig termoplast. ABS åldras väldigt fort av 
solljus och är därför inte optimal för utomhusbruk (Curbell Plastics, u.å. -b).  
 

2.5.3.3 HDPE (high density polyethylene) 
HDPE (high density polyethylene) är en termoplast som är lätt att bearbeta. HDPE 
är en kemisk och korrosionsbeständig plast med låg absorption av fukt. Plasten 
används bland annat för plastdetaljer på lekplatser, hamnredskap, och utemöbler 
(Curbell Plastics, u.å. -c). 
 
HDPE anses vara det mest använda materialet i material substitution kedjan 
(Material substitution används för att reducera pris och vikt eller förbättra 
prestanda på en produkt genom att byta material (Glenraven, 2016)) på grund 
utav sina goda återvinnings egenskaper och materialets lättillgänglighet. Med 
lockade kvaliteter som bra Modulus, yield styvhet, och hög slagtålighet (Tanniru, 
Yuan &, Misra, 2006). 
 

2.5.3.4 UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene) 
UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene) har bra 
hållfasthetsegenskaper och kemisk beständighet med låg absorption av fukt. 
UHMW är dessutom lätt att bearbeta. Plasten används väldigt flitigt för maskiner 
inom industrin för sina hållfasthetsegenskaper (Curbell Plastics, u.å. -d). 
 
UHMWPE är en unik polymer med unika fysiska och mekaniska egenskaper. 
Mest anmärkningsvärda är dess ”smörjighet”, slagbeständighet och slitstyrka. 
Används i bland annat i fodring av dumpning bilar, löpare för tappning av 
produktionslinor och sidospår för fartyg och hamnar (Kurtz, 2004.). 
 

2.5.4 Metall 
Metall är ett material som används flitigt inom väldigt många olika områden men 
vilken metall är lämpligast att använda på en laddstolpe? 
 
Precis som plaster så finns det många olika typer av metaller med olika 
egenskaper och tillgänglighet. Egenskaper hos metaller kan också förbättras med 
olika legeringar (Kombination av metaller för att ändra/förbättra egenskaper hos 
den ursprungliga metallen) och behandlingar. Det finns typiska gemensamma 
egenskaper hos metaller, hög elektrisk och termisk ledningsförmåga, god 
formbarhet, goda återvinnings egenskaper, tillgänglighet (icke ädelmetaller som 
guld, silver, platina, mm), och korrosion, för att nämna några (Mott & Jones, 1958).  
 
Korrosion sker på metaller som utsätts för syre och koldioxid, ofta via fukt, och 
vatten, mm. Korrosion också kallat rost innebär att det bildas metalloxider, 
karbonater, eller andra föreningar. Korrosion börjar på metallens yta och jobbar 
sig succesivt inåt i materialet. Metaller som t ex krom och aluminium skapar ett 
skydd vid ytlig korrosion som stoppar ytterligare korrosion (Bartha, 1998). 
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2.5.4.1 Aluminium 
Aluminium är metall med hög hållfasthet relativt till sin vikt, goda formbarhets 
egenskaper, bra korrosionsbeständighet och återvinnings egenskaper.  Detta gör 
metallen attraktiv i framför allt fordonsindustrin (Miller et al., 2000). 

 
Aluminium är som sagt en korrosionsbeständig metall. När metallen reagerar med 
syre bildas ett tunt oxidskikt, skiktet är några hundradels µm tjockt och skapar ett 
tätt korrosionsskydd (Hydro Extrusions, u.å. -b). 
Aluminium är helt återvinningsbart, återvinning påverkar inte metallens 
egenskaper och kan smältas ned oändligt många gånger utan att metallens 
egenskaper försämras (Hydro Extrusions, u.å. -a). 
 

2.5.4.2 Stål 
Vanligt stål är en legering med huvudsakligen järn med en mindre kolhalt på 
mindre än 2 %. Stål har bra hållfasthetsegenskaper, lätt att bearbeta och är 
lättillgänglig (Nationalencyklopedin, 2019). 
 
Rostfritt stål innehåller dock en större legering av krom, kromet bildar ett tunt 
skikt på stålet vilket fungerar som ett skydd mot rost (Pearlite Steel, u.å.). 
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2.6 Kravspecifikation 
 
En kravspecifikation ger en grund till hela projektets val och beslut. Där all 
information sammanfattas och delas upp i krav och önskemål. För att få en stabil 
grund att stå på i ett designprojekt, är en kravspecifikation ett viktigt moment i 
projektets start. För att alla inblandade ska få samma förståelse ger 
kravspecifikationen en tydlig sammanfattning av resultatet från förstudien och 
användarstudien, samt kundens, företagets och användarens behov (Ulrich & 
Eppinger, 2014). Kravspecifikationen är bara ett hjälpmedel för att kunna 
kommunicera mellan de inblandade. Vilket är viktigt för att lösa problemet på 
bästa möjliga sätt (Österlin, 2010). 
 
Kravspecifikationen skapades utifrån de mätbara egenskaperna som kom fram 
från behovs och egenskapsmatrisen, vilket resulterade i en kravspecifikation (se 
tabell 5). 
 
Vissa av behoven har företaget lyft upp för att projektet ska leda till deras 
önskningar och krav. Exempel på detta är att, sladden ska vara 3,6 meter lång och 
att deras befintliga elektronik ska få plats i stolpen. Detta påverkar storleken och 
formen på produkten som ska designas. 
Värdena i kravspecifikationen utgick ifrån konkurrentanalysen och information 
från Sea Ice. Ett av kraven som sticker ut och som inte går att mäta är att 
användaren ska kunna ladda bilen med enbart en hand. Kravet skulle undersökas 
via användartester senare i projektet, som sedan ska utvärderas för att få tydliga 
bevis på att kommande sladdhanteringen används på rätt sätt.  
 
Därefter beslöts slutvärden genom undersökningar och gemensamma 
diskussioner utifrån förstudien. De viktiga är att alla egenskaper som sattes upp 
ska vara mätbara, på så vis kan resultatet i slutet utvärderas mot 
kravspecifikationen och därefter se om produkten uppfyller behoven som 
användarna och Sea Ice önskat och krävt.    
 
Genom att ha dragit slutsatsen att värden på egenskaperna som produkten ska 
uppfylla är rimliga att nå. Var nästa steg att komma upp med idéer, för att få fram 
en produkt som ska uppfylla användarens och företagets behov. Därefter dra en 
slutsats om produkten uppfyller kraven (Ulrich & Eppinger, 2014).   
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Tabell 5, Kravspecifikation (hela krav specifikationen (med källa och mätmetod) finns som bilaga (se bilaga 5) 
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2.7 Sammanfattning av förstudien 
Utförandet av förstudien gav projektet en bra start och en förståelse vad som 
fanns på marknaden idag. Hur konkurrenter bland annat löst liknande problem 
för att kunna använda deras idéer och lärdomar som har tagit deras produkter in 
på marknaden.  
Genom att strukturerat få en inblick i Kano-modellen så tidigt i processen och veta 
hur viktiga behoven var för att få en produkt att kunna konkurrera på marknaden, 
kunde processen fortsätta och snabbare få en bra process.  
Att få förståelse över vad en produkt behöver, var även gestaltlagarna och 
standarderna en viktig del av förstudien. De gav en inblick i redan framtagen 
information som utnyttjades till att projektet inte skulle hamna i problem som 
redan var lösta av någon annan.      
Sammanfattningsvis är förstudien en viktig del, om inte den viktigaste delen i ett 
projekt. För att få en bra förståelse och undvika att hamna i onödiga problem 
senare i projektet, och behöva lösa problem som redan är lösta.   
ul 
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3 Konceptutveckling 
Efter förstudien så finns nu en bättre förståelse för problemet. 
Konceptutvecklingsfasen påbörja för att lösa användarnas och kundens behov och 
krav. Kreativa metoder och verktyg (CAD, 3D skrivning, mm) kommer stå som 
grund till att hitta lösningar som löser dessa behov och krav som kom fram i 
förstudien. Syftet med denna fas av projektet är att få fram idéer/koncept utan 
begränsningar som sedan utvärderas och testas för att komma fram med koncept 
som svarar på data från förstudien. Kreativa metoder minimerar risken för att 
fastna på lösningar som inte uppfyller kraven från företaget och användarna 
(Ulrich & Eppinger, 2014). 
 
Konceptutvecklingsfasen började genom att dela upp det komplexa problemet och 
kraven till enklare och mer hanterbara delproblem (Ulrich & Eppinger, 2014). 
Problemet delades upp i formgivning, sladdhantering och funktioner (betalning, 
belysning, ergonomi och säkerhet, mm). Detta gav möjligheten till kontinuerliga 
möten med företaget för feedback och vägledning. 
 
Computer-aided design (CAD) är ett verktyg som användes under hela 
idégenereringsfasen. CAD använder matematiska beräkningar för att modulera, 
konstruera, och visualisera en produkt/modell. CAD är en industristandard som 
har många olika program och utvecklare, Inventor och Creo 4.0 användes i detta 
projekt.  
Olika typer av CAD-modeller skapades under flera faser i arbetet. Snabba och 
väldigt odetaljerade modeller användes tidigt i konceptgenereringsfasen för att 
möjlighetgöra 3D-printing av miniatyrer (1:10). Detta användes som ett verktyg 
för att kommunicera samt förstå koncepten på ett sätt som är svårt att göra med 
skisser. Samt att detaljerade CAD-modeller användes för att kommunicera det 
slutgiltiga konceptet. 
 
3D skrivning användes under konceptutvecklingsprocessen för att tillverka små 
modeller som användes för att få en större förståelse av koncepten och 
kommunicera former och funktioner till företaget. Modellerna var miniatyrer på 
en tiondel av den verkliga storleken (1:10) för att påskynda processen, då 3D 
skrivning typiskt tar lång tid och har begränsad yta att skriva ut på.  
3D skrivnings processen som användes heter Fused Deposition Modeling (FDM). 
FDM används flitigt för att snabbt skriva ut prototyper framför allt i 
produktutvecklings/industridesign området, men också som tillverkningsprocess 
(Jain & Kurthe, 2013).  

3.1 Design brief 
Två koncept av laddstolpar ska utvecklas med Sea Ices elektronik i åtanke. 
Koncepten ska täcka ett nytt formspråk där den befintliga elektroniken ska få 
plats, samt ett koncept på en accessoar som ska möjliggöra montering av Sea Ice 
befintliga laddbox. Företaget har gett få begränsningar men koncepten ska 
möjliggöra laddning av elbil där en laddbox inte kan monteras. Stolpen ska vara 
anpassad för semi publika och publika parkeringsplatser. 
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Anledningen till de två koncepten är att Sea Ice A 
vill få en insyn hur deras framtida produktlinje kan se ut, men också ett koncept 
som skulle kunna tillverkas och säljas inom en kort tidsram.  
 

3.2 Formgivning 
Den mest grundläggande egenskapen hos en produkt är dess yttre form eller 
design (Bloch 1995). Ett av de mest effektiva sätten att differentiera på 
marknaden är att använda estetik. Visuellt designelement en av de mest 
betydelsefulla faktorer som påverkar konsumenternas uppfattningar av en 
produkt (Mumcun & Kimzan, 2015).  
 
Idegenereringsfasen började med delproblemet “formgivning”. Detta på grund 
utav företagets krav och önskningar kring estetiken på resultatet. På grund av 
dessa krav beslutade gruppen att jobba utifrån formen av stolpen och utveckla 
funktioner därefter. Vilket är ett mindre vanligt tillvägagångssätt, men för att 
uppnå de stränga kraven på estetiken så sågs detta mest lämpligt. Laddstolpen 
viktigare egenskaper som diskret, smälta in i miljön, samt tåla nordiska 
väderförhållanden, alla dessa problem går under formgivning. Formgivning är 
fortfarande ett abstrakt problem så det delades in i ytterligare delproblem för att 
lösa dessa på ett enklare sätt. Delproblemen var “skydda skärm och sladd från 
klimat”, “diskret design” och “ergonomi”. 
 
Idégenereringen hade olika faser som var inspirerade av braindrawing, 
brainstorming, brainwriting (6-3-5) och morfologisk matris. Snabba analoga 
skisser användes huvudsakligen under hela processen för att kommunicera 
idéerna. Men även snabba CAD modeller och 3D utskrifter användes på mer 
slutgiltiga koncept.  
Processen började med en brainstorming på hur delproblemen kunde lösas, där 
olika former utforskades och utvecklades. Målet var att få fram lösningar som 
sedan kunde kombineras till koncept som kunde presenteras till företaget.  
 
Brainstorming är en metod med fokus på kvantitativa idéer. Metoden går ut på att 
generera många idéer utan begränsningar. De medverkande medlemmarna ska 
inte vara kritiska mot sig själv eller varandra. Kreativiteten ligger i fokus och en 
idé som verkar galen eller ologisk kan vara grunden till en mer spännande ide 
senare i projektet (Wikberg Nilsson er al., 2015). 
 
Brainstorming påbörjades med en individuell idégenerering i form av skisser som 
kunde presenteras och kommuniceras till gruppmedlemmarna. Det började som 
en individuell uppgift för att minimera influens från andra, samt att inte känna 
några begränsningar av tid och miljö. 
Resultatet från den individuella uppgiften gick vidare till en gemensam övning där 
koncept utvecklades, kombinerades och nya idéer kom fram (se figur 7). 
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Figur 7, Tidiga skisser. 

Efter en allmän brainstorming utfördes en mer strukturerad braindrawing. Varje 
deltagare skissade på delproblemen “skydda skärm och sladd från klimat”, 
“diskret design”, och “ergonomi”. Varje delproblem utvecklades och skissades på 
under 15 minuter (se figur 8). Skisserna skickades sedan vidare till nästa 
deltagare för att utvecklas under ytterligare 15 minuter. Sedan diskuterades, 
utvecklades, och utvärderades lösningarna som kommit upp under denna process. 
 
Draindrawing är enligt Ulrich och Eppinger (2014) en metod där deltagarna 
skissar på lösningar till ett problem under en bestämd tid. Dessa skisser skickas 
sedan vidare till en annan deltagare som ska vidareutveckla idén. Då samtliga 
deltagare skissat på varandras idéer så diskuteras idéerna och styrkorna tas 
vidare. Metoden resulterar i gemensamma idéer där alla inblandade har fått tycka 
till. 
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Figur 9, Process bakom koncept 1. 

 

 
Figur 8, Tidiga skisser. 

Denna övning resulterade i många snabba skisser med utvecklingspotential och 
möjligheten att kombineras. Gruppen utvecklade koncepten tillsammans för att 
komma på mer utförliga lösningar och koncept, och resulterade i fyra koncept. 
Koncepten presenterades för företaget för att få feedback och en dialog. Vilket gav 
en tydlig riktning om hur processen skulle fortsätta för att idégenereringen skulle 
leda till företagets krav och önskningar. Samt att säkerställa att problemet hade 
uppfattats på liknande sätt av både företaget och gruppen. 
 
Koncept 1 (se figur 9) har en kvadratisk form med en vinklad överdel för display 
för att möjliggöra en enkel och ergonomisk användning. Informationen läser 
användaren av på skärmen på ”hajfenan”.  
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Figur 10, Process bakom koncept 2. 

Figur 11, Process bakom koncept 3. 

 
Koncept 2 (se figur 10) har en vinklad form för att underlätta användningen av 
gränssnitt och skärm. Detta erbjuder en ergonomisk användning för en lägre 
stolpe, vilket ger möjlighet till en mindre och mer diskret stolpe. Möjligheten 
finns att skydda sladden och handsken genom att placera den under den lutande 
formen.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept 3 (se figur 11) är en kombination av en ladd stolpe och en gatlampa, och 
på så sätt smälter stolpen in i miljön. På grund av stolpens höjd begränsas inte 
höjden på skärmen eller handske parkeringen vilket ger möjligheten till ett 
ergonomiskt gränssnitt.   
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Koncept 4 (se figur 12) har en kvadratisk form med överhäng som skyddar 
sladden mot klimat genom att placeras under. Den smala sidopanelen erbjuder 
extra information som pris och laddningshastighet på avstånd.  

 
Figur 12, Process bakom koncept 4 

 
 
Ett möte mellan företaget och gruppen utfördes för att skapa en dialog och 
diskutera koncepten som kommit fram. Företaget såg potential i koncept 2(se 
figur 10) men ville se ytterligare koncept på formgivningen. Företaget tyckte 
framförallt inte att koncepten var diskreta och passade in i den tänkta miljön 
(moodboards utvecklades (se kapitel 2.3.2.1)). Vid denna dialog gav gruppen ett 
par alternativ för fortsättningen av arbetet. Företaget skulle välja mellan att en 
smidigare stolpe med sladdhanteringen utanför eller en större stolpe men 
sladdhanteringen på insidan. Företagets beslutade sig att minimera stolpens 
storlek och att förvara sladden på utsidan.  
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3.2.1 Morfologisk Matris 
För att generera nya lösningar, så användes en morfologisk matris. Detta för att 
lägga de tidigare koncepten åt sidan och få bort preferenserna. Enligt Wikberg 
Nilsson, Ericson och Törlind (2015) så hjälper en morfologisk matris att fokusera 
bort från den tänkta produkten och de tidiga tankarna.  
 

Matrisen (se tabell 6) struktureras upp mot de behoven som lyftes fram i 
förstudien, för att uppnå användarens önskningar och krav på produkten. De 
kriterier som var betydelsefulla för användarna och företaget var 
sladdhanteringen, indikeringen, visning av information, belysning och skydd av 
stolpe (skydd av stolpe försvann senare i projektet på grund utav avgränsning från 
företaget). 
 

Brainstorming samt brainwriting (6-3-5) användes för att generera lösningar på 
delproblemen i den morfologiska matrisen. Metodernas syfte är att få fram många 
och snabba skisser på kort tid utan begränsningar. För att sedan ta dela av de 
andras tankar och idéer. Här finns det inga gränser, alla som är med i processen 
ska känna sig trygga, alla idéer bidra till nya och spännande tankar. Under 
idégenereringen var tiden knapp och därför användes just brainwriting 6-3-5, då 
deltagarna får en utsatt tid på sig att få fram skisser. Därefter skickas skisserna till 
nästa person som får fortsätta på idén. Detta gör att inga skisser blir personliga, 
och på så vis minskas risken att en person får sin egen favorit, som blir svår att 
släppa vid vidareutvecklingen (Wikberg Nilsson er al., 2015).  
 

Kombinationer av kriterierna både slumpades fram och valdes fram. Med hjälp av 
en tärning slumpades kriterierna fram, detta för att gruppen inte skulle ha någon 
påverkan. Detta gav kombinationer som influerade nya tankar och idéer, för att 
utveckla koncept som inte kommit fram tidigare. Några koncept valdes, genom att 
diskutera fram kombinationer på de kriterierna som gruppen såg potential eller 
utveckling möjligheter i, t.ex. 1C-2D-3A-4A-5D. Det gav koncept som inte kommit 
upp tidigare och gav en bredd till nästkommande steg.  
Kombinationerna utvecklades till mer utförliga koncept. Den morfologiska 
matrisen resulterade i två nya koncept som visas i figur 13 respektive 14. 
Företagets slutsats resulterade i att koncepten hade mer potential än de tidigare 
koncepten i processen. Därför togs dessa koncept vidare till vidare utveckling och 
testing.    
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Figur 13, Koncept 5. 

Tabell 6, Morfologisk matris 

 Kriterier 
 

A B C D E 
  

F G 

1 Kabelhantering Inuti stolpe Krok Hängare 
Automatisk 
inrullning Hängande Korg  

2 Indikering 
Programmerbara 
Smålampor Ledstripe Symboler Projektor  Ingen Ljud Rörelse 

3 Visning av info 
Programmerbara 
Smålampor Projektor  

Led 
display App Ljudfil   

4 Belysning Diffust ljus Strålkastare Ledstripe     

5 Skydd Rör  Sten Ljud Ljus Hål Galler 
Kraftig 
konstruktion 

 

Olika koncept  

Koncept 1 1A-2A-3A-4A-5A 

Koncept 2 1C-2D-3A-4A-5D 

Koncept 3 1B-2G-3E-4B-5B 

  

 
 

Koncept 5 (se figur 13) där huvudlösningen var att skydda skärmen från väder 
och slitage, genom att ha ett genomskinligt skydd på toppen.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept 6 (se figur 14) har ett tak som skyddar skärmen mot väder och vind. 
Stolpen är smal och tar inte stor plats. Skärmen är vinklad och därför kan stolpen 
bli kortare, men fortfarande erhålla läsbarhet av display och därmed 
ergonomiska egenskaper. Tanken är att utnyttja ett dubbelt gränssnitt, alltså två 
laddstationer på samma stolpe vilket ger möjligheten till laddning av två 
fordon.         
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Figur 14, Koncept 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Accessoar till befintlig box 
Detta koncept grundades precis som tidigare i processen mycket på analoga 
skisser med grund från brainstorming, brainwriting (3-6-5) och braindrawing. En 
liknande idégenereringsprocess som tidigare i processen utfördes. Individuell 
brainstorming, braindrawing där medlemmarna skissade på varandras idéer, 
samt brainwriting (3-6-5) metod. Detta resulterade i två koncept som tidigt 
presenterades till företaget. 
 
Första konceptet (koncept 7)(se figur 16) blev en stolpe som tog inspiration från 
tidigare koncept (koncept 2)(se figur 10). Boxen placeras på den vinklade delen 
av stolpen, för att möjliggöra en ergonomisk användning. 
 
Andra konceptet (koncept 8)(se figur 15) blev en stolpe där möjligheten för 
montering av två laddboxar fanns. För att minska kostnaderna för företaget skulle 
samma typ av sladdhantering användas som redan var på boxen. 
Sladdhanteringen beskrivs senare i rapporten under sladdhantering (se kapitel 
3.3). 
 
Koncept 8 valdes och utvecklades tillsammans med företaget över ett möte. Inför 
mötet hade företaget tänkt en del på hur konceptet skulle kunna verklighetgöras 
med material, tillverkningsprocesser och ändringar som skulle möjliggöra 
tillverkning. Sea Ice sade att detta koncept kom i andra hand och att mer fokus bör 
ligga på dem tidigare koncepten på en ny laddstolpe. 
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3.2.3 Koncept sållning 
Efter att sladdhanteringen var bestämd skulle formen på stolpen utvecklas. För att 
denna processen inte skulle bli partisk sattes de olika koncepten från föregående 
idegenerering in i en konceptsållningsmatris. Totalt blev det sex olika koncept 
som nu skulle jämföras mot en befintlig stolpe på marknaden. Koncepten som togs 
med var de två koncepten som hade gått vinnande ur förra steget, de tog även med 
koncept som inte gruppen kunnat släppa, då det fortfarande fanns idéer om hur 
dem kunde utvecklas. 
 
Behoven som fångats upp under förstudien låg som grund till metoden och dessa 
skulle nu jämföras emellan den befintliga lösningen som var Garo LS4, och de olika 
koncepten som det fanns potential i. Alla koncepten bedömdes mot den befintliga 
lösningen med plus(+) (om behovet löstes bättre), minus(-) (om behovet inte 
löstes bättre) eller noll(0) (om behovet löstes lika bra).         
I metoden gällde det att sålla bort koncept som inte motsvarar förväntningarna, 
och ta vidare de koncepten som det finns potential i. Vilka koncept som gick vidare 
utsågs via en sammanställning i resultatet (se tabell 7). Sammanställningen 
utfördes med hjälp av ett rangordningssystem (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Loopen(Koncept 6), B2B(koncept 8), Kanonen(koncept 4), Vilken(koncept 2), 
Gatan(koncept 3) och Hajen(koncept 1) var koncepten som ställdes mot Garos 
befintliga stolpe. Garo användes som referens i metoden, för att stolpen är en 
vanlig produkt på marknaden, och användarna nämnde stolpen i formuläret 
under förstudien, samt att företaget sade att det var en bra referens. Genom 
konceptsållningsmatrisen gick det två koncept vidare och två valdes att 
kombinera till ett, där de fanns potential i vissa delar av koncepten (se tabell 7).  

 

 

Figur 15, Koncept 7. Figur 16, Koncept 8. 
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Dessa tre olika koncept sattes in i en konceptpoängssättningsmatris, matrisens 
uppgift var att hjälpa till att urskilja de olika koncept med en mer noggrannhet än 
förra metoden. Behoven användes återigen för att jämföra de olika koncepten, för 
att se potentialen i varje koncept. En viktfaktor bestämde hur avgörande de olika 
behoven var på den kommande stolpen, där den totala summan av viktfaktorn 
skulle bli hundra procent. Där av skulles nu de hundra procenten delas ut på alla 
olika behoven i tabellen. Detta avgjordes på företagets värderingar, då företaget 
la stort fokus på det estetiska och inte lika mycket säkerheten och belysningen. 
Resultatet blev att behovet ”anpassad till miljön” fick högre viktfaktor än 
belysningen (se tabell 8).   

Poängen matades in från 1–5 hur bra konceptet uppfyllde behovet, där 5 uppfyllde 
behovet och 1 gjorde det inte. Detta gjordes för varje koncept som tagits vidare, 
även Garos stolpe. Därefter multiplicerades poängen med viktfaktorn. Faktorn av 
poängen och viktfaktorn blev den viktade poängen av ett visst behov för varje 
koncept. Totala poängen för ett koncept, blev summan av alla de viktade poäng 
från de olika behoven. Resultatet blev att Loopen fick högst poäng och blev 
vinnare, samtidigt som företaget ville ha två olika lösningar tog även tvåan vidare 
som var B2B konceptet, där företagets box skulle appliceras på (Ulrich & Eppinger, 
2014). De två koncepten tog vidare i processen till nästa steg där mer detaljer 
skulle bestämmas.  

Tabell 7, Konceptsållnings matris 

       Koncept       

Urvalskriterier A B C D E F G 

  Loopen B2B Kanonen 
Referens (Garo 

LS4) Vinken Gatan Hajen 

                

Estetisk anpassad i 
miljön + + - 0 0 + - 

Enkel installation 0 + - 0 - - 0 

Enkelt och lätt gränssnitt + + + 0 + - + 

Ergonomisk  + - 0 0 + 0 0 

Enkel att tillverka 0 + - 0 - - - 

Möjlighet till belysning + 0 + 0 + + + 

Skyddad mot yttre 
påfrestningar 0 0 - 0 - - 0 

Säker att använda - - - 0 - - - 

Lätt att läsa av indikering + - 0 0 + 0 + 

        
Antal + 5 4 2 0 4 2 3 

Antal 0 3 2 2 9 1 2 3 

Antal - 1 3 5 0 4 5 3 

        
Slutbetyg 4 1 -3 0 0 -3 0 

Rangordning 1 2 4 3 3 4 3 

                

Fortsätta? Ja JA Nej   Komb. Nej Komb. 
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Tabell 8, Resultatet av konceptpoängsmatrisen. 

         Koncept         

      D   A   B   EG 

      

Referens 
(Garo 
LS4)   Loopen   B2B   Vinken/Hajen 

                    

    Poäng 
Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng Poäng 

Viktad 
poäng Poäng Viktad poäng 

Urvalskriterier Viktfaktor                 

Estetisk 
anpassad i 
miljön 25% 3 0,75 4 1 3 0,75 3 0,75 

Enkel 
installation 10% 3 0,3 3 0,3 4 0,4 2 0,2 

Enkelt och lätt 
gränssnitt 10% 2 0,2 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Ergonomisk  10% 3 0,3 4 0,4 2 0,2 4 0,4 

Enkel att 
tillverka 15% 3 0,45 3 0,45 4 0,6 2 0,3 

Möjlighet till 
belysning 5% 1 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,2 

Skyddad mot 
yttre 
påfrestningar 15% 4 0,6 4 0,6 3 0,45 2 0,3 

Säker att 
använda 5% 4 0,2 3 0,15 2 0,1 2 0,1 

Lätt att läsa av 
indikering 5% 2 0,1 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

Total poäng     2,95   3,65   3,25   2,75 

Placering     3   1   2   4 

Fortsätta?         Ja   Nej   Nej 
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Figur 17, De första mockupsen på stolpen. 

3.2.4 Mockups 
En mockup är en modell som med grova former och i full storlek visar 
funktionerna som är tänkta att användas i produkten (Österlin, 2010).  
 
Mockups skapades på koncept 6 (se figur 14) där målet var att snabbt utvärdera 
konceptet (se figur 17). Höjd och vinkel på tak och skärm undersöktes fall 
användaren skulle kunna använda produkten på ett ergonomiskt vis och samtidigt 
vara inom de dimensioner som företaget hade satt som krav.  
Olika beräkningar utfördes för att få fram en höjd och vinkel som passade 
målgruppen, teoretiskt (se beräkningar på kap 3.4.1). 
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3.3 Sladdhantering  
När ett koncept på formgivningen hade valts så började idégenereringen på nästa 
delproblem, vilket var sladdhanteringen. Momentet hade ett helt annat fokus, 
istället för att fokusera på det estetiska (som i formgivningen) så utvecklades 
idégenereringen mer mot funktionerna. Dock kommer funktionerna att utvecklas 
utifrån konceptet som formgivningen resulterade i. Liknande kreativa övningar 
som använts tidigare kommer att användas, men med ett annat tillvägagångsätt. 
Med mer fokus på prototypbygge för att utveckla en lösning utifrån de 
begränsningar som sladden har. 
Sladdhanteringen behöver uppnå olika krav, användning ska kunna ske med en 
hand och funktionen ska samla upp 3,6 meter sladd.  
 
En marknadsundersökning utfördes på liknande lösningar, detta med hjälp av 
internetsökningar. Lösningar som undersöktes var bland annat olika former på 
krokar, hur en dammsugarsladd fungerar och hur bensinstationer förvarar deras 
kabel, för att få en allmän förståelse. Utifrån detta utfördes en idégenerering 
baserat på brainwriting. Gruppen diskuterade och skapade mockups på de 
lösningar som uppfattades genomförbara och som hade möjlighet till utveckling 
(Se kap 3.3.1 till 3.3.4). Mockups användes tidigt för att öka förståelsen av de 
begränsningar sladden hade och hur dessa begränsningar påverkade 
konceptlösningarna.  

3.3.1 Kroken 
För att kunna förvara sladden utformades en form av krok, där användaren ska 
kunna hänga sladden efter användning. Tanken är att en del av sladden ska viras 
runt hängaren en till två varv. Samtidigt som en del ska häng fritt, för att 
underlätta för användaren när personen parkerar nära stolpen. Om uttaget på 
bilen är nära stolpen, behövs bara den “fria” delen av sladden (ca 2 meter) 
användas, och momentet med upphängningen behöver då inte användas. Kroken 
är till för att undvika att sladden hamnar på marken (Se figur 18).  
 

 
Figur 18, Mock-up på "kroken". 
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Detta konceptet erbjuder en möjlighet till laddning med en hand, fast kan kräva 
två händer om användaren står för långt ifrån.  
Konceptet är enkelt att förstå men också lätt att missförstå, då denna 
sladdhantering inte är automatisk så finns det möjlighet till att en stressad eller 
“lat” användare placerar sladd och handske på ett skadligt sätt för produkten. 
Detta kommer då leda till att livslängden minskar, då bland annat fukt kommer in 
i handsken eller slitage på sladden kan uppstå. Och är då sämre i ett 
hållbarutvecklingsperspektiv, dock så är detta koncept genomförbart och lätt 
tillverkat. 

3.3.2 Tråd lösningen 
Ett av koncepten för en automatisk sladdhantering är att sladden dras upp med 
en kedja eller lina. Sladden förvaras då hängandes på utsidan av stolpen utan 
någon kontakt med mark. En kedja/lina kommer att sitta fast ca 2 meter in på 
sladden, kedjan/linan kommer att vara ansluten till en kabelvinda som drar in den 
två meter långa kedjan och drar upp sladden intill stolpen (Se figur 19).  

 

 
Figur 19, mock-up på tråd lösning. 

 
En kedja kan användas för att öka hållbarheten och minska chans för vandalism. 
Ett annat alternativ till kedja är en nylonlina. En lina skulle minska ljud, pris, och 
slitage men skulle ge en sämre hållbarhet i utemiljö och möjligtvis behövas bytas 
ut med några års intervaller. 
 
Detta konceptet erbjuder en automatisk sladdhantering, med möjlighet för 
laddning med en hand (som företaget har krav på). Konceptet håller upp sladden 
från marken, fast erbjuder inget skydd mot väder, vind eller UV. 
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3.3.3 Dammsugaren 
Detta koncept erbjuder också en automatisk sladdhantering med en förvaring av 
cirka halva sladden (ungefär 2 meter) på insidan av laddstolpen. Denna möjlighet 
görs med en viktad trissa som drar in sladden med hjälp av gravitationen/tyngd 
(Se figur 20). 
 

 
Figur 20, mock-up på "dammsugaren". 

Konceptet gömmer halva kabeln inne i stolpen vilket kan ge möjligheten till en 
smidigare estetik. Dock skyddar inte stolpen hela sladden mot väder, vind, eller 
UV. Utmaningen är att få ihop detta på ett smidigt och kompakt sätt utan att utsätta 
sladd för olika typer av stress. De positiva är att det blir en möjlighet för laddning 
med en hand (som företaget har krav på). 
 

3.3.4 Under marken 
En trissa under marken kommer att vira in sladden via en kabelvinda. Vindan 
placeras under marken för att kunna minimera stolpens storlek. Funktionen 
kommer dra in sladden med hjälp av en elmotor. Längre upp på stolpen där 
sladden kommer in i stolpen sitter det en liten mindre trissa, för att vinkla ned 
sladden på ett funktionellt sätt till vindan under marken. Trissans funktion där 
sladden går in är att minska slitage på sladden och att leda sladden rätt.  
 
Hela funktionen är hämtad utifrån en dammsugarsladds funktion.  
Fördelar med lösningen är att hela sladden förvaras utom synhåll, på så vis 
minskar risken för vandalisering och slitage. Det är även en svår lösning att göra 
fel på, då det bara finns ett naturligt sätt att hänga upp handsken på.  
Nackdelarna är att mekanismen sitter under marken och på så vis krävs det 
mycket arbete om det krånglar eller behövs bytas ut. En annan nackdel är att 
sladden idag går in i elektroniken, på den befintliga boxen, och på denna lösningen 
krävs det att sladden tar antingen en annan väg till huvudcentralen eller på något 
sätt tar sig upp till elektroniken som sitter längre upp i stolpen. 
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3.3.5 Sammanfattning av sladdhanteringen 
Resultatet av sladdhanteringen fick sina beslut utifrån företagets krav, dock kom 
ett fler tal krav fram under processens gång. Sladdhanteringen skulle kunna 
användas med enbart en hand, för att underlätta utförandet för användaren, samt 
kunna förvara 3,6 meter sladd. Under denna process fick företaget välja mellan två 
alternativ relaterat till hur sladdhanteringen skulle påverka storleken på stolpen. 
Det vill säga skulle sladden förvaras innanför eller utanför stolpen, detta beslut 
skulle då påverka storleken på stolpen, samt hur sladdhanteringen skulle 
begränsas.  
Företaget valde att förvara sladden på utsidan av stolpen, för att uppnå målet med 
en smidig och diskret stolpe. Av de fyra koncepten var det bara ett som 
motsvarade de krav som företaget slutligen hade. Därav blev resultatet på 
sladdhanteringen att en lina/kedja (se kapitel 3.3.2) skulle dra upp sladden på 
utsidan av stolpen, då detta koncept uppfyllde alla de krav som fanns. Nästa steg 
var nu att testa om konceptet verkligen var pålitligt, det gjordes via 
användartester. Resultaten av testerna kommer senare i rapporten (Se kapitel 
3.4.2).       
 
På konceptet där den befintliga boxen skulle appliceras på en stolpe, beslutade 
företaget att använda samma typ av sladdhantering som redan fanns på boxen. 
För att bibehålla samma funktioner som den befintliga boxen hade, samt dra ner 
på tillverkningskostnaderna på detta konceptet. Denna typ av sladdhantering är 
en “upphängningskrok” på baksidan/taket av boxen. Sladden kommer då att 
förvaras runt boxen, från båda hållen av stolpen vid en ”lösning för två laddboxar, 
med ett skydd mellan boxarna för att förhindra trassel av sladdarna (Se figur 21). 

 
 

Figur 21, Back to back(b2b). 
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3.4 Vidareutveckling 

3.4.1 Beräkningar 
Syftet med beräkningarna var att få fram rätt vinkel på skärmen för en 
genomsnittlig längd inom målgruppen (se kapitel 2.3.1), för att användaren ska 
kunna ta del av informationen på skärmen, utan att behöva böja sig. Parametrarna 
som hade påverkan på skärmens vinkel var bland annat, höjden på stolpen samt 
tak. Längden på en person togs fram genom atropometri.se (Se kap 2.3.1), för att 
ha en utgångspunkt i beräkningarna. Det valdes att arbeta mellan 95e och 5e 
percentilen av längden på målgruppen (5% av de längsta samt kortaste kvinnor 
och män inkluderades inte). På detta sätt avgränsas extremfall av längder. 
Därefter utfördes det beräkningar för att räkna fram längder och vinklar på 
stolpen (Se figur 22).  
 

 

 
Figur 22, Beräkningar på vinklar och höjder. 

 
Beräkningarna för 95 percentilen av män resulterade i en vinkel på 49 grader för 
skärmen, 22,6 cm höjd på taket (för att inte täcka skärmen). Resultatet för 5 
percentilen kvinnor var 52 grader för skärmen, med en höjd på 25,6 cm på taket, 
Detta togs vidare till användartester för att undersöka hur målgruppen uppfattade 
måtten. 
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Figur 23, Prototypen som användes under 

användartesterna. 

3.4.2 Användartester 
Syftet med att utföra tester var att få fram konkreta data på vilken höjd och vinkel 
på skärmen som målgruppen föredrar. För att kunna utföra användartesterna 
användes en mockup på olika höjder som hade beräknats fram tidigare i 
processen (se kap 3.4.1). Måtten som undersöktes var höjden på 
handskeparkeringen, vinkeln på displayen samt höjden på stolpen och takets höjd 
från displayen. 
Måtten på modellen grundades i de beräkningar som utförts tidigare (se kapitel 
3.4.1) och även på de mätningar som gjordes under förstudien på befintliga 
produkter (se kapitel 2.4.4).  
  
Totallängden på stolparna var 126cm och 133cm. Placeringen av handsken var 
antingen under skärmen på framsidan eller på sidan av stolpen (höjderna 100cm 
samt 110cm) (se figur 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utförandet av testet började med att iaktta hur nära användarna stod stolpen vid 
användning, vilket var möjligt med markeringarna på golvet (se figur 23). Sedan 
skulle användaren testa vilken handskeparkering som kändes mest naturlig. 
Användarna fick dessutom dra ut sladden till dess fulla längd, för att känna på hur 
sladdhanteringen fungerade. Iakttagelse togs på hur användaren använde 
sladdhanteringen, där de flesta använda en hand under hela processen. De som 
använde två händer vägledde sladden med andra handen vilket inte är nödvändigt 
När användaren hade satt tillbaka handsken i en av parkeringarna (vilket hål som 
valdes noterades). Användaren fick testa vilken av skärmarna som var naturligast 
att läsa ett telefonnummer ifrån, här noterades det vilket avstånd personen stod 
på samt om användaren böjde sig för att läsa av informationen. Sista momentet 
fick användaren frågan om något av taken kändes i vägen vid avläsningen av 
informationen. 
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Resultatet noterades, relevant data finns i tabell 9 men resultatet från hela testet 
finns i bilagor (se bilaga 2). 
 
 

Tabell 9, utdrag från användartesterna. 

 

Testet utfördes på 21 personer med stor varians på åldrar och sysselsättningar. 
Fokus under testerna var att verifiera kraven på produkten, vilket gjordes både 
genom konkreta svar, samt iakttagelserna. 
 
Resultatet visade tydligt att den längre stolpen på 133cm med en 
handskeparkering på framsidan var populärast. Majoriteten av användarna 
använde enbart en hand vid utförandet av en laddningsfrekvens, vilken var målet. 
Resultat av testerna kommer stå som grund till argumentation för det slutgiltiga 
valen senare i projektet då detaljutvecklingens beslut ska tas. Hela resultaten av 
användartesterna finns i bilagorna.   
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3.4.3 Funktions utveckling 
Processen fortsatte i en utvecklingsfas där funktionerna var i fokus. De två 
koncepten som tagits fram hade i nu läget bara en form (med dimensioner) och 
en sladdhantering, där nästa steg var att utveckla de funktioner som behövdes 
för att färdigställa stolparna. Då sladdhanteringen och dimensioner redan var 
bestämda, hamnade fokus på hur taket skulle utformas, detta gjordes via en 
idegenerering. 
 
Problemen som skulle lösas var att taket skulle förhindra att en person sitter på 
stolpen, förhindra avställning av skräp, men först och främst att förhindra 
samling av vatten och smuts. Flera kreativa metoder användes, brainstorming 
samt dark horse. En brainstorming utfördes med inspiration från befintliga 
produkter (brevlådor, fågelholkar, soptunnor) som referens (se figur 24). 

 
Figur 24, Process bakom vågiga taket. 

Konceptet som kom fram var baserat på en dark horse idéer som skulle få 
användaren att relatera till naturen (se figur 27) (se kapitel 3.4.3.1). Detta 
koncept (se figur 24) skickades till företaget för en utvärdering och feedback. 
Företaget såg problem med detta koncept och gav oss respons, Vilket lede till det 
slutgiltiga konceptet (se figur 25). 



 49 

 
Figur 25, Slutgiltigt koncept för tak. 

Företaget kom tidigt med önskemålet att stolpen skulle ha en allmänbelysning. 
Belysningens uppgift skulle då vara att lysa upp parkeringen och skydda stolpen 
mot påkörning. Tankar fanns att belysningen skulle sitta på sidorna, och 
innanför taket.  Det mest naturliga var att belysningen skulle sitta på insidan tak 
och lysa nedåt då detta skulle bidra till en diskret laddstolpe. Efter testar på hur 
ljus betedde sig kom valet om att placera den innanför taket. Ljuset från lampan 
kommer belysa de viktiga funktionerna på stopen som är, skärmen och handsken 
samt marken framför stolpen, vilket är funktioner och ytor som användaren ska 
ta del av.  
 
Placeringen av handsken berodde på hur stolpen ska installeras på parkeringen. 
Då möjligheten finns att två bilar ska ladda samtidigt, så kunde laddstolpen 
placeras på olika sätt (se figur 26). Efter mycket diskussion inom gruppen, kom 
beslutet att placera laddstolpen diagonalt från bilen för att minska chansen att 
användaren behöver trängas mellan stolpe och bil. 
  

 
Figur 26, Olika placeringar av stolpen. 
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Figur 27, Dark horse koncept. 

3.4.3.1 Dark Horse 
Dark Horse är en metod som ligger till grund för att hitta lösningar som sticker ut 
från mängden. Metoden har som kännetecken att idén ska kännas orimlig, att inte 
uppnå kriterier för möjlig produktion eller vidareutveckling. En idé kan dock ge 
idéer till mer lösbara lösningar som kan ge ett speciellt koncept. 
Metoden ger processen ett lyft och en högre gräns, för att våga ta ut svängarna och 
på så vis få en större bredd på idéerna (Wikberg Nilsson er al., 2015). 
 
Flera idéer på förhindring av vattensamlingar och avställningsytor kom fram, en 
specifik lösning stack ut (se figur 27). Detta koncept löste dessa problem på ett 
innovativt sätt, där användaren skulle känna koppling med naturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konceptet löste problemet med hjälp av växter på taket. Detta bidrog till en 
lösning som skulle få användaren att relatera till naturen, vilket användaren och 
kunden försöker förbättra eller rädda genom att använda el istället för fossilt 
drivmedel.  
 

3.4.4 FEM 
Mer detaljerade CAD-modeller skapades för de slutgiltiga koncepten. Framförallt 
kommunicera mått, formspråk och montering. En CAD-modell ger också 
möjligheter till Finita Elementmetoden (FEM) beräkningar och renderingar som 
visar den slutgiltiga produkten på ett realistiskt sätt. 
 

Finita Elementmetoden (FEM) beräkningar stod som grund till ett flertal val, bland 
annat som en utvärdering av konstruktionen, men också för att minska material 
och påverkan på miljön och jordens resurser.  
Ett extremscenario skapades för att få en förståelse om stolpen skulle överleva ett 
osannolikt scenario, utan att gå sönder. Ett extremscenario skapades utifrån 
diskussioner inom gruppen om vilka möjliga krafter som skulle kunna uppstå på 
stolpen. En tryckande kraft på 1500N(150kg) applicerades på stolpens sida som 
ska simulera en tyngre människa som hänger, drar eller lutar sig på stolpen. En 
kraft på 1000N(100kg) applicerades på stolpens tak för att simulera avställning 
av föremål på tak och/eller att någon sitter på den. Företaget hade avgränsat 
hållbarheten för produkten och bestämt att stolpen inte ska klara av en påkörning 
av en bil. 
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Figur 28, Beräkningar på 4mm tvärsnitts tjocklek. Figur 29, Beräkningar på 6mm tvärsnitts tjocklek. 

Scenariot beräknades med olika materialtjocklekar och tvärsnitt, för att få en 
förståelse för hur materialet deformeras och påverkas av krafterna. Sedan 
används resultatet, för att effektivisera materialanvändningen och försöka 
använda så lite material som möjlighet. 
Beräkningar utfördes på tvärsnitt med 4 mm samt 6 mm tjock aluminium (se figur 
28 och 29). Framförallt för att få en förståelse hur tjockt aluminiumet bör vara, för 
att klara förutsättningarna som kan uppkomma i dess tänkta miljöer. Materialet 
beslöts utifrån företaget och tidigare materialstudie. Detta gällde även 
tillverkningsmetoderna, vilket är metoderna som användes av företaget idag. 
Detta skulle underlätta processen och kostnaderna då samma tillverkningsmetod 
applicerades på stolparna.      
 

 

 
Ett test på varje sida utfördes, då stolpen ej är symmetrisk. Det blev en stor 
variation av deformation mellan de två sidorna. Den maximala deformationen 
blev 15,62 mm när en kraft på 1500N applicerades på stolpens sida. Samtidigt som 
den maximala deformationen blev 4,68 mm när kraften appliceras på stolpens 
framsida. 
 

Samma tester utfördes på ett tvärsnitt på 6 mm tjock aluminium. Resultatet av 
dessa tester blev en maximal deformation på 13,64 mm, när en kraft på 1500N 
applicerades på stolpens sida. Deformationen blev 1.98mm (~12,7%) mindre i 
jämförelse med ett tvärsnitt på 4 mm, samt blev den maximala deformationen på 
framsidan 3,266mm, vilket är en minskning med 1,414 (~30,2%).  
 
Ingen av dessa krafter ska vara stor nog för att få materialet att plasticera och 
skapa permanent deformation. Dessutom appliceras inga krafter under 
användning som skulle få stolpen att deformeras under användning. Beslutet som 
togs var att en materialtjocklek på 4mm skulle användas för den slutgiltiga 
produkten. För att spara på material vilket bidrar till en billigare produkt och en 
produkt som är bättre för miljön. 
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4 Resultat 

4.1 Slutgiltiga val  
Besluten som bestämdes på slutkoncept grundades i de undersökningar som 
utförts under processen. Från start har det alltid varit ett mål att få fram två olika 
koncept med två olika funktioner, en stolpe där befintliga elektroniken ska 
appliceras på ett nytt koncept/formspråk, samt ett koncept där Sea Ices befintliga 
laddbox ska kunna monteras fast.   

4.1.1 Slutgiltigt koncept 1 
Slutkonceptet (se figur 30) för lösningen med befintlig box, resulterade i ett 
koncept som komprimerar monteringen och få då en stolpe som enbart skulle 
fungera som en “vägg”. 

 
Figur 30, Skiss på slutgiltigt koncept 1. 

 
Sladdhanteringen och boxens andra funktioner skulle vara identiska med boxen 
som redan fanns, då företaget ville maximalt utnyttja den befintliga laddboxen. 
Konceptet blev en stolpe med möjlighet till montering av två laddboxar, en på 
varje sida av stolpen (se figur 30). För att inte trassla ihop sladdarna, skapades en 
avgränsning mellan upphängningen för sladdarna på toppen. Belysningen är 
identisk med den befintliga lösningen, vilket kommer vara under boxen ner mot 
marken. 
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Figur 31, Rendering av slutgiltigt koncept 1. 

 
Figur 32, Explosions skiss av slutgiltigt koncept 1. 

 
 
Konceptet är delat i två delar (se figur 32), ett hus och en överdel (i den delen 
laddboxen monteras). Huset ska tillverkas av strängsprutad aluminium i 
tjockleken 4mm. Överdelen kommer att tillverkas av gjuten aluminium. 
Tillverkningsmetoderna beslutade företaget vid ett möte under projektet, då vi 
inte behövde tänka på detta.   
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4.1.2 Slutgiltigt koncept 2 
Konceptet (se figur 33) som tagit mest tid att utveckla resulterade i en form där 
skärmen skyddas med ett tak. Stolpens slutliga höjd hamnade på 139cm från 
marken, med en höjd på skärmen på 110 cm, samt att vinkeln blev 49 grader på 
skärmen och en höjd på 29cm för taket. Höjderna och vinklarna grundas i de 
användartester och diskussioner som varit pågående mellan gruppen och 
företaget under processens gång. Utformningen på taket är speciellt utformat för 
att motarbeta sittning, vattensamlingar, samt avställning av skräp (se figur 24). 
Taket skyddar även displayen mot snösamling och andra typer av väder som kan 
förekomma i norden.   

 
Figur 33, Skiss på Slutgiltiga koncept 2. 

  
Det avrundade hörnen på formen minskar risken för slitage och skador, samt att 
formen visar på en kompakthet (Wikberg Nilsson er al., 2015).  
 
Stolpen är indelad i olika material (se figur 34), där materialet på panelen är 
plast (HDPE) som börjar på hälften av den totala höjden. En urgröpning på två 
centimeter i plasten (som är två tredjedelar av panelens höjd) ramar in 
funktionerna för att visa för användaren var viktig information/funktioner finns, 
det beslutet grundas i slutenhetslagen, vilket är en gestaltlag, proportionerna har 
valts för att skapa lugn och harmoni (Bergström, 2004).  
 
HDPE plast valdes för dess goda bearbetnings egenskaper, kemisk och 
korrosionsbeständig, låg absorption av fukt (Se kapitel 2.5.3.3). Vilket passar en 
produkt för utomhus bruk och de egenskaper som denna produkt behöver. 
 
Materialet på huset är en 4mm tjock aluminium, ringen på ovansidan ska tillåta 
en enklare montering samt ger konstruktionen bättre hållbarhetsegenskaper (se 
figur 34). Aluminium valdes för dess goda korrosions beständighet, återvinnings 
egenskaper, samt de goda formbarhets egenskaperna (se kapitel 2.5.4.1). 
Företagets tidigare laddbox använder sig av aluminium så kompetensen inom 
materialet finns inom företaget, samt en enhetlig produktlinje. 
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Figur 34, Explosions ritning på slutgiltigt koncept 2. 

 

Stolpen är symmetrisk och har en display och sladdhantering på båda sidor av 
stolpen, för att tillåta laddning av två bilar samtidigt.  
Mindre stolpar bidrar till mindre material och tillverkningskostnader för 
företaget. Detta gör att stolparna blir mer diskreta, då mindre antal stolpar 
behövs på en parkering, för att kunna ladda samma antal bilar, då dubbeldisplay 
används.   
 
Den slutgiltiga sladdhanteringen använder sig av en lina som drar in sladden (Se 
kapitel 3.3.2). Handsken parkeras på stolpen under motsvarande display, 
beslutet grundas på att handsken ska vara lättillgänglig för både vänster och 
högerhänta, för att minska chansen för förvirring vid användning. Momentet 
med sladdhanteringen som matas upp automatiskt och att parkeringen är under 
motsvarade display, gör att användaren får det svårare att göra fel. Vilket medför 
att kravet från start, att laddning ska vara enkelt, är uppfyllt.  
Betalningssystemet kommer att ske via Swish, kontokort eller registrering för att 
alla typer av användare ska få tillgång till stolpen utan några problem. 
Informationen om betalningen kommer stå på displayen, för att användaren lätt 
ska veta hur momentet går till.     
En allmänbelysning kommer att sitta i taket (se figur 35). Detta gör att det blir en 
diskret belysning på stolpen med en indikation att stolpen är tillgänglig, utan 
färgade lampor, för att förhindra att bilar kör på stolpen på mörka kvällar och 
nätter. Detta ger ett diskret utseende när det står många stolpar på samma 
parkering. 
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Figur 35, Renderad bild på Slutgiltiga koncept 2. 

 
Färgen på stolpen kommer att vara silver samt svart för att inte sticka ut och ta 
uppmärksamhet, utan smälta in i den tänkta miljön (Se kapitel 2.3.2.1), som var 
ett krav från företaget. Den svarta plasten kommer visa var funktionerna sitter 
på stolpen, för att hjälpa användarna vid användning.  
Tillverkningen kommer ske via fyra millimeter tjock strängsprutad aluminium 
på huset av stolpen. Plastpanelen samt taket, kommer att tillverkas i en 
formsprutas plast (HDPE). Dessa beslut tog av företaget då metoderna används 
på deras befintliga box och därför blev tillverkningskostnaderna mindre om 
samma metod användes. Företaget avgränsade även montering av laddstolpen, 
då detta kommer att ske via fyra skruvhål längst ner på stolpen som kommer 
skruvas fast i ett obestämt cementfundament som sitter fast i marken.  
Sladdhanteringen som beskrevs tidigare i rapporten där en mindre kedja eller 
lina kommer dra upp sladden på utsidan av stolpen, kommer att användas (se 
kapitel 3.3.2). Funktionen kommer att utgå från en elmotor som sitter under 
elektroniken i stolpen, som kommer fungera som en dammsugarsladd.  
Sladden kommer ha ett fäste som kedjan sitter fast i och drar upp sladden från 
marken. Detta för att förhindra slitage, påkörning, trassel, samt personskador. 
Hanteringen av sladden kommer att uppfylla företagets krav och önskemål och 
underlätta laddningen för användarna, då de kan använda en hand vid laddning. 
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4.1.3 Prototyp 
Innan en prototyp ska byggas måste teamet vara eniga vilket syfte prototypen ska 
ha. Allt från att visa formen, till att användas enbart till tester eller att vara en 
demo-prototyp till företaget och köpare (Olsson, Denizhan & Lantz, 2001).  
I denna fas av projektet var målet att få fram en prototyp som främst skulle visa 
på färg och form. Då tiden var knapp och att designen hade varit i fokus under 
projektet. Syftet var även att få en prototyp som stämmer överens med resultatet 
från användartesterna som utförts, samt visa var projektet resulterat i.  
 

Prototypen byggdes i trä för att dra ner på kostnaden och enkelt få fram rätt 
former, därefter spacklades och målades stolpen, för att få fram den önskade 
strukturen och färgerna (se figur 36).          
 

4.1.4 Hållbar utveckling 
 
Genom hela projektet har ett hållbarhets tänk legat som grund, för att utveckla en 
produkt som ska minimera påverkan på miljön. De bärande principerna på en 
hållbar utveckling är att det ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. För 
att människors och naturens utveckling ska hålla för både vår generation och 
nästkommande generation. Det bör också uppfylla alla människors behov utan att 
riskera att den yttre gränsen för ekosystemet överskrider, då tekniken idag går 
fort framåt (Gröndahl & Svanstöm, 2011). 
 
Hållbarhetsaspekterna på produkten är många, då stolpens huvudfunktion är till 
att börja med att hjälpa el-bils infrastrukturen i framtiden. Förövrigt så har 
stolpens storlek varit ett fokus genom hela projektet, samt att materialet har 
minskats med hjälp av olika FEM-beräkningar som har utförts på formen och 
materialets egenskaper. Ett av materialen som har valts på produkten är 
aluminium, som har egenskaper till en lång livslängd och möjlighet till att bli 
återvunnet. Stolpen är även enkel att monteras isär, detta ger också möjlighet till 
att återvinna alla olika material på stolpen.    

 

Figur 36, Process bakom prototypbygge. 
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Utöver det kan två bilar laddas samtidigt på en stolpe, detta leder till att mindre 
antal stolpar behövs på en parkering. Tillverkningsmetoden kommer ske på 
samma sätt som företagets befintliga produkt och på så vis dra ner på kostnader 
och specialmaskiner för företaget. Det leder i sin tur till att företaget inte behöver 
special beställa produkter från andra företag, där onödiga transporter minskas 
också.   

4.1.5 Utvärdering 
 

Har produkten uppfyllt de krav som ställdes från början av projektet? 
 
Genom att kolla tillbaka på kravspecifikationen kan kraven utvärderas och 
slutsatser kan dras (se tabell 10). Alla olika krav delades in i antingen grönt 
(uppfyllt), rött (ej uppfyllt) eller gult (har ej kunnat testats än). Produkten 
motsvarade 14 av 26 krav/önskemål som sattes från start. De var 11 olika 
krav/önskemål som inte kunde testas, då tillgången till dessa kategorier inte 
fanns. Till exempel om dem tänkta materialen var vattentäta och låg inom det 
acceptabla viktmåttet för stolpen. Det fanns även önskemål om 
tillverkningskostnad samt installationskostnad från start, fast företaget 
begränsade detta senare i projektet, det gjorde att utvärderingarna inte utfördes 
och därför inte kunde testas.  
 
Det enda önskemålet som inte uppfylldes av produkten var att information om 
stolpen inte gick att läsas av från avstånd. Då användarna hade velat läsa av viktig 
information från bilen. Detta beslutet togs av företaget, då Sea Ice inte såg någon 
mening med önskemålet. Det hade förmodligen gjort stolpen större eller mindre 
diskret, och på så vis inte passat in i den tänkta miljön. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Tabell 10, Utvädring av kravspecifikation. (se bilaga 5 för fullständig kravspecifikation). 
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5 Diskussion 
 

Målet med projektet var att utveckla koncept på en accessoar (upphängning av 

laddbox) och en laddstolpe som utnyttjar elektroniken från Sea Ice AB. Sea Ices 

värderingar är att så minimalt påverka omgivande miljö med ett diskret formspråk. 

Detta anses uppnått och alla parter är positiva till resultatet.  

 

Uppdragsbeskrivningen var lite problematiskt formulerad, då företaget förväntade sig 

två olika koncept. Dock gick mer resurser och tid till ett av koncepten, samtidigt som 

det andra konceptet(accessoar) blev åsidosatt och i vissa stunder bort glömt. Företaget 

hade väldigt olika krav på koncepten, vilket innebar att applicering av utvecklade 

funktioner inte blev genomförbara på båda koncepten. Vilket ledde till att de blev två 

utvecklingsprocesser, där en hamnade i fokus för att hinna inom tidsramen. Detta 

bidrog till att ett koncept(stolpe) var mer utvecklat och genomarbetat jämfört med det 

andra. Företaget insåg också detta problem och begränsade oss till ett koncept, under 

projektets gång. 

 

Konceptet för stolpen har löst problemet med ökad ergonomisk användarupplevelse 

jämfört med den befintliga boxen utvecklad av Sea Ice. Med sladdhantering, skärm 

anpassad för målgruppen, och gestaltning som underlättar användning. Detta utan att 

göra modifieringar på elektroniken. Dessa påståenden är beprövade med 

användartester, vilket dock kan förbättras med mer utförliga användartester på en 

bättre fördelning mellan könen och mer personer som har erfarenhet inom 

elbilanvändning. 

 

De krav som sattes på sladdhanteringen har uppnåtts (användning med en hand, sladd 

förvaras från mark, och 3,6m lång fast sladd), dock skulle en mer utförlig 

detaljutveckling behövas för att minska potentiell stress i sladd vid använd. 

Konceptutvecklingen för sladdhanteringen kunde blivit mer utförlig. På grund av att 

alla krav inte hade kommit upp från start. Detta ledde till att koncepten som inte 

uppfyllde kraven sållades bort istället för att utveckla eller att generera nya koncept. 

Sladdhanteringen hade kunnat haft mer potential, med hjälp av fokusgrupper och mer 

utveckling. Fokusgrupper hade även kunnat hjälpa tidigare i processen, för att 

begränsa skissningen och fått mer tid till annat i slutet. 

 

Förstudien som utfördes resulterade i bra undersökningar om relevant information. 

Fast nu i efterhand skulle en bredare undersökning med mer relevanta källor kunnat 

utförts, för att få en stabilare grund att stå på i projektet. Det visade sig att källorna 

som användes inte var tillräckligt bra, och med bättre källor från start hade resultatet 

förmodligen blivit mer trovärdigt och baserad på bättre grunder.  Det visade sig att 

merparten av informationen i kravspecifikationen inte var saker som kunde testas eller 

var relevanta för oss projektet. Alltså kunde undersökningarna i början av projektet 

fokuserats bättre inom rätt inriktning, för att kunna sätta upp bättre krav och 

önskemål.      

 

Processen som valdes att följa från början har haft en tydlig riktning, därför har den 

hjälpt projektet att ha ett mål och en grund att gå tillbaka till, då processen svävat 

iväg. På grund av alla de olika milstolpar som processen har innehållit, har nu 

projektet kommit till det resultatet som alla de inblandade blivit nöjda med.  
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Samarbetet med handledare på både skola och företag har fungerat bra och dem har 

varit delaktiga genom hela processen. Vilket har hjälpt oss uppfylla dem 

förväntningar vi hade på arbetet. 

 

Den plan som utformades från start har följts på ett relativt bra sätt, små avvikelser 

från planeringen har hänt men vi har jobbat strukturerat och lyckats åstadkomma det 

som behövdes för detta arbete, inom dem olika tidsramarna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 (Personas) 
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Bilaga 2 (Användartester) 
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Bilaga 3 (Kundresa) 
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Bilaga 4 (frågeformulär) 

Vilka är de viktiga funktionerna på en laddstation? 

 

 

Att det ska gå fort och vara lättillgängligt. Många stolpar på varje plats så det inte blir kö 

Att denhar rätt koppling 

Att den laddar med hög effekt om det är en snabbladdare, att den är snygg om den skall sitta 

på huset. 

DC-laddning 

Betalning via kreditkort 

Lätt att öppna, idiotsäker vad det gäller betalning, fungera på höst och vinter. Ren och hel. 

Att den har rätt kontakt och kan ladda min bil? Enkelt att aktivera, ska inte kräva att man gör 

saker i viss ordning eller kräva att man loggar in med app med lösenord etc.  

Att den passar till min elbil och att det är lätt att betala. 

Att den fungerar, ger bra effekt och har en smidig betalningsmodell 

Enkelt att betala utan registrering, tänk turister från annat land. Lång sladd.  

Att det går att ladda och hög driftsäkerhet. 

Lättanvänd, lätt att betala om det är på stan, gärna fast kabel.  

Att den laddar bilen samt att den står någonstans där jag vill parkera.  

Helt beroende på effekt. Snabbladdare ska fungera som Tesla supercharger (utan 

kort),automatisk stopp när ett belopp är uppnåt. SMS när laddningen är klar. Lånsam laddare 

ska även ha schukouttag för att kunna ladda elcyklar och övriga små elfordon. 

Lätt att variera effekten via wifi Flexibelt en till trefas 

Att den alltid fungerar så att jag kommer vidare på min färd. 

Smidig betallösning utan abonnemang. 

Problemfri 

Enkelt å snabb laddning 

Bra effekt och enkel att använda. Mycket gärna betalning med kreditkort istället för egen 

laddbricka eller dyligt. 

Att det ska gå lätt och smidigt  

Bra placering tex vid köpcentrum, pendelparkering, resturanger och viktigast vid arbete etc 

enkelhet vid laddning...bara koppla in 

Olika laddnings möjligheter val av effekt lägen helst via app och tydlig förbruknings statestik 

om ofentlig med kostnad. 

Säker laddning + indikation 

Enkel och tydlig. 

3-fas, 3-fas, 3-fas Lastbalansering om flera laddare är hopkopplade. Driftsäker 

Vilken effekt den laddar med, hur mycket totalt laddat samt felindikatorer. 

Stabil laddning utan avbrott. 

"PlugAndCharge identification" att använda taggar appar o liknande är bekymmersamt om 

tag försvinner eller mob bestämmer sig för att strejka 

Enkelhet vid användande och betalning 

Många laddkontakter, god mat, toalett. 
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Har du någon laddstation som du föredrar jämförelse med 
någon annan? Isåfall varför? 

 

Den privata installerade på uppfarten hemma. 

Min egen, hemma 

Clever. Enkelt smidigt betalsysyem  

Kör Teslas egen hemma och SuC när jag är på resande fot 

Clever (har fungerat felfritt) 

Nej 

De som har en snygg display med intressant info, t.ex. Zappi.  

Tesla. Funkar alltid, inget krångel, finns nästan alltid plats, hög laddeffekt 

Clever. Fungerar i princip alltid. 

Ladd stationer med fast monterad laddkabel. Bättre kräm i dem samt att jag slipper riskera att 

min kabel (typ 2 mode3) blir kvar i laddaren. Har råkat ut för att det är mycket svårt att dra ur 

kontakten ur laddstationen. Vid strömavbrott går det inte överhuvudtaget få loss kabeln från 

laddstationen. Många publika laddstolpar är dåligt fastsatta i marken. Hemma laddare... 

enbart Teslas som jag önskar mig! Lågt pris god funktion och SNYGG! 

Tesla Supercharger, bara plugga in. 

Garo 

Nej. (De som är gratis😊) 

Garo. Verkar basic. inget krimskrams 

Gratis laddning, gärna intill livsmedelsaffärer 

Teslas egna förstås, men i övrigt använder jag gärna Clever då jag vet att dom brukar ha bäst 

effekt. 

Laddar oftast i ett vanligt vägguttag, så nej.  

Nej laddar enbart hemma då det inte finns någon i närheten. 

nej 

In charge  

Clever. De fungerar och pris/kWh. 

Har Clever med Keba laddare, som klarar 3fas, dvs typ 11kW, nu kör jag enfas typ2 för GTE.  

Laddstations kedja clever (har aldrig strulat för mig)  

Tesla SuC 

Berkåk, god mat, tillgång till toa dygnet runt, 18 st snabbladdar 

 

 

Vilka av dessa märken känner du till? (när det kommer till 
laddstationer) 
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Föredrar du en fast kabel på laddstationen? 

 
Laddar du bilen på korttidsparkeringar eller laddar du bara 
bilen när du vet att du ska vara borta en längre stund? 
Varför/Varför inte? 

 
Sällan, jag parkerar på laddningsparkering när de finns, även om jag bara har ett kort ärende, 

men de finns så sällan. 

Nej, ej på korttidsparkeringar. Det ger väldigt lite laddning. 

Laddar om det är gratis utanför affärer och liknande. Mer användbart under sommaren när 

man är ute och reser. Andra perioder laddar jag bara hemma. 

Laddar långt eller DC-laddning. 

Laddar i stort sett endast hemma eller på jobbet. Oftast är de inte lönsamt att ladda en plugin-

hybrid på betalstolpar där man betalar per minut. 

uppfattas ibland som lite krångligt 

Om jag ska parkera mer än en kvart laddar jag gärna min plugin-hybrid. 

Bara om är tillräckligt bra effekt (minst 11kW) och priset inte är orimligt (mer än 2-3kr/kWh) 

Mestadels snabbladdning på resa. I övrigt hemma i garage.  

Oftast korttid 

Längre parkeringar (destinationsladdning) då jag har en phev som laddar långsamt. Men om 

tillgång och pris är rätt även vi kortare parkering. Hemma stoppar jag alltid i laddkabel  

Både och, vid korttidsparkering laddar jag enbart om det är gratis. Kort tid för mig är minst 1h. 

Kortare tid en så laddar jag inte.  

Båda, olika anledningar 

Alltid om det är gratis 

Ladduttag, alltså AC, använder jag bara när jag ska parkera länge. 

Laddar alltid 

Laddar bara över natten. 

Nästan enbart då jag är borta en längre stund eftersom effekten i de flesta stolpar (och bilens 

ombordladdare) är för låg för att de ska göra någon större skillnad på kort tid. 

Laddar så ofta möjligheten finns.  

Jag laddar så fort jag får möjlighet 

nattladdar endast 

Både och beror på vilken körsträcka vilken kapasitet jag har i bilen och till vilket pris jag kan 

ladda och parkera vilket ärende jag har runt laddparkeringen. 

Längre stund. Plug in hybrid ger för kort räckvidd på kort laddning  

Parkerar under arbetstid, nära jobbet. 
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Laddar alltid om det finns gratis laddning med fast kabel (mer för att visa elbilen än för att det 

behövs) 

Ibland när jag behöver kräm för att ta mig hem typ ifrån Ikea eller köpcentrum  

Planerad parkering mer än 30minuter och det finns en ledig stolpe samt att jag vet att jag ska 

åka längre än bilens räckvidd innan jag kommer hem. annars blir det snabbladdare. 

Oftast när man står lite längre  

Beror på behovet av ström. 

 

 

Hur/vart laddar du bilen när den inte används? 

Hemma 

Laddstation hemma och laddstation på jobbet 

Hemma eller på jobbet 

Hemma, Jobbet 

Hemma eller på jobbet, i garaget. 

På parkeringsplatsen. 

På jobbet 

Hemma med laddbox 

På jobbet, hemma och publika platser.  

Bilen laddas hemma med den sladd som kom med bilen. 

Hemma i garaget 

Hemmet och arbetet. 

Hemma, med egen AC-laddbox. 

Hemma i garaget i ett vanligt vägguttag  

Försöker alltid ladda så batteriet är fullt. Hemma 

hemma 

Hemmet/garaget 

Egen sladd i motorvärmaruttag och på laddstolpar på jobbet  

Nära jobbet. 

Hemma på uppfarten 

Hemma i garagelänga eller på jobbet  

Hemma och på jobbet 

Hemmaladdning 90-95% 

På jobb, hemma 

 
Finns det några orosmoment när du laddar bilen på en allmän 
plats? 

Nej 

nej 

Nej, det känns säkert 

Det är väl om de skulle sno kabeln men den sitter fast i bilen för det mesta. 

Att det ska strula med appar och kommunikation och att det tar tid och leder till irritation hos 

mig eller familjen.  

Att det ska kosta överdrivet mycket. 

Att laddningen avbrutits. Att det kanske är kö.  

Risk för sabotage kabel/uttag bil 

Se ovan. 

Nwj 

Att platsen ska vara blockerad av någon/något.  

Stulen laddkabel, skadegörelse. 

Att det skall vara upptaget el ur funktion 
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En del stolpar, främst gratis sådana, har igång strömmen redan när jag sätter i sladden så att 

man hör hur kontakterna gnistrar. Annars är det inget jag tänkt på. 

Att någon rycker av min sladd 

Kostnade rusar iväg i onödan. 

Laddappar som inte fungerar. Vandalisering av fordon och privat laddutrustning  

Att platserna ska vara upptagna. 

Ja, att laddningen ska avbrytas 

Nope 

Att laddaren blir ur funktion. 

 
Är vissa laddstationer lättare att förstå än andra? Varför/Vilka? 

Nej 

 

Ja, vissa har knappar för olika effektnivåer som jag inte förstår mig på. Andra är det bara att 

stoppa i kontakten så laddas det. Ibland behöver man ett konto?? 

Tycker de flesta publika stationer är bedrövliga med en massa olika kort och taggar och skit! 

Det skall vara som på SuC att man bara kopplar in sladden och sedan känner stationen av att 

det är min bil. Jag har sedan mitt kort registrerat mot bilen och pengarna dras. En annan 

lösning är också att laddaren klarar kontaktlös betalning genom NFC! 

Tesla SuC, bara att sätta i sladden. 

nja 

De är ungefär lika enkla eller komplicerade. De flesta säger ingenting utan man får kolla i 

appen eller mobilsidan i telefonen, och det laggar eller lyser bara rött utan förklaring etc. Har 

haft otur med både Clever och Eon m.fl, men oftast funkar det.  

Ofta krångliga betalningslösningar 

Clever. Klar och lättförståelig prissättning och användarvänlighet 

Bara provat clever. Lätt att bara blippa kortet.  

Snabbladdare kan vara besvärliga med alla appar och andra betalsätt. Enklare betalning 

oavsett vem som äger stolpen vore att föredra! 

Ja, Tesla! Struligt att hantera olika kort, olika prissättningar, Mycket enklare att fylla bensin i 

en vanlig bil. 

Har inte sett så många olika än i funktion 

Endel laddstolpar har långsamma betallösningar så att det är lätt att tro att man inte lyckats 

aktivera dem.  

Inget jag reflekterat över 

De flesta är ganska lika, men okända märken kan vara krångliga att få igång. 

Vet ej har enbart testat en 

nej 

Enklaste är de med konstantström som fungerar som ett vanligt vägguttag. Dessa är dock 

alltid gratis. Generellt är kommunikationen till trasslad med olika färger och kombinationer av 

blinkningar 

Ja, Clever stationer är enkla.  

nja.. det vet jag inte. men en snabbladdare ska man inte behöva förstå. plugga in och så 

laddar det. 

Tesla SuC, bara att plugga in 

Ja enkelheten, vissa är jättekrångliga att få igång 

 

 

 

Undviker du vissa laddstationer? Varför? 

 



 78 

 

Nej 

Dom jag inte förstår mig på 

Alla som kostar för mycket pengar! Inte intreserad av att betala ett överpris om jag inte måste. 

Har hänt en gång än så länge att jag har betalt för att ladda och det var när det inte fanns 

något annat alternativ!  

Nej, när jag kör med mc:n måste jag ta tillgänglig p.g.a räckvidd, med bilen bara Tesla SuC. 

De som tar betalt per minut eller som har egna betallösningar 

De som kostar pengar, mer än 2.50:- är det inte värt. Är jag inte redan medlem i nätverket 

brukar jag inte bry mig, känns komplicerat att regga konto, hitta på och spara ett lösenord, 

mata in kreditkort etc... att man inte bara kan betala med swish eller något annat smidigt sätt? 

Jag vill inte bli medlem och få hem ett kort eller ha ett abb när jag är på ny parkeringsplats 

som jag aldrig normalt åker till. 

När de är orimligt prisatta 

Type 2 är för långsamt, passar endast för destinationsladdning 

Vattenfall och Eon. De tar betalt per minut. 

Snabbladdare då de är för bilar med snabbladdning, i princip bara rena elbilar.  

Vissa mycket dyra snabbladdare. Samt felplacerade stationer där det är svårt att komma åt.  

Se svaret ovan, samt att du inte kan vara säker på att de fungerar när du kommer dit. 

Undviker laddstolpar med komplicerade betalningsmodeller typ kr/timme via app... Det måste 

vara klart vad jag betalar per kWh. 

Jag brukar testa, men går det inte att få igång snabbt pga tekniska problem eller nya 

abonnemang som måste skapad så struntar jag i det, om det inte är akut. 

nej 

Priset kontra effekten. Och tiden för parkeringen. Ingen mening betala dyra snabbladdnings 

priser då jag inte kan snabbladda. 

Inte en standardiserad betalningslösning. Inte en standard på laddhandske  

Laddstolpar som inte fungerar och inte berättar varför eller vad jag kan göra åt det. 

Vissa debiterar hutlöst överpris för elen. Än värre är det när det debiteras per tidsenhet istället 

för hur mkt el som laddats 

- 

Snabbladdstationer med minutdebitering, undviker jag under vinter (kallt batteri) eller om 

batteriet är varmt.  

Göteborg energi och vattenfall är dyra 

Ja, det blir laddkö och priset. 

 

 

 

Kollar du på specifikationer på en laddstation innan du 
beslutar dig att parkera? Isåfall hur? 

 

Nej 

Kollar att den har rätt kontakt 

Genom app 

I princip vet man beroende på vilken anslutning man använder ex. CCS. 

vad mitt pris per mil blir 

Ja, laddar helst på långsamladdare så att jag inte tar upp snabbladdare för de som kör 

helelbil och verkligen behöver ladda. 

Genom appen Plugshare 

Ja. Uppladdning.nu alternativt på någon webblänk på laddstationer e  

Ja minst 50kW 

Ja, via uppladdning.nu 
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Fast eller ingen kabel. Pris.  

Nej.  

Ja, pris och tid. Ibland är resultatet att det är dyrare än bensinbil. 

Vet ej 

Om det finns tillgängligt. Inte så viktigt för mig då en laddstolpe endast kan leverera 3,7kW till 

min bil. Har jag bråttom så väljer jag DC laddare. 

Beror på anslutning, vanlig schuko kollar jag säkringsstorlek 

ja. På PlugShare 

Ja, priset och kapacitet på laddningen 

Jag brukar kolla att det finns CHAdeMO och att det är ~40-50kW tillgängligt på snabbladdare 

eller minst 11kW på långsamladdning. 1-fas 3,7kW är inte värt att använda. 

Laddar enbart om jag skall stanna för andra ärenden 

nej 

Ja anslutning effektval pris. 

Nej, min bil begränsar i regel snabbladdning men om det inte fungerar parkerar jag i alla fall 

och fortsätter med diesel  

Nej. 

- 

fast eller minut debitering avgör ihop med temperatur som nämnts ovan 

Japp, plugshare 

Ja, via nätet. 

 

 

Hur ser framtidens laddstationer ut enligt dig? 

 

 

Det tar bara "en kissepaus" att ladda bilen och de finns på alla parkeringar i stan. Jag anser 

att man borde förbjuda alla bilism på fossila bränslen i alla städer, och att det då finns 

laddstolpar på varje parkering. Jag tror att det är främst i stadstrafik det största behovet är, i 

alla fall i början, för då kan man köra på bilar med kortare räckvidd och ändå klara sig på 

enbart el. 

Enkel tillgänglighet, rätt kontakt, enkelt betalningsförfarande 

Man måste få till en standard för betalning och användning. Det kan inte vara så att varje 

stople är olika. Tror även på att företag sätter upp laddare som deras kunder kan använda sig 

av. Skulle även se att laddare blir mer vanliga utanför mataffärer istället för vid mackar för 

oftast är det bara skitmat man kan äta när man laddar på tex SuC. Mällbystrand är den bästa 

stationen som Tesla har för det är nära till både Mc Donals om man skulle vara sugen på det 

men det finns även ett ICA Maxi som man kan utnyttja om man vill storhandla eller köpa lite 

mer varierad mat. Då mackar ligger där de ligger för att det finns regler för hur nära övriga 

byggnader man får lägga en mack så tror jag man skall tänka om när det inte längre finns 

några sådana restriktioner. Laddare behöver alltså inte ligga i obyggden utan kan ligga där 

folk ofta rör sig. 

Som idag men fler ! 

Olika laddhastigheter och priser för olika behov. Betalning via kontaktlöst kreditkort. 

Smäcker, fast sladd, liten display som visar status och ev. problem samt möjlighet att betala 

smidigt utan att vara medlem. 

Passar alla bilar och kan betala med kort/Swish 

Behövs i mycket större mängd, framförallt inne i städer där man gatuparkerar, annars 

kommer det att hindra omställningen till laddbara fordon 

Som bilmack med tak, servering, toalett osv. Kanske stora displayer som visar vilka bilar som 

snart laddat klart (om kö) 

Stort utbud och pris/kw 
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Tillgängliga och lätta att veta pris och hur jag betalar. Fast kabel. I framtiden kanske det blir 

trådlös laddning? 

Tydlig info om priset på en display vore trevligt. Om det nu kostar något, varför inte vara tydlig 

med att det är gratis när så är fallet.  

Tesla Supercharger, i övrigt som jag beskeivit ovan. 

Betalning för faktiskt förbrukad el, dvs ej tid 

I framtiden ser jag att alla parkeringsplatser har ett ladduttag, då slipper vi oroa oss för 

ICEade laddplatser. Ladduttagen bör sedan vara smarta, alltså lastbalanserade emellan sig 

så att den bil som kan och behöver laddningen får den medan andra får mindre. 

Många o gratis😀 

Snabba Snygga Tillgängliga och billiga 

Att jag inte behöver stanna mer än 5min för att ladda motsvarande 20mil laddning. Ser gärna 

att laddsolpen är placerad motsvarande bensinpumparna, dvs att man kan köra intill för att 

sedna fortsätta framåt, inte behöva backa intill!  

Hög effekt och lika enkla som bensinstationer. Sätt i sladden och dra kreditkortet, gärna utan 

kod, så startar laddningen. Alternativt längre fram så identifierar sig bilen själv och pengarna 

dras automatiskt. 

Att man slipper ha en sladd. Typ som på en ny telefon då man kan ladda den på en platta 

utan att ha en sladd ikopplad i telefonen.  

Det borde finnas överallt, laddhybrider/ elbilar kommer explodera inom en 5 års period 

sladdfri laddning. induktionsladdning 

Smarta många enkla tydliga billiga när laddning är klart sjuker priset mm. 

Induktion. Gärna inbyggt i infrastrukturen 

En publik laddare skall automatiskt känna igen din bil när den kopplas in och veta om den har 

ett giltigt laddavtal som du debiteras genom. Det skall ALDRIG behövas speciella kort, rfid 

eller andra krångliga betallösningar 

- 

De finns där jag parkerar. Dvs på stan, vid bion, vid ICA etc. 

jag nämner två enkla saker snabbladdarens placering så upp till 4bilar kan ladda samtidigt 

från samma snabbladdare. därmed krävs då internt modulär uppbyggnad (som tesla laddare) 

så en laddare kan ladda "4*50kW" "2*50kW+1*100kW" eller 1*200kW 

De måste lösa ett system för att kolla ledighet och betala. 

Man parkerar pluggar i och sedan går man in på ett café och tar en fika, och bilen sköter själv 

betalningen av laddningen. 
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Bilaga 5 (kravspecsifikation) 

 


