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ABSTRACT

This report presents the process and result of my 
degreework in Industrial Design on a bachelor level 
at the Umeå Institute of Design. The project has 
involved the development of a concept for charging 
cell phones in public places such as airports and 
train stations. 

Imagine yourself in the scenario that you are at the 
airport, your flight is delayed, your cellphone has no 
juice, you forgot the charger to your phone at home 
and you are bad at remembering phone numbers. 
You should see the one you love when the flight 
lands, how do you accomplish this?

Den här rapporten presenterar processen och 
resultatet av mitt examesarbete i Industridesign på 
bachelor-nivå vid Umeå Institute of Design. Projektet 
har handlat om att ta fram ett koncept för att ladda 
mobiltelefoner i offentliga miljöer som flygplatser och 
tågstationer. 

Tänk dig in i scenariot att du är på flygplatsen, ditt 
flyg är försenat, du har slut på batteri i mobiltelefo-
nen, du har glömt laddaren till telefonen hemma och 
du är dålig på att komma ihåg telefonnummer. Du 
ska träffa den du älskar när flyget landar, hur ska du 
lyckas med detta?

Taking use of a creative design process, I have 
managed to solve the problem for future users and 
meet the wishes of my partner.
The project was implemented in the spring semester 
2013 and resulted in a full scale model, oral presen-
tation, discussion, argument, and this report. 

Genom att använda mig av en kreativ designprocess 
har jag lyckats lösa problemet för framtida använda-
re samt tillmötesgått önskemål från min samarbets-
partner. 
Projektet genomfördes under vårterminen 2013 och 
resulterade i en fullskalemodell, muntlig presentation, 
diskussion, argumentation och den här rapporten.
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Nästan varje person i vår moderna värld har en 
mobiltelefon som går på batteri, som man är van att 
använda och ofta förlitar sig på.

Många gånger har man ett behov av att kommunice-
ra/interagera, när telefonen helt plötsligt har tagit slut 
på batteri. Ibland är man långt hemifrån, har ingen 
laddare med sig eller har inte tillgång till ett eluttag. 
Detta kan i vårt kalla klimat leda till livsfara, besvära 
otroligt mycket och/eller förstöra hela upplevelsen av 
en resa.

På en del platser världen över har det börjat dyka 
upp lösningar på detta problem genom laddningsau-
tomater i offentliga rum och mindre laddningsstatio-
ner i restauranger och cafeer. 1 

Laddningstationerna är ofta sponsrade av ett företag 
med reklamplatser och dylikt för att möjliggöra gratis 
laddning. Att köpa in en laddningstation kan vara 
dyrt för en enskild butik men i en större miljö som en 
tågstation kan det vara väldigt uppskattat och kan 
resultera i en ”win win”-situation för både reklamkö-
pare, gäster som laddar gratis och samhället i stort. 

Ofta kan man låsa in sin telefon när den laddas just 
för att det tar en stund och man inte ska behöva stå 
och vakta. De närliggande butikerna kan vinna på 
det genom ökat kundunderlag eftersom man håller 
sig i närheten av sin telefon när den ligger på ladd-
ning. Det är viktigt att stationen gör att man vågar 
lämna sin telefon för en stund, så man kan vara fri 
att göra det man har planerat och vill.

BAKGRUND

På marknaden finns idag några få små aktörer i 
andra delar av världen t ex Amerika1 och Kina2. De 
konkurrenter som finns i Sverige är hemmagjorda 
lösningar på caféer och restauranger samt ladd-
ningsstationer där man är tvungen att uppehålla sig 
medan telefonen laddar. 

Det finns idag inga möjligheter att i Sverige lämna 
sin telefon säkert för att senare komma tillbaka och 
hämta den, förutom på festivaler och evenemang 
där personal jobbar med att vakta din telefon.

Flyttbar laddningsenhet för festivaler och evenemang.4

Hemmagjord laddningstation.3
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Jag har fått möjlighet att delta i ett utvecklingsarbete 
av en laddningsstation för mobiltelefoner, primärt 
avsedd för den svenska maknaden.

Min del i detta samarbete är att undersöka hur 
utformningen av produkten skulle kunna vara för att 
attrahera och primärt passa en svensk marknad. 
Jag ska t ex ta reda på vilka regler som finns, hur ett 
kallt klimat och mentaliteten hos människorna kan 
påverka produktens utförande.

Jag har ett stort användarfokus och kommer att 
undersöka vilka behov som finns, vad som förväntas 
och hur semantiken hos produkten kan påverka ett 
framtida användade.

En stor del av mitt arbete kommer handla om att 

minimera den kognitiva belastningen och maximera 
upplevelsen av säkerhet och pålitlighet hos använda-
ren av denna laddningstation.

Mitt arbete kommer handla om formgivning men 
även om undersökningar inom semantik, kontexten, 
människors uppfattning och förväntan på denna typ 
av produkt. Hur många som vill ladda sin telefon och 
som passerar i en viss kontext kan påverka volymen 
på stationen och antalet sladdar/lådor, så det alltid 
finns möjlighet för alla att ladda.

Jag kommer även att göra research kring tekniska 
komponenter, hur dessa kan placeras/ordnas för att 
påverka användandet och utformningen. Vilka mate-
rial som är miljövänliga, tål vandalism som tex graffiti 
och hur produktion kan gå till.

Baksida av 
station med 
strömfördelare.

Elektricitet Batteri För att luckor som är beroen-
de av elektricitet alltid ska gå 
att öppna.

8-10 x strömomvandlare.

Baksida av förvaringsbox.

Multi-laddarsladd

Det är inte mycket i vårt samhälle idag som fungerar utan elektricitet.5

Produkten är redan delvis genomarbetad med hur den ska fungera 
rent tekniskt och systemmässigt.
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DESIGNPROBLEM
#1. Hur ska en laddningsstation vara utformad för att vara tillgänglig för alla, även rullstolsburna och rörelsehind-
rade?

#2. Vilka behov finns hos användarna i dagsläget?

#3. Hur minimerar man den kognitiva belastningen och maximerar känslan av pålitlighet och säkerhet för använ-
daren?

#4. Hur ska en laddningsstation för mobiltelefoner och läsplattor vara formgiven för att inte förstöra upplevelsen 
av en omgivande situation? (Exempelvis en modern eller välbevarad tågstation där arkitekten och inredningsar-
kitekten har tänkt på upplevelsen.)

Hur kan jag skapa en laddningsstation för mobiltelefoner och läsplattor som tillfredställer behovet hos använda-
ren, inte påverkar upplevelsen av en kontext negativt, är tillgänglig för alla, minimerarar kognitiv belastning samt 
maximerar känslan av pålitlighet och säkerhet?

SPECIFICERAD PROBLEMFORMULERING

Tillfällig laddningslösning i Amerika där man är tvungen att vakta sin telefon.6
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MÅLGRUPP
Målgruppen jag vill nå fram till är människor på resande fot som är i behov av att ladda sin mobiltelefon. 

Människor som reser i sitt yrke och kanske arbetar samtidigt som de reser men även alla som inte gör det.

De som använder sin telefon aktivt i sitt yrke. De som använder sin telefon aktivt i form av socialt nätverkande 
(twitter, facebook, instagram mm). De som använder sin telefon aktivt för att kommunicera med familj och vän-
ner.

I framtiden kan även människor som deltar i konferenser/ mässor/ festivaler vara en del av målgruppen.

MÅL OCH SYFTE
Målet med projektet är att utforma en laddningstation som är anpassad för offentliga miljöer såsom flygplatser 
och tågstationer. Laddningsstationen ska tillfredställa behoven hos användarna. Den ska vara tillgänglig och 
anpassad för att användas av alla, oavsett livssituation. 

Laddningsstationen ska uttrycka en känsla av pålitlighet och säkerhet. Det ska kännas tryggt att lämna ifrån sig 
sin mobiltelefon. Produkten måste vara tålig för en offentlig miljö med allt vad det innebär, t ex vandalisering och 
klotter. Laddningsstationen bör vara formgiven för att smälta in i omgivningarna och inte påverka dessa negativt. 
Om möjligt även bidraga med ett bättre flöde genom kontexten. Stationen ska underlätta livet för användaren 
genom att erbjuda laddning av mobila enheter, detta utan att påtvinga någon kognitiv belastning. 

Syftet med laddningsstationen är att när man har slut på sitt batteri i sin telefon eller bärbara enhet inte ska be-
höva känna sig orolig eller få några större problem i sin vardag. Man ska kunna fortsätta vara ute i samhället eller 
på resande fot.

I dagsläget finns det möjlighet att få biljetter till tåg och flyg på mobiltelefonen, det kan innebära problem om den 
skulle ta slut på batteri. Målet är att det inte ska behöva hända då denna laddstation ska finnas i väntsalar på 
tågstationer och flygplatser.

Människor som kanske behöver ladda sin telefon, Stockholm centralstation.7
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PROCESSBESKRIVNING OCH METODVAL

Research
Jag har för avsikt att göra undersökningar ur ett 
objektivt perspektiv för hur olika tågstationer och 
flygplatsterminaler är utformade. Vilka komponenter 
som påverkar upplevelsen positivt och negativt så-
som lokalen, ljud, ljus och intryck. Göra en jämföran-
de studie där de mest populära och bäst fungerande 
koncepten tas till vara på. Hur många människor 
som passerar under en dag och hur stor efterfrågan 
är att ladda sin telefon, hur många som behöver 
ladda sin telefon samtidigt. 

Observera var och hur flödet i kontexten skulle på-
verkas positivt och negativt med en laddningstation.

Jobba med enkätundersökningar som människor 
ur olika sociala sammanhang får fylla i. För att få en 
stor bredd på målgruppen och för att få en bred syn 
på hur folk skulle vilja ha det om de skulle ladda sin 
telefon eller läsplatta i en laddstation. 

Intervjua människor i de miljöer där det är tänkt att 
dessa stationer ska finnas. Var dem skulle vilja ha 
stationer och hur dem skulle vilja ha det? Vilka behov 
och förväntningar på utseende och teknik finns det?
Om de vill ha det miljövänligt, gratis, internet eller 
andra tjänster på sidan av själva grundtjänsten? Vad 
människor upplever som pålitligt, tryggt och säkert?

Studera hur man kan uppfylla dessa behov och 
förväntningar genom formgivning, färgval och pro-
duktsemantik. Denna del av mina undersökningar 
kommer jag att observera och idégenerera kring i 
mina brainstormsessioner och workshops. Även 
dedikera tid till att undersöka mer allmänt om olika 
lösningar.

Undersöka vilka slags material som är funktionella 
i samband med eventuell vandalism, miljövänlighet 
och formgivning. Även vilka material och tekniker 
som används/kan användas för att förhindra stöld. 
Jag kommer att studera olika produktionsmetoder 
utifrån vad som är hållbart för miljö och människa, 
prismässigt gångbart och möjligt med de material 
som används i min design.

Idégenerera 
Med hjälp av brainstormingövningar, workshops, 
skissa på papper och bygga skissmodeller. Både för 
att testa och utvärdera olika resultat av research och 
konceptidéer och för att komma på nya. 

Jag ska idégenerera och göra research kring hur 
tekniken inuti går att använda och placera för att 
påverka formen och användandet av produkten.

För att utvärdera mina idéer och koncept tar jag 
hjälp av personerna som är med i brainstormövning-
ar och workshops, men även med människor som 
är ute och reser. Jag kommer bygga modeller och 
visa skisser som folk får känna och påverka.

Hela processen kommer jag att dokumentera med 
hjälp av foto och film, för att visa på senare utställ-
ning, för att minnas och analysera och för att lättare 
dela med mig av resultatet.

Resa
Med stopp på så många ställen som möjligt men 
mest tid i Umeå, Stockholm och Åre.

Stockholm som är Sveriges huvudstad och där det 
finns många olika människor, stora flygplatser och 
tågstationer.

Åre har mycket turister som är på semester. Både 
internationella och svenska gäster. 

Jag har även goda kontakter och möjligheter till att 
göra undersökningar med fokusgrupper i Stockholm 
och Åre.

Analys
Jag ska undersöka liknande koncept,möjliga konkur-
renter och andra lösningar på problemet. 

Under hela processen ska jag analysera mitt insam-
lade material med hjälp av olika analysmetoder som 
flödesscheman, kravlista, funktionslista, matriser och 
jämförande studier.

Se bilaga 1 och 13 för projektplanering, samarbets-
partners och referenser.

Östra station i Umeå, nybyggd med modern arkitektur.8
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RESEARCH

ATT LADDA EN MOBILTELEFON

För att ladda en mobiltelefon så behöver man ström, 
en laddare som omvandlar strömmen som kommer 
ur eluttaget till rätt ström för din mobiltelefon och så 
behöver man en telefon att ladda. Det går att ladda 
en mobiltelefon snabbare genom att öka strömtillför-
seln men då förstör man batteriet. 

Olika mobiltelefoner har olika kontakter mellan lad-
dare och telefon. År 2009 skrev alla mobiltillverkare 
på att man skulle enas om en kontakt för att minska 
på antalet gamla oandvändbara laddare som bara 
ligger och skräpar, de enades om Micro-USB som 
standard. Apple är det enda företag som har, efter 

att de skrivit på avtalet, ändå skapat en ny egen 
kontakt, Lightning kontakten. Även Nokia har en 
egen laddare som jag tror kommer bli standard i 
framtiden, induktionsladdning. Vilket innebär att man 
lägger telefonen på en platta som är kopplad till en 
laddare, då strömmar energin genom skalet istället 
för en fysisk kontakt som ska stickas in i apparaten. 

Så för min produkt är det relevant att använda Mi-
cro-USB, Apples gamla 30-pins kontakt och deras 
nya Lightningkontakt. Men även göra det möjligt för 
framtida anpassning till induktionsladdning.

EXISTERANDE PRODUKTER

Det finns en del liknande produkter på marknaden 
i Asien och i Amerika. De flesta har inte möjligheten 
att låsa in telefonen utan man får stå och vakta, 
de är mer en reklampelare med möjlihet att ladda 
mobiltelefoner. Det finns säkert en stor fördel just 
med denna lösning men jag har inte listat ut vilken. 
På de flesta finns det många uttag men man vill inte 
stå och trängas och det är stor stöldrisk om man 
låter telefonen ligga och någon annan går fram för 
att ladda, denna andra person kanske inte alls ska 
ladda utan bara för att ta din telefon. Oftast så är 
laddningsluckan på framsidan så om man står och 
vaktar så skymmer man reklamskylten och då är ju 
reklamen värdelös eftersom den inte syns. 

Självklart finns det många bra lösningar också, en 
apparat har ljus som indikerar när din telefon är 
fulladdad och en annan har en funktion som gör att 
den blir mindre vid transport. Men gemensamt har 
alla existerande produkter att de äger en rektangulär 
form, har en display och ganska stora luckor (om det 

går att låsa in telefonen). De flesta har kapacitet att 
ladda ca 12 telefoner samtidigt och bland de som 
har luckor så har de flesta 6 luckor. 

Jag har valt att speciellt undersöka de kiosker som 
har luckor ur ett säkerhetsperspektv och som ovan 
nämnt så ser jag inte poängen med att ha ett öppet 
hål med sladdar som sticker ut om kiosken inte står 
inne på ett café eller en väl bevakad plats, vilket 
säkert är fallet med de mindre modellerna. Jag har 
speciellt försökt att hitta hur de har löst flödet av en 
laddning, hur man gör för att ladda. Om det finns 
några speciella funktioner som tillexempel ljusindika-
torn och hur de visar att man kan ladda sin telefon i 
kiosken.

Se bilaga 2.

Apples lightningkontakt tillsammans med en Iphone 5.10
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KONTEXT

Jag har under mina resor undersökt hur de olika 
kontexterna skiljer sig åt. Jag har varit på Umeå 
Östra, Umeå Central, Gävle Central, Åre Station, 
Stockholm Central, Bromma Airport, Arlanda SkyCi-
ty och Terminal 4. 

Jag har undersökt var flest människor befinner sig, 
vilket har visat sig vara överallt där det går att sitta 
ner. Oftast inomhus i tågstationerna ända till tåget 
rullar in på perrongen, eftersom vi har ett kallt klimat 
i Sverige. På flygplatserna så befinner sig mest folk 
i gaterna, sittandes, eller på något av caféerna eller 
restaurangerna. 

Jag har observerat vilka färger och känslor de olika 
kontexterna har. Det är mycket ljus och mörkgrått 
med röd och blå som färginslag. Ofta är flyplatserna 
väldigt influerade av vilka de största flybolagen är 
som flyger därifrån, t ex mycket gult (Malmö Avia-
tion) på Bromma flygplats och mycket blått (SAS) 
på Arlanda. Skyltsystemen som är ungefär likadana 
överallt har mörkgrå bakgrundsfärg, gula symboler, 
vit text för svenska och gul text för engelska. Där 

flest människor vistas, i gaterna och väntsalarna är 
det väldigt lugnt och inte så mycket störande ljud 
eller ljus. 

Alla jag har träffat och pratat med tycker det är 
viktigt att det är lugnt och uppskattar just möjlighe-
ten att kunna sitta ner. De flesta har också svarat på 
frågan om var man skulle vilja ha en laddningskiosk 
sagt att det är just bredvid där man sitter. Så att 
man kan ha uppsikt över den om man inte planerar 
att gå därifrån. Det är också en bekvämlighetsfaktor 
och tidsfaktor inblandad, att man inte ska behöva gå 
långt och leta efter apparaten. 

Man kan tänka sig att denna kiosk skulle kunna 
vara i anslutning till andra förvaringsenheter så som 
skåp för att låsa in sin väska eller liknande. Men de 
skåpen brukar oftast ligga lite avsides och är inte 
anpassade för att man ska ha bråttom att lämna in 
och plocka ut sin väska. Jag har dock tagit inspira-
tion från hur det skåplösningarna är utformade och 
hur det fungerar i utvecklingen av kiosken.

Från höger: Umeå Östra, Umeå Central, Gävle Central, Åre Station, Stockholm Central, Bromma flygplats, Arlan-
da Sky City, Arlanda Terminal 4.
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STATISTIK MOBILANVÄNDANDE SVERIGE

Jag gjorde en enkät för undersökning av människors 
användande och tankar kring sin mobiltelefon. På 
den enkäten hade jag även med frågor om resan-
de, formdetaljer och vilka funktioner som är viktiga 
och önskvärda hos en framtida laddningskiosk. Jag 
delade ut de här enkäterna under mina tågresor 
från Umeå till Åre och från Åre till Stockholm. Det 
var under sportlovsveckorna som jag åkte så det 
var mycket olika människor som var ute och reste 
vilket var bra för min enkät. Inte bara de som reser i 
sitt jobb eller bara för nöjes skull. Av de enkäter jag 
delade ut fick jag tillbaka 126 stycken. Jag valde att 
dela ut dem strax efter avgång för att batteriet på 
folks telefoner inte har hunnit ändra mycket i status 
från det att man var sig på tågstationen. 

Det här är de mest relevanta resultaten som jag fick 
ut av enkäten och som jag har använt mig av:
Enkät med 126 deltagare, tågresenärer:

Säkerhet och tidsåtgång är de viktigaste aspekterna.

79% väntade på tåget kortare än 30 min.

67% hade mer än halvfullt batteri när enkäten fylldes 
i.

88% har telefon som är nyare än fem år.

Jag drog slutsatsen om att de 88% som äger en 
hyfsat ny telefon antagligen har en smartphone, för 
de flesta nya telefoner ute på marknaden är smartp-
hones. Därför sökte jag upp statistik på hur fördel-

ningen över Sverige är mellan de olika operativsys-
temen, Apple har iOS i sina telefoner. Just för att se 
hur fördelningen av laddningskontakter borde vara i 
min produkt. Jag hade med en fråga på min enkät 
om detta men det kändes som jag behövde mer 
underlag för att ta ett beslut. Jag försökte även finna 
försäljningssiffror men det var väldigt svårt eftersom 
leverantörerna inte säger hur många enheter de har 
sålt och butikerna för inte in sina siffror förrän allt är 
sålt och då är de redan inaktuella eftersom hälften 
kanske redan har bytt telefon under den tiden.

Operativsystem hos sveriges smartphoneanvändare 
idag (statcounter.com):

iOS ca 62%

Android ca 27%

Symbian ca 6%

övriga ca 5%

Min slutats av detta är att använda hälften av ap-
paraten till att distrubuera Apple 30-pin- och Light-
ningkontakter och andra hälften till Micro-USB. Att 
laddningen måste vara anpassad till att ske under tio 
minuter som man väntar på tåget och att det måste 
finnas någon mer tjänst är bara telefonladdning 
eftersom de flesta har redan laddat sin telefon.

Se bilaga 3 för enkät och statistik.
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ERGONOMI

Jag byggde fullskalemodeller för att undersöka hur 
mina konceptuella lösningar på lådor, luckor och 
fack skulle uppfattas och användas. Med de mo-
dellerna utförde jag ett test där jag bad den längsta 
personen jag hittade att testa alla modeller för att 
hitta den högsta bekväma nivån och den lägsta be-
kväma nivån, detta både stående och sittandes på 
en stol som rullade. Stolen för att simulera ett barn 
eller en rullstolsburen person. Jag gjorde samma sak 
med den kortaste person jag kunde hitta för att se 
om det blev någon skillnad. 

Av detta test fick ut toleranser för vilken höjd de olika 
lösningarna var bekväma. Både för att välja en lucka 
att jobba vidare med men också för att oavsett vilket 
resultat veta den optimala höjden. 

Senare gick jag inte vidare med något av de tidiga-
re testade luckorna utan en mindre variant som är 
en blandning av några koncept, den ser ut som en 
låda men utan sidokanterna och mycket tunnare på 
höjden. Jag gjorde några olika templates för att testa 
i vilken vinkel denna avlånga låda skulle gå i, om det 
var någon skillnad i uppfattning av att lägga in sin 
telefon på bredden eller höjden. Jag kom fram till att 
det absolut är stor skillnad på känslan av säkerhet 
då man ställer en platt sak på höjden mot att lägga 
den ner, på höjden är det mycket lättare att tappa 
mobilen eller att den ska välta och det blir repor. Jag 
valde därför att göra lådan horisontell.

Under min resa till Åre och Stockholm så passade 
jag på att utföra två workshops med olika personer. 
Ett gäng i Åre som jobbar med webbdesign och har 
stor koll på ny teknik och är kaxiga med vad de tyck-
er är coolt och inte. De som var med i Stockholm är 
av en äldre generation och inte lika kaxiga men med 
större erfarenhet av marknad och resande. Jag valde 
dessa grupper för att de lever i olika kontexter men 
är väl medvetna om hur saker skulle kunna fungera. 
Och för att få ett resultat som går att jämföra och 
utvärdera mot varandra. 

Inför dessa workshops så hade jag byggt några 
simpla modeller för att få igång diskussionen och 
ha något att förhålla sig till. Jag hade även ett par 
glasögon som jag hade förstört så pass att det 
knappt gick att se igenom, detta för att illustrera 
grov synnedsättning och ett par tjocka, för stora 
arbetshandskar som skulle illustrera nedsättning av 
greppförmåga och känsel i händerna. De fick an-
vända båda och testa att öppna en låda och tänka 
fritt kring hur laddningskiosken skulle kunna vara för 
att förenkla detta moment. Jag frågade också hur 
man skulle kunna hitta apparaten, veta vad man ska 
göra och hur denna maskin fungerar om man hade 
dessa problem. Det kom upp mycket intressanta 
tankar som jag har tagit tillvara på, sammanställt och 
använt för mitt eget vidare skapande.

Från höger: Test höjdtoleranser, test vinkel på fack, workshop Åre med glasögon, workshop Stockholm med 
handskar.
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ANALYS

Vad har jag fått ut av researchen?

Här är en sammanställning med den mest essentiella informationen jag fått ut från mina intervjuer, observationer, 
möten och workshops. Detta har jag förhållt mig till i mitt skapande som referenser till vad som är viktigt.

Användarna vill att laddningskiosken ska-

•	 vara säker/ pålitligt.

•	 erbjuda något mer än laddning, som wifi eller ett erbjudande.

•	 vara smidig och lätt att förstå vid in- och utlämning.

•	 vara ren och fräsch där man lämnar sin telefon.

•	 med tilltalande form, färg, ljud och ljus vara lätt att hitta.

•	 finnas inom synhåll.

•	 visa om telefonen vaknar medan den laddar (sms, samtal, alarm).

Ägarna vill att laddningskiosken ska-

•	 smälta in i café och hotellmiljö såväl som publika kontexter.

•	 erbjuda ytor för reklam/ marknadsföring.

•	 ta upp liten yta.

•	 tåla vandalisering.

•	 vara underhållsfri.

•	 inte gå att bryta upp/ ta med.

•	 dra till sig uppmärksamhet.
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FUNKTIONSLISTA

       Huvudfunktion: HF  
       Delfunktion: D  Stödfunktion:S

       Nödvändig: N Önskvärd: Ö

möjliggöra laddning av mobiltelefon  HF

optimera tid/ laddning     D  N

tåla användning      D  N

erbjuda betalning     D N

möjliggöra laddning av läsplatta    D  Ö

minimera fysisk belastning    D  Ö

minimera kognitiv belastning    D  Ö

erbjuda förvaring     D  Ö

förmedla trygghet     D  Ö

minimera stöldrisk     S  Ö

äga tyngd      S  Ö

möjliggöra rengörning     D  Ö

tåla rengörning      S  Ö

tåla vandalisering     S  Ö

minimera fysisk belastning    D  Ö

erbjuda underhållning     D  Ö

Krav som produkten måste uppfylla: Instruktioner mm. måste gå att förstå på andra språk. 
Den måste kunna användas av alla oavsett kroppsliga förutsättningar. 
Den måste kunna användas om man bara har 10 minuter.
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MASKINER I DET SVENSKA OFFENTLIGA RUMMET

Här är observationer på intressanta lösningar hos 
andra maskiner i det offentliga rummet.

Medsols med start i vänstra hörnet: Tre maskiner 
som har mycket tydlig visning av var och hur be-
talning sker. Genom att göra betalenheten i en helt 
annan färg än resten av maskinen, blinkande, stora 
mekaniska knappar, övertydliga former och symbo-
ler.

En bild till höger som har väldigt mycket grafisk 
information hur man kan betala på olika sätt, det blir 
bara förvirrande.

De två bilderna i högra hörnet visar på hur maskiner-
na kan samarbeta med varandra om de står tillsam-
mans, genom form och genom grafik på skärmar. 

I nedre vänstra hörnet ser du en stor maskin som 
smälter in väldigt bra i miljön, kamouflerad med ändå 
synlig.

Sen en maskin med ett litet avlastningbord, att ställa 
handväskan på när man ska hitta sitt kort eller kan-
ske sminka sig.

Två maskiner där den ena är anpassad till mycket 
korta personer, barn och rullstolsburna.

De tre maskinerna i nedre högra hörnet är lätta att 
känna igen och hitta med hjälp av sitt ljus, stora 
logo, formen, symbolen och färgen.

Maskiner med olika features att ta inspiration ifrån.
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IDÉGENERERING

MINDMAPS OCH SAMLING AV IDÉER

För att överskåda alla idéer och önskemål som dykt upp under resans gång gjorde jag två färgkodade mind-
maps. Dessa har varit till stor nytta för mig när jag har skissat och utvärderat vad som viktigt att lösa. Många av 
dessa idéer har varit väldigt bra, men inte passat bra in just på denna produkt och önskemålen från användare 
och ägare. Jag har utvärderat alla lösningar och koncept mot min funktionslista, med mina samarbetspartners 
och önskemålen av framtida användare.

MOODBOARD FORM, FÄRG, KÄNSLA

För att ha något att utgå från i uttryck så gjorde jag en moodboard som representerade de värden som är viktiga 
för denna produkt, trygghet, ärlighet i form, material, färger från kontexten och funktioner.

se bilaga 4

2x mindmaps.
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SKISSER KONCEPT

För att sammanställa och ha något att utgå ifrån 
vid delpresentationen skapade jag tre koncept som 
innehöll de lådor och luckor med störst höjdtolerans 
och de fomer och features som löser saker i funk-
tionslistan.

De tre koncepten döpte jag till Röd, Grön och Blå. 

Det Röda var en ganska rektangulär form med klas-
siska luckor (bara en lucka och ett hål in i maskinen), 
en avlastningsyta, lysande topp och utanpåliggande 
laddningsmöjligheter. 

Koncept Grön var en mjukare form i två delar som 
hade luckor i form av en kil. Den var väldigt tunn 
mot väggen och hade en liten display men inga 
reklamytor. 

Tredje konceptet, Blå hade en mer triangular form 
och tårtbitsformade luckor som öppnade runt en 
axel, ingen display men en stor reklamyta på ena 
sidan.

Av dessa tre koncept byggde jag 1:2 skale model-
ler för att få formkänsla utöver skisser och hur de 
kändes i förhållande till varandra. Jag gick inte vidare 
med något av koncepten utan tog delar som var 
intressanta att gå vidare med för att uppfylla tidigare 
ställda målsättningar. T ex är en av mina nyckelskis-
ser från det triangelformade konceptet. 
Se bilaga 5.

Jag blev vid delpresentationen uppmuntrad att 
komma på nya koncept som var mer fritänkande 
kring hur många telefoner som kan laddas samtidigt. 
Detta i samband med hur många som behöver lad-
da samtidigt i de olika mijöerna och storleken på de 
olika bärbara enheter som ska kunna laddas.

Jag gjorde lite mer fritänkande skisser på idéer som 
t ex en vattenfylld låda med en skyttelbana inuti. En 
maskin som förflyttade din telefon från ett ställe till 
ett annat medans den laddade, som en brödrost på 
stora hotell och en karuselliknande lösning med olika 

färger, som en visuell upplevelse. Inget av dessa 
koncept uppfyllde alla förväntningar på produkten så 
jag använde mig av en mer greppbar metod genom 
att bygga modeller av den största smartphonen på 
marknaden nu, en Ipad mini och en stor Ipad.

När jag hade byggt modellerna av de olika bärbara 
enheterna så gjorde jag ett koncept som innebar 
platta luckor, inte mycket större än tjockleken på 
de olika enheterna. Detta koncept skulle göra det 
svårare att lägga in andra saker än just laddningsba-
ra platta föremål som mobiltelefoner eller läsplattor. 
Det innebar att luckan inte gick att öppna förrän den 
bärbara enheten hade börjat ladda och sen skulle 
en rörlig vägg hjälpa till att putta ut enheten när den 
skulle hämtas. Detta för att man inte skulle kunna nå 
in i det smala hålet.

Jag sökte för att hitta andra sätt att ladda batterier 
på och hittade något som kallas batteripack. Det är 
ett externt batteri som man kan koppla till mobilte-

Tre konceptbilder, Röd, Grön och Blå.
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KONCEPTUTVÄRDERING OCH UTVECKLING

SWOT FÖR ATT UTVÄRDERA KONCEPTEN

lefonen för ladding ”on the go”. Så laddar man upp 
det externa batteriet när man kommer hem igen. Jag 
tänkte att om man vänder på kakan, istället för att 
anväda förvaringsmöjligheten i kiosken till att lämna 
in mobiltelefonen så kan man där låna ett externt 
batteri. Antingen så lämnar du tillbaka det eller så 
behåller du det och kan ladda upp det hemma, 
prisskillnaden hade kunnat varit 10 SEK för att låna 
en dag och 300 SEK för att ta med hem. 

Detta koncept löste problemet med säkerhetskäns-
lan då du aldrig lämnar ifrån dig mobiltelefonen. 
Det gör att du kan ta med dig telefonen om du har 
bråttom, att du kan svara om det ringer och aldrig 
missa ett sms eler en uppdatering på Facebook. Det 
skulle innebära en annan kalkyl på ekonomin och 
arbete med att fylla på kiosken när enheterna tas 
med hem, men kanske skulle det vara värt om man 
kan uppfylla alla önskemål. 

Jag trodde mycket på det här konceptet men visste 

också om konsekvenserna av att låna ut något. 
Vandalisering av de externa batterierna är en själv-
klarhet, en dyrare startkostnad för inköp av batte-
rienheter och en större miljöpåverkan då dessa ofta 
tillverkas av miljöfarliga mineraler och måste skeppas 
till Sverige. Man tappar också kontrollen på vad 
som händer senare i livscykeln och kanske har man 
bidragit till att det ligger och skräpar externa batteri-
pack i skogen.

Jag gjorde även några lösningar på hur det automa-
tiskt skulle gå att rengöra inne i maskinen om man 
skulle behålla funktionen med luckor/ lådor. Det var 
en lösning med tyckluft och perforerade ytor som var 
realiserbar men för dyr och mycket underhåll.

Se bilaga 7 för skisser.

För att ge de olika koncepten en chans och utvärde-
ra vilket som var bäst så gjorde jag en SWOT av de 
olika koncepten. 

De röda punkterna representerar den klassiska lös-
ningen med luckor/ lådor.

De blåa representerar lösningen med smala fack, 
laddningsstyrt lås och rörliga delar inuti.

De gröna representerar utlåning av externa batteri-
pack.
Se nästa sida.

Det blev en ändring i den ekonomiska kalkylen så jag 
gjorde en enklare beräkning och försökte illustrera 
hur jag hade tänkt att det skulle kunna fungera.
Se bilaga 7.

När jag hade gjort de olika koncepten och SWOTen 
så diskuterade jag situationen med mina samar-
betspartners. Jag fick feedback att det är knepigt 
med rörliga delar för det är större risk att något går 
sönder. Om det går sönder kanske telefoner fast-
nar, människor missar sina flyg och kan inte få tag 
på den de håller kär. Det blir väldigt jobbigt både 
för ägaren av maskinen som blir  reparatörs och er-
sättningsskyldig och det blir jobbigt för kunden som 
kanske inte har en telefon på ett tag.

Ett av deras primära önskemål var just att kios-
ken ska vara så underhållsfri som möjligt och det 
fungerar inte riktigt med låna ut laddare systemet 
och tryckluftsrengörningen så jag fick gå tillbaka till 
ritbordet och hitta en lösning som innebar klassisk 
låda/ lucka.
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STYRKOR
•	 låsa	in	andra	saker
•	 säkerhetskänsla,	igenkänning
•	
•	 bara	elektroniska	prylar
•	 lätt	att	nå/	se
•	 plats	för	många
•	
•	 inte	lämna	bort	sin	telefon
•	 ta	med	laddningen	på	resan
•	 plats	för	många
•	 inget	ansvar	för	prylar
•	 lätt	att	se/	nå

SVAGHETER
•	 svårt	att	se/	nå
•	 får	inte	plats	med	så	många	att	ladda	samti-

digt
•	
•	 rörliga	delar
•	 bara	elektronikprylar	i	mobiltjocklek
•	
•	 miljöpåverkan,	batteritillverkning
•	 rörliga	delar

HOT
•	 lägga	in	andra	saker,	nedsmutsning
•	 lägga	in	andra	saker,	förvaring,	lång	tid
•	
•	 teknik/	patent/	avancerat
•	
•	 ekonomisk	kalkylförändring
•	 enheter	behöver	fyllas	på	när	folk	har	köpt
•	 vandalisering	av	enheter

MÖJLIGHETER
•	 info	inuti	lådan
•	
•	 lätt	att	hålla	ren
•	 slippa	leta	efter	rätt	sladd
•	
•	 behöver	inte	ha	ett	backupbatteri	för	strömav-

brott
•	 sälja	enheter
•	 mer	reklam	på	varje	enhet
•	 slippa	leta	rätt	sladd

NY MOODBOARD FÖR FORMARBETE

Jag skapade ytterligare en moodboard för att få mer känsla av säkerhet och pålitlighet. Jag tog tillvara på 
formspråket från de stabila och säkra produkter jag tidigare visat och byggde upp en struktur för att ha något att 
skissa och tänka fritt kring delar, formdetaljer och sammanhang på produkten. 
Se bilaga 9.

BOARD MED SÄKERHETSPRODUKTER

Jag undersökte vad som känns som en säker produtkt och vad är ett säkert och pålitligt formspråk. På den här 
boarden har jag samlat några produkter som idag är etablerade som säkra och pålitliga. 
Se bilaga 8.

SWOT analys av tre koncept, klassisk låda/ lucka (röd), rörliga delar (blå) och att låna en batteribank (grön).
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FORMSKISSER

Jag gjorde med hjälp av mina boards abstrakta formskisser där jag fokuserade på applicering av formelement. 

Jag kom att tänka på att allt kanske inte behöver vara en del eller en solid. Miljöerna och flödet av människor är 
mycket olika, så är det möjligt att skapa en enhetlig produkt som går att anpassa men ändå alltid vara igenkänn-
bar?

Skisser på formelement, inspiration från moodboard.

Forminspiration, lådor som är staplade på varann. 11
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1:1 MOCK-UP BYGGE

Efter jag hittat ett formspråk och en idé om ett mo-
dulsystem så byggde jag en 1:1 skalmodell. Detta 
för att få en volymuppfattning. Jag bytte skissma-
terial från att bara rita på papper och bygga små 
modeller till att både rita på papper, på modellen, 
klistra fast skisser, testa, ändra, skära nya delar och 
applicera dem direkt i modellen.

Jag gjorde konceptskisser för att se den i ett annat 
sammanhang än just studion.

Jag jobbade med mina tidigare modeller av mobila 
enheter för att anpassa storleken på modellen efter 
storleken på det som ska laddas. Det var ett effektivt 
sätt att faktiskt kunna se om saker får plats.

Jag har valt att utesluta stor läsplatta ur mitt form-
skapande baserat på storleksskillnad på mobiltelefo-
ner och Ipad. Det är inte hållbart att anpassa formen 
på kiosken för att stora Ipads ska laddas då det inte 
finns samma behov, de flesta använder Ipad enbart 
till nöje och man har ofta en väska med sig för att 
förvara Ipaden och en egen laddare, till skillnad från 
telefonen som man ofta har i fickan. Jag har svårt att 
tänka mig att folk ställer sig och packar upp sin ipad 
för att ladda i några få minuter.

Jag tog tilllvara på min nyckelskiss från innan, idén 
med att luckorna inte behöver vara så stora och mo-
dulsystemtänkandet när jag fortsatte min utveckling 
av konceptet.

Skisser på olika modulära delar.

Konceptskiss, modell i miljö.
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UTVÄRDERING AV TILLVERKNING OCH KOSTNAD

Jag har undersökt vilka material som används på 
apparater i offentliga miljöer med vandalisering och 
slitage. Om det finns material som tillverkas och 
bearbetas i Sverige för att hålla fraktkostnader nere 
och för att få en tillverkning som är miljövänlig och 
en fungerande livscykel för produkten.

Det jag hittade var att plåt/ metall används mycket 
på produkter i offentliga rum. Det tillverkas i Sveri-
ge, har goda återvinningsegenskaper och är hyfsat 
enkelt att bearbeta. Speciellt om man använder 
sig av raka former som innebär bockning av delar. 
Jag hittade också en mycket tålig och miljövänlig 
ytbehandling, glasemaljering, som har egenskaper 
av att vara tålig mot repor och enkel att rengöra från 
färgbaserad vandalisering. 

I min fullskaleskissmodell tog jag ut mått för att få 
plats med de vanligaste formaten av media på de 
delar där det kan vara reklam. A4 och A3 affischstor-
lek och 16:9 förhållande för displayenheter. 

Se bilaga 10 för mått och glasemaljering.

Det ekonomiska upplägget gällande finansiering 
av laddningskiosken bygger dels på intäkter från 
användare som behöver ladda sin mobil, dels på 
försäljning av reklamyta.

Tillverkningskostnaden (y) för en station är beroen-
de av hur många som beställs och görs i en serie. 
Standardkomponenter som behövs är kortläsare, 
sladdar, batteri och sladdfördelare. De köps in från 
underleverantörer och priset beror på antal, rådande 
marknad och val av originaldelar eller kopior. Plåten 
till skalet behöver vara 3 mm tjockt och förutom 
plåtarbete, monteringsarbete och glasemaljering 

tillkommer finputsning. En trovärdig beräkning av 
kostnad per enhet kan göras vid beställning. Det är 
för många okända variabler för att ett antagande ska 
bli rimligt. Även kostnaden för att hyra platsen där 
kiosken ska stå, samt servicekostnad (v) bör räknas 
in i ekonomiska upplägget.

Intäkter från användare (x) är beroende på var 
kiosken står. Vid en placering på stor allmän plats, 
t ex Stockholms Centralstation, passerar många 
människor per dygn. Det ger en bra exponering och 
ökar möjligheten till god intäkt.

Försäljning av reklamyta (z) bygger på samma reso-
nemang. Vid bra exponeringsplats kan ytan säljas 
dyrare och därmed öka intäkten. Ett scenario kan 
vara att ett företag vill köpa hela kioskens yta, måla 
kiosken i sin egen företagsfärg (Telia-lila) och betala 
helårsvis för att synas. Då skulle kanske kunden som 
vill ladda sin mobil kunna göra det gratis, om reklam-
köparen har betalat rikligt.

På så vis kan en kostnads- och intäktsmodell ska-
pas, med olika variabler där maximal utdelning gör 
både kund, reklamköpare, ägare och andra intres-
senter nöjda.

Här är en enkel ekvation för att beräkna hur finansie-
ringen skulle kunna se ut där summan är intäkter: 

1:a året: y + v - z = 0 + x
2:a och fortsatta år: v - z = y + x

(y) är Tillverkningskostnaden, (v) är platshyra och 
service, (z) är försäljning av reklamyta och (x) är ladd-
ning av enheter.

Från höger: Testa känsla med transparenta luckor, testa höjd och storlek, storleksskillnad på olika bärbara appa-
rater och test för att få plats med olika bärbara apparater inne i maskinen.
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RESULTAT

PIKAPOW

MODULSYSTEMET

Bottendelen är metallfärgad för känslan av stabilitet 
och den är slittålig mot sparkar och städmaskiner.

En större är anpassad för att rymma en stor skärm 
eller A3 poster på varje sida.

Två lika stora delar där den ena alltid är laddnings-
enhet. Minst en laddningsenhet är alltid med och 
placeras så betalenheten är på en höjd av 110 cm. 
Den andra delen av samma storlek är anpassad 
efter mindre skärm eller A4 poster storlek. 

Båda går att få utan reklamposter eller skärm för 
tillexempel placering i hotell-lobby eller på café för att 
diskret smälta in i miljön.

Toppdelen är fasad så att det finns en liten av-
ställningsyta på toppen men inte så stor att man 
kan dumpa en massa skräp där. Jag har även ett 
koncept där toppen har en solcellspanel för att stå 
utomhus där det t ex inte finns någon strömtillgång 
eller det är ransonering på ström. Det är mer av ett 
framtida koncept vid expansion till andra delar av 
världen.

Slutkonceptet är ett modulsystem som heter 
Pikapow, det går att anpassa efter kontexten och 
människorna som vistas där.

Det finns ett standard utförande, det billigaste som 
ändå drar in pengar på reklamyta. A3 och A4 pos-
ters. Färgen röd för klassisk telefonkiosk igenkän-
ning. Röd drar automatiskt till sig uppmärksamhet, 
används som komplementfärg i många offentliga 
miljöer och är i vissa fall förknippat med nöd (ladd-
ning i detta fall).
Se bilaga 11 för färgkoncept.

Delarna kan även målas i färger anpassade till 
operatör/ sponsorköpt eller beroende på var den 
placeras och ska passa in.

Luckorna av bockad plåt dras rakt ut. Den har inga 
långsidor för att det ska bli lättare att se och nå. På 
botten av luckan finns det en räfflad gummimatta 
som gör att eventuell smuts ramlar ner mellan räfflor-
na och mobiltelefonen behöver inte ligga direkt mot 
det för att undvika repor.

Om kiosken placeras fristående så kan den med 
fördel placeras rygg i rygg med en likadan.

Pikapow inne på Arlanda Terminal 4, målad i grå nyans.
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1. Toppdel som låser ihop hela 
konstruktionen.

5. A3 affisch-hållare.

6. Liten displayhållare.

7. Liten ren yta.

8. A4 affisch-hållare.

9. Stor ren yta.

2. Opaque del med ljus, för 
uppmärksamhet eller som 
ljuskälla.

3. Laddningsenhet, finns även 
utan kortläsare om flera an-
vänds tillsammans.

4. Fot med pelare, rymmer batteri 
och håller ihop konstruktionen 
genom att låsa ihop med 1.

10. Stor displayhållare.
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TEKNIKEN

Kortet fungerar redan idag på vissa enheter som en 
identifiering, t ex i parkeringshus för att komma in 
och ut. Då behöver man inte heller slå någon kod 
för att godkänna köpet, det beror nog på de avtal 
som finns med prisenheter per timme, detta behöver 
bekräftas, annars finns det yta för en kappsats.

Lysdioden ovanför luckan är en optisk ledare direkt 
in i luckan, för att visa om en lucka är ledig lyser den 
blå eller grön, när en lucka är upptagen är lampan 
släckt och då fungerar dioden för att leda ut ljus från 

skärmen på telefonen om mobilen vaknar av sms, 
samtal eller alarm. 

Tekniken med laddning och att den aktiverar låset 
när telefonen börjat ladda är mycket simpel och 
fungerar mer eller mindre som hemma i eluttaget. 
Det är en switch som aktiveras när srömmen börjar 
flöda. Den finns även applicerad på redan existeran-
de laddningskiosker.

FLÖDET

För att underlätta flödet och valet av ledig låda så 
har jag gjort ett koncept där lådorna är grafiskt 
inringade av olika färger och mönster för att man ska 
se vilka luckor som innehåller den laddaren jag ska 
använda. För att färgblinda också ska kunna urskil-
ja fälten så är det både färg och mönster. För att 
symbolisera vilken slags laddare som finns i luckorna 
finns det en fysisk kontakt som är inglasad, detta för 
folk inte är medvetna om att olika märken faktiskt 
har samma sorts kontakt. Jag har valt att bara ha en 
slags laddare i varje lucka då det för nyare telefoner 
enbart är tre olika kontakter som används och för 
att det blir lättare att hitta sin kontakt när man ska 

ansluta telefonen.

För att använda kiosken så drar man sitt betalkort 
och kan därefter öppna valfri lucka som är ledig, det-
ta visas med en lysdiod ovanför luckan. Man kopplar 
in sin telefon och när den börjar ladda så känner 
maskinen automatiskt av att den luckan är redo att 
låsas, så när du stänger luckan låser den automa-
tiskt och blir kopplad till ditt betalkort. För att öppna 
luckan så drar du bara kortet igen. 

Se bilaga 12 för jämförande flödesschema med 
existerande kiosk.
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Några av de kombinationer som går att göra med de olika modulerna. Den längst till vänster är standard. Näst 
längst till vänster ser du två som står med baksidan mot varandra. 
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DRA DITT KORT

ÖPPNA LEDIG 
LUCKA

KOPPLA IN DIN 
TELEFON

STÄNG LUCKA, 
LÅSES AUTOMA-

TISKT

DRA DITT KORT 
IGEN FÖR ATT 

LÅSA UPP

TA DIN
TELEFON
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ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

THE WOW OF PIKAPOW!

Användandet är anpassat för att ta så lite tid som 
möjligt och minimera den kognitiva belastningen. 
Därav minimeringen av knappar och information att 
missuppfatta och automatiseringen av låsningsme-
kaniken.

För att rengöra inne i lådorna så är det bara att öpp-
na och borsta smutsen åt sidan. Om de är riktigt illa 
så är den räfflade gummimattan inuti luckan löstag-

bar och går att diska i diskmaskin hos närmaste café 
eller vid service tilfälle.

Kvittot på att man har genomfört ett köp, där det 
även finns eventuella rabatter eller erbjudanden kan 
om ägaren vill slippa underhåll i form av kvittorulleby-
te skickas via epost, som ett sms eller plocka hem 
manuellt via qr-kod.

För användaren: 
•	 Känns säker och pålitlig.
•	 Lätt att förstå och att komma åt sladdar.
•	 Speciell form, lätt att känna igen och hitta.
•	 Lätt att gå förbi om det är trångt.
•	 Två personer kan stå på varsin sida och använda maskinen utan att behöva trängas.
•	 Visar om det händer något på telefonen men inte så att andra kan se vad eller vilken slags telefon.
•	 Kan erbjuda wifi eller liknande.

För ägaren:
•	 Billig tillverkning, enkla former att bearbeta.
•	 Dubbla reklamytor som syns från alla vinklar.
•	 Anpassningsbar för olika miljöer och förutsättningar.
•	 Tålig konstruktion som minimerar inbrott och reparationer.
•	 Tar upp liten golvyta, 0,09 m².
•	 Vara näst intill underhållsfri och mycket lätt att rengöra.
•	 Speciell form som drar till sig uppmärksamhet.

Närbild, lucka är öppen med sladd i. Den är ledig och lampan lyser blått tills den är låst. Luckan bredvid till vän-
ster har en telefon i som lyser/ det händer något på den telefonen och de övriga luckorna är upptagna men det 
händer inget på telefonerna, de bara laddas.
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BOCKAD OCH 
STANSAD PLÅT

BOCKAD 
PLÅT

A3 POSTER

OPTISK LEDARE 
FÖR LJUSSIGNAL, 

PLAST

GENOMSKINLIG FÖR 
KONTAKTDISPLAY,

PLAST

LÅDA, METALL

MATTA, GUMMI

LADDNINGS
SLADDAR

STRÖMFÖRDELARE

BATTERI

SPRÄNGSKISSER
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Förmiddag

Eftermiddag

Vecka

9.

10.

11.

12.

13.

Introduktionssemina-
rium med studie-
gruppen, examinator, 
yrkesrepresentant och 
handledare. + Muntlig 
presentation, 10 min.

Göra underlag för 
sortering av insamlat 
material

Obs. Umeå östra och 
Umeå centralstation.

Förbereda inför resa 
till Ösd, Åre + enkät

Gå igenom insamlat 
material, sortera, 
likheter/olikheter, sta-
tistik, special features 
mm.
Idégenerering skissa

idégenerering skissaidégenerering skissa idégenerering skissa

tre koncept färdiga

Långfredagen

Göra research om 
form, semantik och 
färgval.

Göra research om 
form, semantik och 
färgval.

Preliminär samman-
fattning av projektet 
ska lämnas in, tre 
papperskopior + mail.

Förbereda obs. Umeå 
östra och Umeå 
centralstation.

Idégenerering skissa

Resa till Ösd/ Åre. 
Tåg. Göra många och 
långa stopp, obser-
vera stationerna och 
väntsalarna. Prata 
med människor, fylla 
i enkät

Idégenerering skissa

Resa till Sthlm. Tåg. 
Göra många och 
långa stopp, obser-
vera stationerna och 
väntsalarna. Prata 
med människor, fylla 
i enkät

Idégenerering skissa

Om det går och är 
relevant, göra ett flö-
desschema eller två.

Skaffa material och 
bygga fullskale skis-
smodell. Förbereda 
test Umeå station.

Testa skissmodell 
Umeå station.

Turister/resenärer

Skriva sammanfatt-
ning av projekt.

Göra kravlista.
Göra funktionslista.

Göra research om 
material, ytbehand-
lingar, vandalisering.

Göra moodboard för 
utseende.
Idégenerering skissa.

Göra research om 
konstruktion och 
tillverkning.

Förbereda obs. 
Arlanda flygplats, 
Bromma flygplats 
och Centralstationen.

Arbetssamtal med 
examinator, yrkes-
representant och 
handledare.

Arbetssamtal med 
examinator, yrkes-
representant och 
handledare.

Göra konkurrent ana-
lys och en matris med 
framtida placering på 
marknad.

Research om material 
och konstruktion.

Obs. Arlanda flygplats

Förbereda workshop 
och samla människor. 
Designers i skolan.
Om semantik,färg och 
form.

Förbereda brain-
stormsession.
Genomföra brain-
stormsession.
Webbdesigners

Fokus på form, funk-
tioner och semantik.

Delta i workshop om 
Life Cycle Thinking för 
design och affärsut-
veckling, med mitt 
arbete som fokus-
punkt.9
Detta är research om 
tillverkning, materialval 
och miljöpåverkan.

Obs. centralstationen

Möte med Kennet, 
Barbro och Tommy?
Förbereda workshop, 
idé om lösa krav och 
funktioner.

Obs. Bromma flyg-
plats
Resa till Umeå.
Obs. Umeå airport

Genomföra workshop 
på skolan.
Analysera resultat av 
workshop.

Förbereda inför resa 
till Sthlm.
Planera brainstorm-
session.
Skriva rapport.

Genomföra brain-
storm session.
Silver generation.
Fokus på form, funk-
tioner och semantik.

Förbereda workshop.

Ungdomar 15-25
Om semantik,färg och 
form.

Fixa brainstorm-
session, planera, 
förbereda.

Genomföra workshop
utvärdering av kon-
cept idéer.
ungdomar 15-25

Göra ny moodboard.

Samla material för 
presentation.

Skriva argumente-
rande text, rapport, 
reflektion och abstrakt 
på engelska.

Skriva argumente-
rande text, rapport, 
reflektion och abstrakt 
på engelska.

BILAGOR

Min planering av projektets genomförande.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sammanställa och 
utvärdera skisser och 
koncept med tidigare 
fokusgrupper och 
experter. + utvär-
dera mot listor och 
analyser

Koncept skissa. 

Bygga skissmodell.

Koncept skissa. 

Bygga skissmodell.

CAID

CAID CAID

Storytelling presen-
tation.

Storytelling presen-
tation.

Storytelling presen-
tation.

Examination av kur-
sen examensarbete.

Examination av kur-
sen examensarbete.

Examination av kur-
sen examensarbete.

Skriva argumente-
rande text, rapport, 
reflektion och abstrakt 
på engelska.

Skriva argumente-
rande text, rapport, 
reflektion och abstrakt 
på engelska.

Skriva argumente-
rande text, rapport, 
reflektion och abstrakt 
på engelska.

Utsällninsförberedan-
de arbete.

Inlämning av resultat 
(modell, rapport, pre-
sentation,argumenta-
tion, reflektion). 

Tre papperskopior av 
rapport.

Examensarbetet 
stämplas.

Beslut om titel för ex-
amsarbetet meddelas 
LADOK och skrivs in i 
examensbeviset.

CAID

CAID

CAID

Fota slutmodell

CAID Samla material för 
presentation.

Bygga slutmodell

Bygga slutmodellBygga slutmodell

Bygga slutmodell

Bygga slutmodell

Bygga slutmodell

Bygga slutmodell

Bygga slutmodell

Avstämning.

Ta beslut om slutkon-
cept.

Göra slutmodellskiss 
och planera modell-
bygge.

Göra detaljskisser.1:a april. 

Kristi himmelfärds 
dag.

Skriva argumente-
rande text, rapport, 
reflektion och abstrakt 
på engelska.
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Det här är en laddare 
för mobiltelefon!

Vad gör den här?

Uttryck av 
att stöldris-
ken är stor

uttryck av 
att vara 
säker

2

Matris över likanande produkter som finns idag.
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Hej,
jag heter Liam. Jag gör mitt examensarbete på Designhögskolan i 
Umeå, det handlar om möjligheten att ladda mobiltelefon på tågstatio-
ner och flygplatser.

Jag skulle bli jätteglad om du vill hjälpa mig genom att svara på några 
frågor:

1. Hur mycket batteri har du på din mobiltelefon just nu?
 0-15%  16-50% 50-100%

2. Vilket märke har din mobiltelefon?
 

3. Hur gammal är din mobiltelefon?
 0-1år  1-5år  5-10år 

4. Hur rädd är du om din mobiltelefon?
 mycket  mellan  inte alls

5.Hur mycket tror du energin för att ladda din telefon kostar?
 2 öre  37 öre  94 öre

6. Vilken bild gillar du mest?

7

14

28

32

48

12

84

0

20

13

15

18

15

70

48

66

46

41

61

40

62

3

Enkät jag använde för informationsinsamling.

32



7. Vilken bild tycker du känns mest pålitlig/ trygg?

8. Vad tycker du är viktigt när du ska lämna ifrån dig din mobiltelefon?
 inte så länge/ tid  säkerhet/ stöldrisk 
 mjukt/ mindre risk för repor  rent/ inte smutsigt
 säkerhet/ digital information, virus

9. Skulle du vilja att den här tjänsten möjliggjorde något mer än bara 
ladda mobiltelefon?
 säkerhetsbackup  köpa hörlurar
 köpa ny mobiltelefon  putsduk till skärm
 läsa nyheter   se på film
 surfa/ internet   byta till nytt fullt batteri 

10. Hur länge väntade du på tåget på tågstationen?
 0-10 min 11-30 min 31 min - 2 h         2 h- 2 dagar

11. Om du kommer att tänka på något:

Tack för hjälpen!

5428

78
21

34

30

8 8

10

4 7

27

19 21
2350

41 59 17 1

12
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4

Moodboard.
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5

Skisser och modeller för tre koncept, Blå, Grön och Röd.
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6

Skisser för andra idéer.
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7
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8

Safetyboard.
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9

Moodboard.

13
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10

Mått för media och ytbehandling mot vandalisering, glasemaljering.

16  17

14 15
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11

Olika färgkombinationer i miljö och utan miljö.
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FLÖDESSCHEMAN

En existerande laddningskiosk, den som ligger närmast min målsättning av produktutveckling. I mitt koncept har 
jag har valt att inte använda mig av en touchdisplay då de brukar ha en tendens att bli ofräscha om man inte 
underhåller dem och så finns det personer som har svårt att använda touchskärmar, om man har handskar på 
sig och om man har dålig elektrisk laddning i fingrarna. Jag själv har ganska dåliga erfarenheter av att använda 
touchskärmar på offentliga apparater.

1. Tryck/ rör vid ”charge your cellphone” på skärmen.

2. Skriv in valfritt lösenord.

3. Lucka öppnas.

4. Koppla in telefon.

5. Stäng lucka.

6. Lägg i mynt (myntinkastversion, det finns andra varianter men det står inte beskrivet hur de andra fungerar)

7. Vänta eller hitta på något roligt.

8. Tryck/ rör vid ”get your cellphone” på skärmen.

9. Skriv in lösenord.

10. Lucka öppnas.

11.Ta telefon.

12. Stäng lucka.

REF: 18

Flöde för användning av Pikapow:

1. Dra betalkort.

2. Öppna lucka.

3. Koppla in telefon.

4. Stäng lucka

5. Vänta eller hitta på något roligt.

6. Dra betalkort.

7. Öppna lucka.

8. Ta telefon.

9. Stäng lucka.

12

43



SAMARBETSPARTNER
Tommy Westlin och Kennet Kalberg, entreprenörer med teknisk bakgrund

Uminova Innovation, kontaktperson Barbro Renkel

Mophi, kontaktperson Björn Saletti

REFERENSER
1 http://gochargenow.com/clients.cfm
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Av Liam Ingolf Saletti, BFA industridesign, 
Designhögskolan Umeå Universitet

För referens:
Monica Lindh Karlsson, Programansvarig Designhögskolan

Så här kan det se ut hos en tillverkare av liknande produkter i Kina.2
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