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Sammanfattning 
Detta examensarbete var avslutningen på Innovations- och designingenjörsprogrammet 
vid Karlstads universitet på fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Arbetet 
genomfördes av David Brocker, Erik Hallberg och Andreas Hertzman under våren 2006 
på uppdrag av Arexor och omfattade 15 högskolepoäng per student. Uppdragsgivare på 
Arexor var Martin Larsson och handledare var Monica Jakobsson från Karlstads 
universitet. 

Arexor har patenterat en konstruktion av en elektrisk golvlist med flyttbara vägguttag, 
kallat Electrical Track System. Längs med golvet utmed väggarna sitter i fastigheter i 
dag nästan alltid en golvlist. Arexors patenterade produkt ersätter golvlisten och ger 
möjlighet att bland annat flytta, montera och öka antalet vägguttag längs med listen efter 
eget behov. Traditionella uttag begränsas av att de har fasta positioner och inte kan 
omplaceras. Det innebär problem då antalet fasta uttag styr möjligheterna och inte 
behovet.  

Uppdraget som Arexor gav projektgruppen var att vidareutveckla Electrical Track 
System, då patentet inte uppfyllde kraven för CE-certifiering. Resultatet av arbetet 
skulle sedan användas av Arexor som underlag vid test hos ETL SEMKO. 

Målet var att ta fram tillverkningsunderlag för en slutgiltig, fungerande prototyp av ETS 
inom tidsramen för projektet. Den skulle sedan visas på examensutställningen vid 
Karlstads universitet den 30 maj 2006. Delmål var även att ta fram en produktbroschyr 
och en utställningsmonter. 

Arbetet delades in i stegen arbetsplan, förstudie, idégenerering, konceptutveckling och 
konkretisering. De genomfördes linjärt upp till konceptutvecklingen, sedan skedde en 
iteration mellan stegen förstudie, idégenerering och konceptutveckling. Det betyder att 
processen upprepades tills det att önskat resultat uppnåddes. 

Resultatet blev en mängd olika fungerande prototyper, en utställningsmonter, en 
produktbroschyr, CAD-ritningar, renderingar och denna akademiska rapport. 
Prototyperna tillverkades i samarbete med Modellteknik i Eskilstuna. 

Delar av resultatet redovisas inte på grund av att lösningarna inte vid tidpunkten 
skyddades av rådande patent. Arexor meddelande i slutet av projektet att företaget 
skulle ansöka om ett nytt patent där dessa lösningar inkluderades. Det medförde att 
lösningarna inte fick offentliggöras innan patentansökan hade lämnats in. Därför 
hänvisas till sekretess i vissa delar av rapporten. 



Abstract 
This degree project concludes the Innovation and Design Engineering programme at 
Karlstad University. The project was carried out by David Brocker, Erik Hallberg and 
Andreas Hertzman during the spring of 2006 and corresponded to 15 weeks of work per 
student. Assigner was Martin Larsson at Arexor and instructor at Karlstad University 
was Monica Jakobsson. 

Arexor has a patent to a construction of an electrical skirting board with moveable wall 
sockets, called Electrical Track System. The lowest parts of the interior walls along the 
floor are today almost always covered by a conventional skirting board. Arexors 
patented product replaces that with the possibility to move and increase the number of 
wall sockets by choice along an electrical skirting board. Conventional wall sockets are 
limited due to fixed positions and are not transferable. It causes a problem when the 
number of fixed wall sockets controls the possibilities and not the users demand. 

The assignment commissioned by Arexor to the students was to improve and develop 
the Electrical Track System because the patent did not fulfil the requirements for CE 
certification. The project results were to be used by Arexor as the basic data when the 
product was tested by ETL SEMKO. 

The objective of the project was to present directions for production to a functioning 
prototype of the Electrical Track System, within the estimated time period. The 
prototype was to be shown at the exhibition for degree projects at Karlstad University in 
May 2006. The objective also included to create a product brochure and a display case. 

The development method were divided into five phases: preparation phase, research 
phase, idea generating phase, conception development phase and concretisation phase. 
They were carried out linear up to the conception development phase. Then iteration 
between the research phase, idea generating phase, conception development phase was 
repeated until satisfied result was achieved. 

The result included a number of functioning prototypes, a display case, a product 
brochure, CAD drawings, renderings and this academic report. The prototypes were 
manufactured by Modellteknik in Eskilstuna, Sweden. 

Parts of the result cannot be presented due to that the solutions was not, at the time, 
protected by the patent. Arexor announced in the end of the project that they would 
apply for a new patent that included our solutions. Because of that these solutions could 
not be shown in public. Some parts in the report therefore refer to secrecy. 

 



Innehållsförteckning 
1 INLEDNING .................................................................................................................................... 7 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................... 7 
1.2 UPPDRAG .................................................................................................................................. 7 
1.3 SYFTE........................................................................................................................................ 8 
1.4 MÅL .......................................................................................................................................... 8 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................... 8 
1.6 LÄSANVISNINGAR ..................................................................................................................... 8 
1.7 ELLÄRA..................................................................................................................................... 8 
1.8 BEGREPPSFÖRKLARINGAR......................................................................................................... 9 
1.9 SEKRETESS................................................................................................................................ 9 

2 METOD .......................................................................................................................................... 10 
2.1 ARBETSPLAN........................................................................................................................... 11 
2.2 FÖRSTUDIE.............................................................................................................................. 11 
2.3 IDÉGENERERING...................................................................................................................... 12 
2.4 KONCEPTUTVECKLING ............................................................................................................ 12 
2.5 KONKRETISERING ................................................................................................................... 12 

3 GENOMFÖRANDE ...................................................................................................................... 13 
3.1 ARBETSPLAN........................................................................................................................... 13 
3.2 FÖRSTUDIE.............................................................................................................................. 13 
3.3 IDÉGENERERING...................................................................................................................... 13 
3.4 KONCEPTUTVECKLING ............................................................................................................ 14 
3.5 KONKRETISERING ................................................................................................................... 14 

4 RESULTAT.................................................................................................................................... 15 
4.1 ARBETSPLAN........................................................................................................................... 15 
4.2 FÖRSTUDIE.............................................................................................................................. 15 
4.3 IDÉGENERERING...................................................................................................................... 16 
4.4 KONCEPTUTVECKLING ............................................................................................................ 18 
4.5 KONKRETISERING ................................................................................................................... 19 
4.6 KONCEPTFÖRSLAG .................................................................................................................. 20 

4.6.1 Förslag 1: Thin ............................................................................................................. 21 
4.6.2 Förslag 2: Short............................................................................................................ 22 
4.6.3 Förslag 3: Round.......................................................................................................... 23 
4.6.4 Förslag 4: Half ............................................................................................................. 24 
4.6.5 Förslag 5: Pin............................................................................................................... 24 
4.6.6 Konceptval .................................................................................................................... 24 

4.7 ELECTRICAL TRACK SYSTEM .................................................................................................. 25 
4.7.1 Övergripande fördelar med ETS................................................................................... 25 
4.7.2 Power Track.................................................................................................................. 27 
4.7.3 Tap-off .......................................................................................................................... 27 
4.7.4 Hörndel ......................................................................................................................... 29 
4.7.5 Skarvbit ......................................................................................................................... 29 
4.7.6 Front ............................................................................................................................. 29 
4.7.7 Tillbehör i framtiden..................................................................................................... 30 

5 DISKUSSION................................................................................................................................. 31 
5.1 METOD.................................................................................................................................... 31 
5.2 GENOMFÖRANDE .................................................................................................................... 31 
5.3 RESULTAT ............................................................................................................................... 32 

6 SLUTSATS..................................................................................................................................... 33 
TACKORD .............................................................................................................................................. 34 
REFERENSLISTA.................................................................................................................................. 35 



BILAGA 1: AVTAL 

BILAGA 2: PROJEKTPLAN 

BILAGA 3: KRAVSPECIFIKATION 

BILAGA 4: WBS 

BILAGA 5: GANTT-SCHEMA 

BILAGA 6: PROGRESSRAPPORT 

BILAGA 7: VECKODAGBOK 

BILAGA 8: FRÅGOR TILL MODELLTEKNIK 

BILAGA 9: OFFERT TILL MODELLTEKNIK 

BILAGA 10: IDÉBANK 

BILAGA 11: IP 

BILAGA 12: KONCEPTVAL 

 



1 Inledning 
Detta examensarbete var avslutningen på Innovations- och designingenjörsprogrammet 
vid Karlstads universitet på fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Arbetet 
genomfördes av David Brocker, Erik Hallberg och Andreas Hertzman under våren 2006 
på uppdrag av företaget Arexor och omfattade 15 högskolepoäng per student. 
Uppdragsgivare på Arexor var Martin Larsson och handledare var Monica Jakobsson 
från Karlstads universitet. 

1.1 Bakgrund 
Arexor grundades 2005 och har patenterat en konstruktion av en elektrisk golvlist med 
flyttbara vägguttag, kallat Electrical Track System, hädanefter ETS i rapporten. Det är 
företagets huvudsakliga affärsidé. 

Längs med golvet utmed väggarna sitter i fastigheter i dag nästan alltid en golvlist. Den 
sitter främst där av estetiska skäl men även för att dölja golvkanterna. Arexors 
patenterade produkt ETS ersätter golvlisten och ger möjligheten till att bland annat 
flytta, montera och öka antalet vägguttag längs med listen efter eget behov. 

Traditionella uttag begränsas av att de har fasta positioner och inte kan omplaceras. Det 
innebär problem när användaren till exempel vill placera tv:n på ett specifikt ställe och 
samtidigt inser att närmaste uttag sitter i andra änden av rummet. Antingen flyttas tv:n 
eller så krävs en förlängningssladd. Finns det sedan ett behov av förstärkare, dvd 
etcetera behövs dessutom en fördelningsdosa, eftersom uttagen på väggen inte räcker 
till. Arexors affärsidé har sprungit ur irritationen kring detta problem. 

Arexor har sedan 2005 arbetat mot en industrialisering av ETS. Företaget fick 2006 en 
plats i inkubatorn på Inova Science Park. I inkubatorn tillhandahålls allt från rådgivning 
och coachning till utbildning och arbetsplatser för att ge nystartade företag goda 
möjligheter att utvecklas snabbt och bra. 

1.2 Uppdrag 
Uppdraget som Arexor gav projektgruppen var att vidareutveckla ETS. 

Elektriska produkter inom lågspänningsområdet (växelström 50–1000 volt) som 
tillverkas, importeras eller säljs ska vara CE-märkta och därmed uppfylla bestämda 
säkerhetsstandarder och marknadskrav. ETL SEMKO är ett företag som bland annat 
testar säkerheten på elektriska produkter och ger ut certifikat som underlättar 
möjligheten till CE-märkning. 

Problemet med patentet för ETS var att konstruktionen inte uppfyllde kraven och 
krävde därför ytterligare vidareutveckling, vilket blev projektgruppens uppdrag. 

Resultatet av arbetet skulle sedan användas av Arexor som underlag vid test hos ETL 
SEMKO. 
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1.3 Syfte 
Syftet var att självständigt tillämpa och utvärdera teoretiska inhämtade kunskaper från 
utbildningen. 

1.4 Mål 
Målet var att ta fram tillverkningsunderlag så att en fungerande prototyp av ETS kunde 
tillverkas av ett externt företag inom tidsramen för projektet. Prototypen skulle sedan 
visas på examensutställningen vid Karlstads universitet den 30 maj 2006. 

Delmål var även att ta fram en produktbroschyr och utställningsmonter som tillsammans 
med prototypen skulle visas på examensutställningen och senare kunde användas för att 
tydligt visa produktens potential för eventuella investerare på mässor och liknande. 

1.5 Avgränsningar 
Projektet omfattade inte någon undersökning gällande kundunderlag, kundbehov eller 
kundönskningar. Detta var redan genomfört och patent godkänt. Projektet omfattade 
inte heller någon FEM-analys (Finita Element Metoden), klassisk hållfasthetsberäkning 
eller redogörelse för eventuell tillverkningskostnad. De kreativitetsmetoder som 
användes diskuteras inte utan redovisas enbart. Funktionsanalysen användes inte. 

1.6 Läsanvisningar 
• Kapitel 2: Metod 

 
- Beskriver stegen som användes i 

processen. 

• Kapitel 3: Genomförande 
 

- Beskriver hur stegen genomfördes. 

• Kapitel 4: Resultat - Beskriver resultatet av stegen och resultatet 
från vidareutvecklingen av ETS. 

• Kapitel 5: Diskussion - Uppdelad diskussion av metod, 
genomförande och resultat. 

• Kapitel 6: Slutsats - Reflektion kring om resultatet 
överensstämmer med uppdraget. 

1.7 Ellära 
Fas kallas inom elektroniken för en strömförande ledare. Nolla är en ledare som är 
ansluten till en neutral punkt. Det är mellan fas och nolla man mäter fasspänningen, 
vilken i Sverige är 230 volt. Flerfassystem används mestadels till elmotorer och då i 
första hand inom industrin. I hushållet kan trefassystem förekomma i spisar, 
tvättmaskiner med mera. Man kan dela upp faserna i ett trefassystem och få ut 
tvåfassystem eller enfassystem, som är det vanliga för hushållen. 
(http://sv.wikipedia.org) 
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1.8 Begreppsförklaringar 
• ETS - Electrical Track System, ETS, omfattar hela systemet med 

Power Track och Tap-off. 

• PT - Power Track, PT, omfattar listen med elektriska bleck. PT har 
en avlång struktur som innefattar ett hus för mottagning av den 
del som är t-koppling på Tap-off. PT sitter fastskruvad på 
väggen, vanligtvis i golvhöjd likt en vanlig list. 

• TO - Tap-off, TO, är komponenten inklusive t-koppling med bleck 
som genom en vridning på 90 grader monteras i PT. Observera 
att TO kan vara mer än eluttag. 

• T-koppling - Delen som ser ut som ett T på TO. Sticks in i PT och i och med 
att TO vrids 90 grader så får t-kopplingen kontakt med de 
strömförande blecken i PT. 

• Bleck - Sitter i PT och i TO och är strömförande. 

Figur 1.8.1: TO förs in i PT.
 

Figur 1.8.2: TO vrids medurs så att  
t-koppling får kontakt med bleck i PT. 

Figur 1.8.3: Jordad kontakt placeras i TO.
 

Figur 1.8.4: Lampa som nu fungerar. 

PT 

T-koppling 

TO 

1.9 Sekretess 
Delar av resultatet redovisas inte på grund av att lösningarna vid tidpunkten inte 
skyddades av rådande patent. Arexor meddelande i slutet av projektet att företaget 
skulle ansöka om ett nytt patent där lösningarna inkluderades. Det medförde att 
lösningarna inte fick offentliggöras innan patentansökan hade lämnats in. Därför 
hänvisas till sekretess i vissa delar av rapporten. 
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2 Metod 
Metoden i projektet följde designprocessen som har undervisats vid Karlstads 
universitet. Benämningarna och antalet steg varierar i litteraturen (Landqvist 2001, 
Österlin 2003). Projektgruppen utnyttjade en metod med fem steg innan resultatnivån 
nåddes, där de olika delarna namngavs efter eget tycke. Följande bild (Michanek, 2004) 
illustrerar metoden: 

Konkretisering

Konceptutveckling

Idégenerering

Arbetsplan 

Förstudie 

 
Figur 2.1: Illustration över designprocessen som användes i projektet och de steg som ingick. 

En arbetsplan innebär att initialt organisera och strukturera upp projektet. Vilka 
förutsättningar råder? När och hur ska resultatet levereras och i vilken form? Detta är 
några av de frågor som måste besvaras i detta skede. 

En förstudie innebär att analysera och utreda det aktuella problemområdet och är 
grunden till en väldefinierad slutlig lösning. Förbigås denna fas är risken högre att 
resultatet mer återspeglar projektmedlemmarnas önskemål och inte slutanvändarens.  

I idégenereringsfasen används olika kreativitetsmetoder och tekniker för att skapa en 
mängd idéer med så olika infallsvinklar som möjligt. Enligt oss finns det möjlighet att 
vara kreativ på beställning men det kräver olika metoder, att gruppdeltagarna är 
bekväma i sina roller, visualiseringsredskap och att atmosfären varierar. 

I konceptutvecklingsfasen sammanförs idéer till lösningar som är tillräckligt konkreta 
för att bli potentiella koncept. Lösningen får inte vara för låst utan ska kunna 
vidareutvecklas. Detta eftersom förändringar av detaljer sker konstant, även efter ett 
konceptval. 

Konkretisering innebär att valda koncept lyfts upp till en ny nivå. Med ny nivå menas 
att ytterligare förfiningar av detaljer genomförs. Det skiftar till vilken nivå man går. Det 
beror på uppsatt mål för resultatet i projektplanen och hur det ska presenteras. 
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2.1 Arbetsplan 
Sekretessavtal är ett kontrakt som säkerställer att de ingående parterna inte lämnar ut 
känslig information. Projektavtalet säkrar riktlinjer för projektet. De två avtalen säkrar 
att båda parter är överens om dess innehåll. 

Projektplanen har till syfte att beskriva grundförutsättningarna för projektet och ska 
godkännas av alla inblandade parter innan nästa steg, förstudien, påbörjas. 
Projektplanen kan givetvis förändras under projektets gång under förutsättningen att 
parterna då är överens och ändringen godkänns av båda parterna. Den innehåller bland 
annat bakgrundsinformation, projektmål, tidsgräns, budget, kommunikationsplan och 
riskanalys. 

Kravspecifikationen innehåller de krav som interna och externa intressenter ställer på 
projektresultatet. 

Work Breakdown Structure, WBS, är en metod där projektet bryts ner i kontrollerbara 
delar kallade arbetspaket. 

I ett GANTT-schema har de tidsestimerade arbetsmomenten ordnats i förhållande till 
varandra så att samband och beroenden åskådliggörs. GANTT-schemat är upprättat av 
de olika arbetsmomenten från WBS:en. Schemat visar vad, när och hur länge de olika 
momenten i projektet ska pågå för att nå uppsatt resultat. Schemat går att göra detaljerat 
ner på varje dag men valdes att beskrivas veckovis.  

Progressrapport är ett dokument som beskriver vad som har hänt sedan senaste mötet, 
vad som händer härnäst, hur projektet ligger till enligt tidsplan och resurser och vilka 
risker som finns. 

Veckodagbok beskriver på ett mycket enkelt sätt hur arbetet sett ut och vad som har 
hänt. Det finns inga formella krav på struktur eller språk då detta inte ska vara ett hinder 
utan det ska gå fort och vara lätt att skriva. 

2.2 Förstudie 
Studiebesök är ett utmärkt sätt att få kunskap på annat vis än genom litteratur. Här kan 
man observera och samtidigt ställa frågor och få direkta svar. 

Marknadsundersökningen identifierar konkurrenterna och klargör för- och nackdelar 
med funktionen och formen i deras produkter. Vad är det till exempel som saknas hos 
deras produkter? 
 
Målgruppsanalysen fastställer vilket marknadssegment fokus ska vara på i dag och 
imorgon. En allt för bred inriktning kan resultera i att ingen målgrupp attraheras av 
produkten. Man kan snabbt identifiera eventuella problem och korrigera dessa innan 
produktion.  

Intressentanalysen används för att klargöra vilka som påverkas av projektet och hur de 
påverkas.  
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2.3 Idégenerering 
Kreativitetsmetoder som random input, en metod där slumpmässiga ord används för att 
finna nya tankebanor, och brainstorming har utnyttjats för att nå det divergenta 
tänkandet. 

Visualisering är ett effektivt redskap för att förmedla idéer. Man kan använda pennan, 
bygga modeller eller använda CAD-program. 

2.4 Konceptutveckling 
När ett antal koncept arbetats fram värderas de mot varandra. Koncepten ska alltid svara 
mot kravspecifikationen, annars finns det ingen mening med att använda den. 
Projektmedlemmarna bör ha kravspecifikationen i åtanke under hela projektet. Dock får 
det inte bli ett uppsatt krav då det kan låsa kreativiteten. Att ta sig ur boxen är ett knep 
för att finna nya lösningar inom boxen.  

Implementation Proposal, IP, är ett utvärderingsdokument på engelska. Det är i stort 
sett ett dokument där de olika koncepten jämförs via för- och nackdelar och i slutet står 
en motiverad rekommendation. 

2.5 Konkretisering 
Computer Aided Design, CAD, innebär att man använder datorstödda 
konstruktionsprogram för att verklighetstroget återge en formgivning eller ritning över 
ett bestämt objekt. Alla de ytterligare fördelar och möjligheter med CAD kommer inte 
tas upp. 

Renderingar görs bland annat för att användas som presentationsmaterial i olika 
sammanhang.  

En prototyp ska förmedla känslan av en eventuell slutprodukt. Den ska komma så nära 
en serietillverkad produkt att de utseendemässigt ska vara svårt att särskilja. Dock 
skiljer sig priset per styck avsevärt där prototypen initialt är mycket dyrare eftersom 
tillverkningssättet inte är ekonomiskt försvarbart i ett längre perspektiv. 

En monter används bland annat på mässor för att visa upp en produkt för möjliga 
investerare och kunder. Då är det viktigt att montern gör produkten rättvisa. Produkten 
bör visas i sin hemmiljö och tydligt visa dess fördelar. 
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3 Genomförande 
De olika stegen i metodkapitlet genomfördes linjärt upp till konceptutvecklingen, sedan 
skedde en iteration mellan stegen förstudie, idégenerering och konceptutveckling. Det 
betyder att processen upprepades tills det att önskat resultat uppnåddes.  

3.1 Arbetsplan 
Först upprättades ett sekretess- och ett projektavtal mellan oss och Arexor. Arbetet 
startade sedan med upprättandet av en projektplan. För att identifiera kraven skrevs 
därefter en kravspecifikation. Arbetsmomenten definierades vilka sedan strukturerades 
upp i en WBS. Arbetspaketen tidsestimerades och utifrån detta konstruerades ett 
GANTT-schema. Varje vecka skrevs en progressrapport som skickades till vår 
handledare inför varje veckomöte. Det fördes även en veckodagbok. 

3.2 Förstudie 
Delarna i förstudien utfördes inte ett efter ett utan istället parallellt. 
Marknadsundersökning, målgrupps-, intressent- och materialanalys samt studiebesök 
summerar vår förstudie.  

Konstruktions- och designmässan på Svenska Mässan i Göteborg besöktes i april för att 
få inspiration och kontakter. 

Även ett studiebesök på Karlstads Bostäder AB genomfördes, där en elektriker 
intervjuades. 

3.3 Idégenerering 
Under denna fas utnyttjades ett par kreativitetsmetoder, men främst olika 
visualiseringsmetoder. Projektgruppen arbetade tidigt i projektet mycket i verkstaden 
för att ta fram olika modeller.  

Under projektets gång användes pennan mycket för att söka kreativa lösningar, dels 
genom att skissa på papper men även mycket på whiteboardtavlor i samband med 
modelltillverkning i verkstaden. Projektgruppen befann sig även uppe på designstudion 
i Stora Enso-huset, hemma hos varandra, i universitetets datasalar och givetvis på 
kontoret. 

CAD-programmet Pro/ENGINEER och 3D-programmet SketchUp användes för att 
underlätta förståelsen för varandras tankar och idéer samt för att framställa 
tillverkningsunderlag. 
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3.4 Konceptutveckling 
Under denna fas förekom en konstant utveckling av koncept. Olika varianter av 
lösningar testades. På flera koncept applicerades samma detaljlösningar, vilket kunde 
tillåtas om de inte hindrade en annan lösning utan enbart höjde nyttan och nyhetsvärdet. 

Koncepten visualiserades i verkstaden genom modeller. Modellerna tillverkades i MDF 
(Medium Density Fiberboard) och akrylplast. Därefter valdes att poängsätta varje 
koncept efter ett antal olika kriterier. Det gav en bra indikation över vilket koncept som 
var lämpligt att ta vidare till nästa steg. En IP skrevs och lämnades till Arexor inför 
deras val av koncept. En PDF-fil skickades till Modellteknik där de olika lösningarna 
presenterades och det bads om deras åsikter om vilket koncept som de ansåg lämpligast 
att utveckla. Därefter gjorde projektgruppen ett konceptval efter diskussioner med 
Arexor. 

För att få fram en fungerande prototyp fördes ett samarbetade, under projektets senare 
del, med företaget Modellteknik i Eskilstuna. Företaget är specialiserat på produktserier 
i låg volym samt framtagning av prototyper och modeller. 

Modellteknik besöktes fyra gånger under projektet. Projektgruppen åkte dit tidigt under 
konceptutvecklingsfasen för att presentera produkten och få en möjlighet till diskussion 
och synpunkter från erfarna konstruktörer angående våra föreslagna lösningar och 
tillverkningsmetoder. Sedan fördes en dialog under hela konceptutvecklingsfasen via e-
post och telefon.  

De idéer och koncept som av olika anledningar föll bort placerades i idébanken. 
Exempel på detta kunde vara förslag som inte var tillräckligt säkra. 

3.5 Konkretisering 
Beslut togs att Modellteknik skulle ta fram de prototyper som skulle användas vid tester 
på ETL SEMKO och på mässan vid Karlstads universitet. Därför framställdes och 
skickades CAD-filer över det valda konceptet plus en lista över beställda prototyper till 
dem. Dessa CAD-filer låg till grund för tillverkningen av prototyperna. Tredje besöket 
gjordes för att kontrollera att arbetet utfördes enligt kravspecifikationen och att de olika 
prototyperna verkligen tillverkades enligt överenskommelse. Fjärde gången hämtades 
prototyperna, men först efter att projektgruppen under hela dagen hade hjälpt till med att 
slutföra tillverkningen. 

Underlag till renderingar togs från CAD-filerna. Det betyder att filerna öppnades upp i 
ett annat program, i vårt fall Rhinoceros, där det var möjligt att lägga på 
materialstruktur, belysa och att skuggsätta objektet. Bilder som togs fram i Rhinoceros 
användes senare till broschyr, presentation och i rapporten.  

Utställningsmontern byggdes under ett par dagar i ett snickeri i Karlstad. Allt material 
betalades av Arexor medan projektgruppen stod för kreativiteten. Montern flyttades till 
universitetet lagom till examensutställningsmässan och sedan till entrén på Inova. 
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4 Resultat 
Iterationen av förstudie, idégenerering och konceptutveckling medförde att 
projektgruppen i ett tidigt skede tilläts avancera i processen för att skapa detaljerade 
modeller av framtagna lösningar. Det krävdes en iteration mellan dessa steg på grund av 
att det fanns en inkubationstid vid idégenerering, vilket skapade viss fördröjning. 

4.1 Arbetsplan 
Avtalen innebar en trygghet för gruppen. Kontinuerliga utlägg återbetalades direkt och 
rätten att visa upp resultatet på examensutställningen reglerades i avtalet. För Arexors 
del säkerställdes att allt arbete som utfördes tillhörde företaget. (Se bilaga 1: Avtal) 

Till projektplanen användes en mall som skalades av och anpassades till projektet. Den 
skickades till Arexor och handledare. (Se bilaga 2: Projektplan) 

Kravspecifikationen var fokuserad på de säkerhetskrav och de standarder som gällde 
för elektriska produkter. Den var till en början för komplicerad då den täckte hela ETS 
och inte examensarbetet och reviderades därför ett antal gånger efter diskussioner med 
Arexor. (Se bilaga 3: Kravspecifikation) 

Work Breakdown Structure, WBS, gav en detaljerad helhetsbild och ökade förståelsen 
för projektets totala storlek gällande resurser, kostnader och tidsåtgång.  
(Se bilaga 4: WBS) 

GANTT-schemat gjordes först med hjälp av Microsoft Project men sedan gjordes en 
enklare variant i Microsoft Excel. Schemat följdes inte slaviskt, detta på grund av olika 
oförutsägbara faktorer. Exempelvis drog aktiviteter som krävde beslut från Arexors 
styrelse ut på tiden. (Se bilaga 5: GANTT-schema) 

Gruppen skrev progressrapport mycket noggrant och punktligt till långt in på slutet av 
projektet. Det var värdefullt för oss, Arexor och handledare för att enkelt få inblick i var 
gruppen befann sig i processen. (Se bilaga 6: Progressrapport) 

Veckodagboken var mycket användbar när det behövdes gå tillbaka och kontrollera vid 
vilken tidpunkt en viss aktivitet blev utförd. (Se bilaga 7: Veckodagbok) 

4.2 Förstudie 
Att göra studiebesök och sedan få möjligheten att samarbeta med professionella 
konstruktörer var bland det som gav mest och var oerhört inspirerande. Gruppen fick 
svar på frågor vilket gjorde att processen fortlöpte och det med väl genomtänkta beslut. 
(Se bilaga 8: Frågor till Modellteknik)  

Efter att Modellteknik hade gått igenom CAD-ritningarna tillsammans med oss 
skickades en offert som innehöll de delar som skulle tillverkas.  
(Se bilaga 9: Offert från Modellteknik) 
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Mässan som besöktes i Göteborg visade sig vara inriktad mer mot större industriföretag 
och var därför inte givande för projektet. 

Studiebesöket på KBAB blev en besvikelse då elektrikern var mycket skeptisk till ETS. 
En av anledningarna skulle vara att elektriker skulle motsätta sig att installera ETS 
därför att det minskade deras arbetsmängd och därigenom skulle resultera i färre 
anställda. 

Konkurrenter som uppmärksammades i marknadsundersökningen var Lexel, 
Thorsman, Legrand och KB-systems. De tre förstnämnda hade alla produkter som 
kunde konkurrera med Arexors ETS. Däremot var deras produkter betydligt större och 
krävde dessutom en elektriker för flytt av uttag. Alla inriktade sig dessutom till 
arbetsplatser. Den konkurrent som var mest lik Arexors ETS var KB-Systems med sitt 
DWP system. Även denna lösning var mer inriktad på arbetsplatser och även den 
betydligt större. Deras minsta listsystem hade en genomskärningsarea på ca: 4500 mm2, 
vilket uppgick till mer än 3 gånger riktvärdet för ETS. Deras system var flexibelt, precis 
som Arexors, eftersom det inte krävde någon elektriker för att flytta eller lägga till uttag, 
men lösningen var betydligt mer invecklad och krävde dessutom verktyg vid flytt av 
uttag. Den var inte heller tänkt att ersätta golvlisten. Projektgruppen ansåg inte att 
utmaningen kom från dessa konkurrenter utan att det istället var att i framtiden övertyga 
konsumenter att gå ifrån det traditionella systemet med eluttag i väggen till att installera 
ETS. 

Dagens målgrupp identifierades till fastighetsbolag därför att de var tillräckligt stora 
företag för att kunna satsa och våga prova produkten. Genom att snabbt få en stabil 
kund som tror på produkten och som vill implementera den i sina fastigheter blir 
uppföljningsarbetet mycket enklare. Morgondagens målgrupper kommer att vara privata 
och industriella fastighetsägare. 

Någon omfattande materialundersökning blev inte genomförd. Modellteknik i 
Eskilstuna rekommenderade plasten PVC (polyvinylklorid) för styvhetens skull. Detta 
godtogs till prototyptillverkningen med tanke på deras mångåriga erfarenhet med 
liknande produkter. 

Intressentanalysen finns att läsa i projektplanen. Vissa av intressenterna återkommer 
från marknadsundersökningen. 

4.3 Idégenerering 
Kreativitetsmetoderna gav nya idéer och infallsvinklar till olika problem. I och med att 
projektgruppen var i verkstaden tidigt i processen kunde olika idéer testas, förkastas 
eller vidareutvecklas utan att förhastade beslut behövde göras på grund av tidsbrist. 
Genom diskussioner och rådgivning nyttjades även kompetensen från anställda i 
verkstaden. Många av idéerna är samlade i idébanken. (Se bilaga 10: Idébanken) 

Mycket av idégenereringen skedde runt whiteboardtavlorna i verkstaden och uppe på 
designstudion i Stora Enso-huset. 
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Bild 4.3.1: Erik och Andreas skissar på lösningar under idégenereringsfasen vid ett bord på 
designstudion högst upp i Stora Enso-huset. 

 
Bild 4.3.2: Whiteboardtavlorna i verkstaden användes för att enkelt och snabbt utbyta idéer. 
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3D-programmet SketchUp underlättade förståelsen för varandras tankar och idéer. Det 
användes mestadels på kontoret i Inova eller hemma. 

   

Figur 4.3.1: Exempel på bilder som är framtagna i SketchUp. 

4.4 Konceptutveckling 
Ett genomgående tema under konceptutvecklingen var att utforma ETS så litet som 
möjligt. ETS skulle kännas smidigt och enkelt. 

Främsta anledningen till att gruppen befann sig mycket i verkstaden var att en mängd 
modeller tillverkades. De tillverkades av MDF och i akrylplast. Akrylplast användes för 
att komma närmare känslan av plast mot plast. 

 
Bild 4.4.1: Modell där PT är tillverkad av MDF och del av TO är tillverkad av akrylplast. 

 18



 
Bild 4.4.2: Modell enbart tillverkad av akrylplast. 

Modeller underlättade jämförelsen mellan koncepten och känslan av att hålla en produkt 
i handen kan aldrig ersättas av skisser eller liknande. Fel upptäcktes i regel snabbare och 
nya idéer om hur en lösning kunde se ut diskuterades direkt genom att använda 
whiteboardtavlorna. 

Implementation Proposal, IP, var ett komplement som underlättade konceptvalet. 
Modellteknik förslog samma koncept som projektgruppen förespråkade och som 
Arexors styrelsen sedan även valde. Detta koncept valdes ut för fortsatt bearbetning.  
(Se bilaga 11: IP) 

4.5 Konkretisering 
Eftersom Arexor var ett nystartat företag i behov av investerare behövde de synas på 
mässor och liknande. Därför var det viktigt med en attraktiv prototyp som såg ut och 
fungerade som slutprodukten.  

CAD gav oss möjlighet att arbeta mot Modellteknik för att framställa 
tillverkningsunderlag.  

Renderingarna användes till, slutpresentationen, examensutställningsmässan, 
produktbroschyren, exjobbskatalogen och rapporten. 

Montern konstruerades så att den simulerade ett vardagsrum. Väggarna var tapetserade 
och golvet var upphöjt och tillverkat av ekparkett. Dessutom höjdes golvet ytterligare 
120 cm på ett ställe för att lättare kunna se och testa produkten. Montern väckte 
uppmärksamhet och nyfikenhet på examensutställningsmässan. 
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Bild 4.5.1: Bild på montern tagen framifrån. Lampan på golvet och datorn är inkopplade i den 
fungerande prototypen av listen nere till vänster. Till höger syns det upphöjda golvet. 
 

 
Bild 4.5.2: Lampan som står på det upphöjda golvet är inkopplad i listen via fungerande prototyper av 
vägguttag och list. 

4.6 Konceptförslag 
Här presenteras de 6 konceptförslag som var aktuella under konceptvalet och vad som 
utmärkte dem.  

Observera att konceptförslagen nedan enbart tar upp funktionen av t-kopplingen i PT. 
Utöver detta finns designförslag på en mängd komponenter och tillbehör som även 
redovisas i resultatkapitlet. 

Koncepten presenteras utan någon måttbeskrivning. Utvecklingsarbetet pågick ständigt 
under projektet vilket medförde nya lösningar vilket i sig innebar att även måtten för 
ETS hela tiden kunde minskas. Därför ser vissa av koncepten till exempel bredare ut i 
jämförelse med andra mot vad som egentligen är fallet. De är inte heller skalenligt 
framställda gentemot varandra på bilderna. 
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4.6.1 Förslag 1: Thin 
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Figur 4.6.1.1: Konceptförslag 1: Thin 

1. Bleck som fungerar som kontaktytor, gjorda av metall. Sitter likadant på 
baksidan av t-kopplingen. PT har strömförande bleck som fungerar som 
kontaktytor för samtliga fyra kontaktytor på t-kopplingen. 

2. Stag på TO. 

3. Rundning i två motsatta hörn på staget vilket medför att TO enbart kan vridas åt 
ett håll, i detta fall medurs. 

4. T-koppling är längre nertill (4.1) sett från staget och kortare upptill (4.2) för att 
förhindra felvridning. PT har motsvarande utformning. Går delvis att vrida åt fel 
håll eftersom den del som 4.1 pekar på kan vridas upp en bit i PT innan det övre 
taket (6) tar emot. Således ger förslag 1 inte direkt respons om att TO har vridits 
åt fel håll. 

5. Kilformade innerväggar medför att t-kopplingen automatiskt kommer i rätt 
position. Medför även att trycket mellan TO och PT successivt ökar ju mer man 
vrider. 
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4.6.2 Förslag 2: Short 
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Figur 4.6.2.1: Konceptförslag 2: Short 

1. Bleck som fungerar som kontaktytor, gjorda av metall. Sitter likadant på 
baksidan av t-kopplingen. PT har strömförande bleck som fungerar som 
kontaktytor för samtliga fyra kontaktytor på t-kopplingen. 

2. Stag på TO. 

3. Rundning av vissa hörn på staget vilket medför att TO enbart kan vridas åt ett 
håll, i detta fall medurs. 

4. Rundad i tak och golv i PT för att t-koppling inte ska kunna fastna vid vridning 
av TO och därmed inte få full kontakt med blecken. 

5. T-koppling är bredare upptill (5.1) och tunnare nertill (5.2) för att förhindra 
felvridning. PT har en motsvarande utformning vilket ger tunnare yttervägg 
upptill (5.3) och bredare nedtill (5.4). Samma funktion som för tidigare koncept 
men en annan konstruktion. Den bredare delen (5.1) kan inte vridas ner i den 
smalare delen av PT. Om TO sticks in fel kan den med andra ord inte vridas åt 
något håll. 

6. Kilformade innerväggar. Medför att t-kopplingen automatiskt kommer i rätt 
position. Medför även att TO trycks emot PT. 
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Fördelarna med denna variant gentemot den i förslag 1: Thin är att PT kan bli lägre (7) 
och att den en är mer distinkt vid felvridning på så sätt att TO inte delvis kan vridas fel, 
så som möjligt i förslag 1: Thin, utan stoppas direkt. 

Nackdelen gentemot förslag 1: Thin är att det övre spåret i längsgående riktning i PT (8) 
blir större vilket medför en större risk att en användare kan komma åt de strömförande 
blecken som finns längst upp i PT.  

4.6.3 Förslag 3: Round 

1
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3

Figur 4.6.3.1: Konceptförslag 3: Round 

Förslag 3: Round har samma funktioner och liknande utseende som förslag 2: Short, 
plus fördelar. Det som skiljer dem åt är att staget (1) och övre (2) och undre (3) delen är 
rundad i alla hörn. Det ger fördelen att TO alltid kan vridas både medurs och moturs 
efter att den sticks in i PT. I förslag 1: Thin och förslag 2: Short är det enbart medurs 
som är korrekt. Skulle TO då stickas in fel kan den inte vridas åt något håll. Detta sågs 
som ett problem. Gruppen ansåg att användaren kommer att förvänta sig att ett håll 
alltid är rätt vilket skulle kunna medföra att den vrider sönder TO. Med detta förslag 
elimineras den faran. 
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4.6.4 Förslag 4: Half 
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Figur 4.6.4.1: Konceptförslag 4: Half 

Förslag 4: Half har samma funktioner och liknande utseende som koncept 3: Round, 
plus fördelar. Skillnad är att den bredare delen på t-kopplingen har kortats ner (1). Det 
betyder att den övre öppningen i PT (2) blir smalare vilket medför att det är svårare att 
nå de strömförande blecken, vilket är en fördel. 

4.6.5 Förslag 5: Pin 

Pin omfattades av sekretess. 

4.6.6 Konceptval 

Varje koncept poängsattes mellan 1-5 i ett antal funktioner och krav. Konceptvalet föll 
på konceptförslag 5: Pin som fick flest poäng. Säkerhetsaspekter var främsta 
anledningen till att det konceptet valdes. Konceptförslaget hade en utformning som 
minimerade risken för en användare att komma i kontakt med de strömförande blecken. 
Dess utformning eliminerade även risken att vrida TO åt fel håll. 
(Se bilaga 12: Konceptval)  
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4.7 Electrical Track System 
Resultatet av vidareutvecklingen av ETS innefattade prototyper, med ny konstruktion 
och design, av: 

• Power Track, PT 

• Tap-off, TO, inklusive t-koppling med bleck, med varianter på uttag för jordat 
uttag, eurouttag, TV eller kombinerad ethernet- och datauttag samt 
högtalaruttag. 

• Hörndelar för PT 

• Skarvbitar för att kunna sammansätta längderna av lister vid montering 

• Utbytbara fronterna som fästs på PT 

• Tillbehör som överspänningsskydd, jordfelsbrytare och timer 

• Utställningsmonter 

• Produktbroschyr 

Sekretessen hindrar oss från att redovisa vissa delar, men inte att förklara fördelarna 
med ETS och visa upp tillåtna delar. 

4.7.1 Övergripande fördelar med ETS 

Vid nybyggnation av ett hus måste en fackman borra upp hål i väggarna, placera ut 
kabelkanaler, dra elkablar, montera och koppla in vägguttag samt koppla in alla kablar 
till proppskåpet. Med Arexors produkt kan användaren, istället för att spika upp en 
trägolvlist, montera upp ETS och sen hyra in en elektriker som kopplar in sladdarna till 
proppskåpet.  

Istället för att använda förlängningssladdar vid de tillfällen vägguttaget inte sitter på 
önskad plats flyttas det med ett enkelt handgrepp. Dessutom finns det ingen, förutom 
platsmässig, begränsning för hur många uttag som kan användas och därmed undviks 
fördelningsdosor.  

Dagens fasta vägguttag är begränsade i det hänseendet att det, av elektrikern, i förväg är 
bestämt vilka rum som ska belasta vilken fas. Om det sedan ska kopplas in flera 
elkrävande produkter i ett rum finns risken att en propp går. Men tack vare flera faser i 
PT kan du med ETS istället själv välja vilket uttag som ska belasta vilken fas och på 
detta sätt balansera upp belastningen i hemmet. På detta sätt kan du alltså belasta ett och 
samma rum betydligt mer och samtidigt undvika att en propp går. PT:s olika faser 
medger också möjligheten att ta ut upp till 380 volt, det enda som krävs är ett lite 
annorlunda utformat uttag. Alltså kan du koppla in spisen på samma PT.  
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Placera PT med en trevägskorsning vertikalt upp på väggen, till exempel på ett 
äldreboende för att underlätta hanteringen av uttag för användarna. Likväl kan det 
användas för att placera ett antal lampor längs en bokhylla.  

Ponera att du flyttar in i ett nytt hus som installeras med ETS. Att möblera kan ske utan 
fundering över var uttagen sitter. När möbleringen är klar placeras uttagen ut. 

 
Figur 4.7.1.1: Fyra olika TO insatta i PT med front, visualiserade i Rhino. 

 
Bild 4.7.1.1: Prototyper av fyra olika TO. Från vänster: traditionellt vägguttag, eurouttag, kombinerat tv- 
och högtalaruttag samt kombinerat ethernet- och datauttag. 
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4.7.2 Power Track 

Merparten av denna del omfattades av sekretess och därför är utformningen av 
innandömet, blecken, fäste för skruv och front borttaget. Nedan visas grundmåtten för 
PT. 

2

3

1

4

4

 

Figur 4.7.2.1: Genomskärning av PT med grundmått. 

Power Track, PT, har en avlång struktur (1) som innefattar ett hus för mottagning av TO 
(2). I PT:s längdriktning är en öppning för nämnda TO (3). PT är utformad med 
kontaktbleck. Dessa är skyddade dels genom att de är inneslutna i PT men också av vår 
unika lösning. 

PT fästs enkelt i väggen med hjälp av skruvar. Skruvhålen sitter väl dolda och syns inte 
när fronten sitter på. Ovanför och under PT (4) finns kabelkanaler ifall man behöver dra 
extra kablar. Dessa döljs när fronten sitter uppe. PT bär upp samtliga delar, det vill säga 
bleck och front. Fungerar även som bärande del för TO när den är isatt.  

4.7.3 Tap-off 

Tap-off är komponenten inklusive t-koppling med bleck som genom en vridning på 90 
grader monteras i PT. Observera att TO kan vara mer än eluttag. Baktill på TO sitter en 
kopplingsenhet som är väsentligen t-formad, kallad t-koppling, vilken är försedd med 
kontaktbläck. Kopplingsenheten är avsedd att föras i in ett spår i listen i en första 
position och vridas 90 grader till en andra position för låsning och kontaktering med 
blecken i PT. 
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1. Jordat uttag 

2. Dubbelt eurouttag 

3. TV- och högtalaruttag 

4. Greppvänlig räfflad yta 

5. Säkerhetsflikar 

 
 

4 3

Figur 4.7.3.1: Olika varianter av TO, visualiserade i Rhino. 

  

  

Bild 4.7.3.1: Prototyper av olika TO. De två övre, traditionellt vägguttag till vänster och dubbelt 
eurouttag till höger, fungerar och användes till utställningsmontern. 
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En viktig funktion som löstes hos TO är att användaren aldrig ska behöva fundera över 
vilken rotationsriktning som är korrekt när TO placeras i PT för att få kontakt med de 
strömförande blecken. Det löstes genom att formge staget på ett speciellt sätt så att en 
felvridning aldrig kan ske. Det gav också den positiva följden att fel bleck inte kan 
kopplas in och orsaka en störning eller kortslutning.  

TO är individuellt anpassade till olika faser. Det betyder att de bara har kontaktbleck för 
en fas. Det innebär att risken att överbelasta en fas avsevärt reduceras. När en fas 
överbelastas går vanligtvis en säkring.  

Utformningen på TO är rund. Det medför att det alltid är samma avstånd mellan den och 
golvet när den vrids och detta avstånd är anpassat för att fingrarna ska få plats. 
Utvändigt har den utformats med en räfflad yta för bättre grepp. Baksidan omfattades av 
sekretess. 

4.7.4 Hörndel 

Hörndelen omfattades av sekretess. Vissa rum och lokaler har inte enbart rätvinkliga 
hörn. Därför konstruerades en lösning som fungerar oavsett hörnvinkel. Den fungerar 
likväl som ytterhörn som innerhörn. Det enda som anpassas är fronten. 

4.7.5 Skarvbit 

Skarvbiten omfattades av sekretess. PT förbinds till varandra genom enkla skarvbitar. 
En längd sätts upp, en skarvbit och sen en ny längd med PT. Det är enkelt och smidigt 
och gör att PT kan tillverkas likadana i båda ändar. Alternativet hade varit att tillverka 
en hona och en hane i varje ände men det hade inneburit extra bearbetning. Men det 
starkaste skälet till att inte tillverka PT med en hona och hane är att man hade behövt 
anpassa PT, precis som vanliga golvlister. Då är det en klar fördel att använda skarvbitar 
istället.  

4.7.6 Front 

Till ETS ska användaren kunna välja olika typer av fronter som till exempel vit eller 
borstad aluminium. Dessa kan enkelt bytas ut efter smak och tycke, likt ett skal på en 
mobiltelefon. Fronten klickas på PT. Fronten är tvådelad och har en över- och en 
underdel för att inte täcka över öppningen i PT där t-kopplingen på TO sticks in. 
Närbild på hur fronten fästs omfattas av sekretess. 

 
Figur 4.7.6.1: Fronter i olika material som vit plast och träfanéer. 
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4.7.7 Tillbehör i framtiden 

Till ETS ska det finnas tillbehör som ökar säkerheten i hemmet. Överspänningsskydd 
placeras i dag i ett uttag och skyddar enbart detta. Arexors överspänningsskydd placeras 
i listen och skyddar därmed hela systemet med alla dess inkopplade uttag. På samma 
sätt fungerar även jordfelsbrytaren. 

Ett annat tillbehör är timern, som också placeras i listen. Den har en trådlös 
kontrollpanel som kan sitta bredvid strömbrytaren i rummet eller fungera som 
fjärrkontroll. Lämnas till exempel huset obebott kan man enkelt ställa in att rummen 
med dess inkopplade komponenter blir aktiveras mellan inställda klockslag.  

Överspänningsskyddet, jordfelsbrytaren och timern döljs alla under fronten och syns 
därmed inte överhuvudtaget. Fronten för tillbehören är anpassad att enbart täcka över 
dem. Det medför enklare byte av tillbehör eller inställning. 

Tänk dig att kunna ansluta ditt 5.1 surroundsystem utan att behöva dra högtalarkablar 
överallt genom rummet. Istället placeras enkelt ett TO med högtalarutgångar närmast 
högtalarna och dess kabelutgång och därefter dras någon decimeter högtalarkabel 
mellan uttaget och högtalaren. Placeringen av högtalarna kan ändras genom en enkel 
flytt av TO. 

Vid nätverksuppkopplingar krävs i dag en mängd sladdar placerade på golvet från rum 
till rum. Tänk dig att istället använda TO med datauttag och därmed använda sladd 
kortaste vägen mellan dator och PT.  
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5 Diskussion 

5.1 Metod 
Arbetsmetoden för examensarbetet var utformad i enlighet med den designprocess som 
undervisats vid Innovations- och designingenjörsprogrammet, med ett par förändringar 
som till exempel iterationen av stegen. Att dela upp arbetsmetoden i avgränsade steg, 
där ett avslutande av pågående steg öppnar dörren till nästa, har sina fördelar. Det 
medför till exempel att tidsplanen blir enklare att följa. Däremot anser vi, 
projektgruppen, att resultatet kan bli lidande vid denna indelning av steg. 
Inkubationstiden vid idégenerering inom okända områden gör att lösningar kan 
upptäckas senare i processen. Följs då stegen i en linjär ordning kan det betyda dubbelt 
arbete om man tvingas backa ett par steg.  

Metoden med iteration tilltalade oss främst därför att det gav oss möjligheten att tidigt 
testa lösningar i verkstaden. Dock får man vara uppmärksam så att struktur och 
organisation inte blir lidande av att de olika stegen utförs parallellt. 

Vi valde att inte använda funktionsanalysen därför att vi anser att den leder i många fall 
till omätbara krav. Istället använde vi en kravspecifikation som är mer konkret. 
Säkerligen kan båda användas under samma projekt, men vi anser funktionsanalysen är, 
för att använda terminologin, önskvärd men inte nödvändig. 

Kravspecifikationen var från början för snäv. Detta berodde på att vissa delar i den var 
tagen från Arexors kravspecifikationen för produkten. Därför har den reviderats ett antal 
gånger under projektets gång.  

5.2 Genomförande 
Mycket tid ägnades åt projektbeskrivningen. Möjligtvis för lång tid. Den ska inte vara 
ett hinder, men den får inte heller nonchaleras. Projektbeskrivningen är det som skiljer 
seriösa projekt från oseriösa, enligt oss. Man måste också komma ihåg att det är ett 
levande dokument som förändras i takt med projektet. 

De modeller som tillverkades var viktiga för att kunna visa upp och dela idéer med 
Arexor och därigenom få bättre feedback. Direkt kunde Arexor vid veckomötena rikta 
vårt arbete. 

Beslutsvägarna i Arexor tog ibland för långa omvägar och var otydliga. I vissa fall var 
det två mellanhänder, om än sällsynt men ändå. Till exempel drog konceptvalet ut på 
tiden. Det kändes onödigt. Hur ofta finns chansen att kostnadsfritt disponera tre snart 
färdigutbildade ingenjörer? Rak och tydlig kommunikation är ovärderlig och hade höjt 
effektiviteten i projektet. 
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5.3 Resultat 
Företaget Modellteknik är specialiserat på framtagning av prototyper och modeller och 
det märktes. Hade vi själva varit tvungna att tillverka modellerna skulle resultatet inte 
ha blivit likvärdigt. Definitivt hade vi inte kunnat visa upp en monter med fungerande 
ETS med inkopplad stereo, dator och lampa. Därför var det tacksamt att Arexor hade 
förtroendet för vår lösning och var villiga att investera i prototyperna. 

ETS växte från grundutförandet till att innehålla även tillbehör. Det var inkluderat i 
målet från start, men efterhand när man arbetar med produkten inser man möjligheterna 
med systemet. Det kom sig därför naturligt att det även utformades tillbehör. Att 
estetiskt utforma TO var inte heller från start planerat. Främsta målet var 
funktionslösningar till PT och t-kopplingen och att inkludera de säkerhetsaspekter som 
funnits, till exempel att eliminera möjligheten till åtkomst av blecken. Fronten låg också 
utanför arbetsområdet men även den formgavs. Här finns det dock uppgifter kvar att 
lösa. I dagsläget är det sex millimeters öppning längs PT. Noll millimeter är givetvis det 
optimala. 
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6 Slutsats 
Från första kontakten med Arexor, då de berättade sina visioner med produkten, började 
vi utveckla den och under denna tid utvidgades och förändrades även Arexors visioner. 
Förhoppningsvis skedde det i takt med de såg vårt resultat växa fram. Resultatet skiljer 
sig väsentligt från den ritning inkluderat i patentet som vi såg innan projekt startade.  

Arexor bestämde sig i slutet av projektet för att en uppdatering av patentet var 
nödvändig för att inkludera lösningarna i det nya. Det kändes som ett tydligt kvitto på 
att vi verkligen utförde ett gediget och bra arbete. Givetvis kändes det även väldigt 
tillfredställande att våra namn kommer att nämnas i det nya patentet över uppfinnare. 

Vi arbetade konstant mot målet att examensarbetet skulle resultera i en fungerande 
prototyp, vilket vi lyckades med. Slutkonceptet är säkrare, mindre och enklare.  

I efterhand kan vi meddela att Arexor har fått svar från ETL SEMKO och att en andra 
prototyprunda är planerad. Den innehåller förändringar baserade på de prov som gjordes 
med hjälp av den prototyp som vi tog fram. Bland annat är öppning på sex millimeter i 
fokus för förändring. 
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Bilaga 1: Avtal 

Avtal för examensarbete 
Mellan 1) David Brocker 
 2) Erik Hallberg 
 3) Andreas Hertzman 
 
och 4) Martin Larsson angående genomförande av ett examensarbete. 
 
Följande riktlinjer kring examensarbetet för Martin Larsson skall gälla: 
 

1. Arbetet påbörjas vecka 04, 2006.  
Arbetet ska vara avslutat innan vecka 24, 2006. 
Presentation sker vecka 22, 2006. 

2. Examensarbetet ska bedrivas i projektform. 
3. Den erforderliga tiden för arbetet bestämmes enligt projektplanen och tiden 

disponeras av studenterna själva. 
4. Arexor genom Martin Larsson äger det färdiga arbetet. 
5. Arexor genom Martin Larsson ställer handledare gratis till förfogande. 
6. Arexor genom Martin Larsson betalar löpande utgifter för material mm för 

arbetets genomförande mot kvitto. 
7. Arexor genom Martin Larsson står för delkostnad av katalogtryck på 2000 

kronor. 
8. Arexor genom Martin Larsson står för tryckkostnad av projektrapporter. 
9. Arexor genom Martin Larsson disponerar ett kontorsrum för studenterna 

kostnadsfritt på Inova under ovannämnda tid. 
10. Arexor genom Martin Larsson tillhandahåller dator med programvara utan 

kostnad på nämnda kontor. 
11. Sekretesskrav gäller. Dock får studenterna visa upp färdigt resultat på 

examensutställningsmässan i slutet av maj eller början av juni 2006. 
12. Vi förutsätter att ovanstående punkter uppfylls. 
13. Examensarbetet blir att utveckla ELLISTEN med patent nr. P7228SE. 

 
Ovanstående avtal godkännes: 
 

Datum…………………………………… 

 

1)………………………………………... 

  

2)………………………………………... 

 

3)………………………………………... 

 

Datum………………………………… 

 

4)…………………………………....... 

 

Detta avtal är uträttat i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 



Sekretessavtal 
Allt tekniskt underlag, av vad slag det vara må, inklusive all information, CAD underlag 
och källkoder med dokumentation som behövs för uppdraget och ändring och utökning 
av denna information som framkommer hos leverantören eller hos underleverantör till 
leverantören under genomförande av detta avtal skall, om annat inte anges nedan, vara 
Arexors (genom Martin Larsson) egendom. 

Utelämnande av information om Electrical Track System till tredje man är inte tillåtet 
utan Martin Larssons skriftliga medgivande. 

Underlag som överlämnats av Arexor skall vara Arexors (genom Martin Larsson) 
egendom.  

Vidare skall underlag som tillhör tredje man, vilket av Arexor överlämnats till 
leverantören med stöd av nyttjanderätt förbli tredje mans egendom. I detta stycke 
omnämnt underlag får inte användas av leverantören eller kopieras eller reproduceras 
annat än för internt bruk. 

 

Arexor (genom Martin Larsson) 

 

Datum …………………………………… 

 

…………………………………………… 

Studenter 

 

Datum…………………………………… 

 

…………………………………………... 

 

…………………………………………... 

 

…………………………………………... 

 



Bilaga 2: Projektplan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektplan för Electrical Track System 
 
 
 
 

 



Översikt 

Bakgrundinformation om projektet 
Kostnader för att dra kablar i nybyggnation samt nya kablar i gamla byggnader är i regel 
höga. Dessutom gäller det vid nya installationer mycket arbete för upptagning av hål 
och uppsättning om nu det skulle finnas plats. 

Det moderna samhället med alltmer datorisering, multimedia, smarta hus och så vidare, 
kräver mer kablar både i nya och gamla byggnader.  

Det finns förslag på olika lösningar. Dessa är i regel omständiga genom att installation 
och eftermontering kräver mycket jobb. Dessutom är de svåra att tillverka vilket medför 
större kostnader. 

Dagens eluttag är begränsade i det hänseendet att de, för en privatperson, inte är 
flyttbara och inte kan anpassas efter behov. Möjligheten till att flytta ett eluttag kräver 
att en auktoriserad fackman utför arbetet. Om det behövs fler uttag krävs en 
fördelningsdosa. Ofta krävs också en förlängningssladd för att nå den komponent som 
behöver elektricitet. 

Med Electrical Track System, härefter kallat ETS, kommer användaren enkelt att kunna 
placera sina eluttag efter behov och undviker då förlängningssladdar som är i vägen och 
inte heller är estetiskt tilltalande. 

Bakgrundsinformation om innovationen ETS 
Syftet med uppfinningen är att tillhandahålla ett enkelt system för dragning av kablar 
samt enkelt monterbara kontaktdosor och -don. Uppfinningen tillåter även dragning av 
kablar för olika ändamål med fungerande kontakttyper, var för sig eller på samma don. 
ETS blir oberoende av standard, till exempel i olika länder, då endast kontaktdosornas 
utformning behöver varieras. Uppfinningen ger dessutom extra säkerhet då åtkomst till 
ledande delar i listen försvåras. 

På kontaktdosan fästs en kopplingsenhet som är väsentligen T-formad. 
Kopplingsenheten är försedd med kontaktbläck på en yta. Kopplingsenheten är avsedd 
att föras i in ett spår i listen i en första position och vridas till en andra position för 
låsning och kontaktering. Även listen är försedd med kontaktbleck. 

Listen har en avlång struktur som innefattar ett hus för mottagning av kopplingsenheten. 
Listen innefattar även en front som klickas på huset och är försedd med en öppning i 
listens längdriktning.  

Uppfinningen avser även en metod för att med säkerhet ansluta en kopplingsdosa till en 
list, varvid nämnda dosa är försedd med en väsentligen T-formad kopplingsenhet i 
kopplingsdosans ena utsträckningsriktning, varvid listen innefattar ett spår för 
mottagning av nämnda kopplingsenhet samt åtminstone en ledning, varvid metoden 



innefattar ett föra in nämnda kopplingsenhet i en första riktning i nämnda spår och att 
vrida nämnda kopplingsenhet till en andra position för kontaktering av nämnda ledning. 

Projektmål 
Målet är att undersöka detaljlösningar till ETS och ta fram en fungerande prototyp som 
ska tillgodose kraven från interna och externa intressenter. 

Tidsgräns och kostnadsram 
Examensarbetet begränsas till tiden 2006-01-26 tom 2006-06-11. Kostnader runt 
examensarbetet kommer att bekostas av företaget Arexor. Detta är fastslaget i avtal. 

Avgränsningar 
Projektet omfattar inte någon marknadsundersökning gällande kundunderlag, 
kundbehov eller kundönskningar. 

Intressentsituation 
Intressenter: Påverkan: 

Arexor, projektbeställare • Har övergripande ansvar och tar avgörande beslut. 

• Är resursägare. 

• Kontrollerar och godkänner budget. 

• Tar del i produktutvecklandet.  

Karlstads Bostads AB • Referensgrupp 

• Ställer krav på attraktiv produkt. 

SEMKO • Påverkar beslutstagande inom Arexor. 

• Genomgående återkoppling under projektet. 

Karlstad universitet • Har handledarskap för projektgruppen. 

• Kräver utställningsmaterial, rapport och presentation. 

Konkurrenter: 

KB System Thorsman 
Lexel 
Legrand 

• Försämrar marknaden med eventuellt liknande produktlanseringar. 

• Ställer högre krav på ETS. 

• Har redan del av marknaden. 

Kunder • Ställer krav på attraktiv produkt. 

Målgrupper i dag 
Målgruppen i fokus är regionala fastighetsbolag. 

Målgrupper i framtiden 
Målgrupper i framtiden kommer att vara privata och industriella fastighetsägare samt 
ägare av offentliga fastigheter. 



Projektets omfattning 

Tidsplan 
Projektet avslutas senast 2006-06-11.  

Budget 
Kostnader angående projektet täcks av Arexor genom Martin Larsson. 

Arbetstid 
Examensarbetet innefattar 40-timmars arbetsvecka inom kursens ramar, det vill säga 
från 2006-01-26 tom 2006-06-11. 

Överlämning av projektresultat 
• Projektresultatet ska överlämnas till Arexor genom Martin Larsson i materiell 

och digital form. 
• Delredovisningen sker den 27 mars vid Karlstads universitet och redovisar var i 

processen gruppen är. 
• Slutredovisningen sker den 30 maj vid Karlstads universitet. Vid detta tillfälle är 

uppdragsgivaren välkommen att delta. 
• Datum för inlämning av den akademiska rapporten till kursansvarig, Lennart 

Wihk, vid Karlstads universitet är senast den 30 maj kl. 12.00. 
• Exjobbsmässan vid Karlstads universitet sker den 31 maj till och med den 1 juni. 

Beskrivning av projektresultatet 
• Skriftlig projektrapport 
• Fysisk modell 
• Virtuell 3d-modell 
• Presentationsmaterial 
• Övrigt material via dvd 

Produktens grundfunktion 
ETS grundfunktion är att leda elektricitet till flyttbart eluttag. 

Produkten ur användarens synvinkel 
ETS förenklar installation av eluttag vid nybyggnation och renovering av fastigheter. 
Produkten gör det möjligt att själv flytta eluttag. 



Projektorganisation och kommunikation 
Med en platt projektorganisationsschema beskrivs nedan projektgruppen mer ingående. 
Gruppen består utav tre medlemmar utan formella roller eller ansvarsområden. 
Projektbeställare och mottagare av projektresultatet är Arexor. Kontakt med företaget 
kommer att ske i person men först och främst via telefon och e-post. 

 
Studenter: 
Gemensam e-post: 
cad@arexor.com 

David Brocker 
0703-73 00 29 

Erik Hallberg 
0707-15 59 92 

Andreas Hertzman 
0763-10 29 95 

Arexor: 
Handledare 
 
Martin Larsson 
0705-92 91 01 
martin.larsson@arexor.com 
 

 

Kommunikationsplan 
Information Till Syfte Produceras av Form Frekvens Arkiveras? 

Veckomöten Projekt-
gruppen, 
Arexor, 
Karlstads 
universitet 
 

Handledning 
och 
avstämning 

Handledare från 
Karlstads 
universitet 

Möte Bestäms senare Nej  

Företags-
möten 

Projekt-
gruppen , 
Arexor 

Handledning 
och 
avstämning 

Projektgruppen Möte via 
telefon,  
e-mail, 
personlig 
kontakt 

Veckovis När projekt-gruppen 
finner det nödvändigt 

Gruppmöten Projekt-
gruppen  

Avstämning Projektgruppen Möte När projekt-
gruppen finner 
det nödvändigt 

När projekt-gruppen 
finner det nödvändigt 

Progress-
rapport 

Projekt-
gruppen, 
Arexor 

Avstämning  Projektgruppen  Skriftligt 
Dokument 

Veckovis  Ja  

 



Riskanalys 
 

# Risk Ansvar När Sannolik
-hetstal 

Konse-
kvenstal 

Risk
-tal 

Åtgärder 

1 Tillverknings-
svårigheter 

Projektgruppen 

Projektbeställaren 

Löpande 4 4 16 Kontakt med kunnig personal 

2 Fastnar på en 
lösning för tidigt 

Projektgruppen Klar 3 4 12 Egen idébank för idéutveckling 

3 Brist på tillgång 
av verkstad 

Projektgruppen Löpande 3 4 12 Tidig schema bokning 

4 Fel 
tidsestimering  

Projektgruppen Första 
veckan 

5 2 10 Välarbetad WBS som ligger till 
grund för tidsestimering, planerar in 
buffertdag varje vecka 

5 Egenöverskattni
ng 

Projektgruppen Klar 2 2 4 Reda ut gruppens kompetenser 

6 Projektbeställare 
är inte nöjd med 
resultatet 

Projektgruppen 

Projektbeställaren 

Löpande 1 4 4 Välformad projektplan, god 
kommunikation 

7 Projektinformati
on läcker ut 

Projektgruppen 

Projektbeställaren 

Första 
veckan 

1 3 3 Sekretessavtal påskrivna, förberedd 
officiell Projektplan 

8 Kommer inte 
överens 

Projektgruppen Löpande  2 1 2 Majoritetsbeslut vid behov 

9 Ojämn 
arbetsfördelning 

Projektgruppen Löpande 1 1 1 Öppna diskussioner, korta delmål. 

        

 
 
 



Bilaga 3: Kravspecifikation 

Projektkrav 
• Muntlig och skriftlig presentation. 
• Fysisk modell av ETS. 
• Monter för uppvisande av ETS på exjobbsmässa. 

Produktkrav 
• Att utforma funktionell list och t-koppling. 
• Att produkten ska designas så att den täcker de standarder som ställs i hem, 

kontor och industrimiljö. 
• Att utforma ETS med 3 faser. Det ska vara samma grundutförande oavsett antal 

faser som ska användas.  
• Att välja material, vilket ska baseras på hållfasthet, utmattning och elsäkerhet. 
• Att utforma produkten för grossistförsäljning. Installation måste göras av 

auktoriserad elektriker. 
• Kopplingsenheten ska kunna anslutas, flyttas eller tas bort utan att bryta 

strömmen i listen. 
• ETS ska kunna anslutas till dagens befintliga elnät (110/240V 50/60Hz) 
• Ytterhöljet på listens och dess komponenter får inte vara strömförande. 
• Listen ska kunna fästas vertikalt och horisontellt. 
• Kontaktyta mellan listens bleck och t-kopplingens bleck på minst 25 mm2 

(10ggr standardkrav). 

Säkerhetskrav 
• Strömförande detaljer ska inte vara tillgängliga utan hjälpmedel. 
• Listöppning får maximalt vara 6 mm. 
• Minsta tillåtna krypavstånd är 6 mm. 
• Minsta tillåtna öppna sträcka mellan fas och fas är 3 mm. 
• Minsta tillåtna öppna sträcka mellan fas och jord är 5,5 mm. 
• Jordanslutning ska finnas längsmed hela listen och ska inte vara möjlig att 

avlägsna utan hjälpmedel. 
 



Bilaga 4: WBS 

 



Bilaga 5: GANTT-schema 

 
 



Bilaga 6: Progressrapport 
Nedan följer ett exempel på hur en progressrapport kan utformas och fyllas i. 

Sammanfattning 
• Idégenereringsfasen fortsätter till och med den 6 mars. 
• Modeller har producerats i verkstaden  

Hänt sedan senast 
• Litteraturstudien fortsätter. 
• Idégenereringsfasen fortsätter till och med den 6 mars.  
• Diskuterat och skissat på olika lösningar. 
• Arbetat med modellbygge i verkstaden. Tillverkat nya modeller. 
• Bokat tid i verkstaden. 
• Försökt få kontakt med elektriker angående frågor.  
• Kontaktat Arvika, angående information om kötid och material vid rapid-

prototyping. 
• CAD-modeller har påbörjats.  

Vad händer närmast 
• Veckomöte i morgon den 24 februari kl. 11.50-12.50. 
• Krävs diskussion angående materialinköp. 
• Idégenereringsfasen fortsätter. 
• Modellbygge i verkstaden fortsätter. 
• CAD-modulering fortsätter. 
• Införskaffa el-kontakter och övrigt material. 
• Litteraturstudien fortsätter. 
• Kommer mer ingående diskutera bleckens position och övriga säkerhetsfrågor.  

Tidsplan, resurser, kalkyl 
• Tidsplan följer enligt planerat. 

Risker 
• Risk: Att resurser som krävs för projektets fortskridande uteblir.  

Åtgärd: Diskussion om hur kontakter ska skötas för effektivare arbete. 
• Risk: Begränsad tid i verkstaden.  

Åtgärd: Bokar tid i förväg. Har andra arbetsuppgifter att ta tag i. 
• Risk: Att modeller blir svårtillverkad.  

Åtgärd: Kontakt med personal i verkstaden. 



Bilaga 7: Veckodagbok 
Nedan följer ett utdrag ur vår veckodagbok. Skrivs från fredag till fredag efter 
veckomötet. 

Vecka 4: 
Vi har haft möte med ansvariga på Arexor där vi överlämnat vår projektplan, skrivit 
under sekretessavtal samt har båda parter skrivit under ett gemensamt avtalsdokument. 
Sistnämnda avtal binder Arexor till att låta oss utföra vårt examensarbete. Vi har fått ett 
rum på Inova att använda som kontor. Vi anmälde oss också som en av de grupper som 
kommer sitt uppe på designstudion och arbeta med examensarbeten. Vi har haft en 
genomgång av viktiga datum under examensarbetet med Monica Jacobsson och Lennart 
Wihk. 

Vecka 5: 
Under veckan har vi färdigställt vår projektplan. Vi har även gjort färdigt GANTT- och 
WBS-schema. Vårt kontor har utrustats med diverse material. Var på lunchföreläsning 
där utställningsmässans olika intressenter talade lite om vilken hjälp vi kunde få och hur 
de skulle komma att påverka vår del i mässan. Vi har talat med skolans driftservice 
huruvida man använder egna elektriker eller om man tar in utomstående firmor. Nyklar 
till kontoret på Inova hämtade vi ut i måndags. 

Vecka 6: 
Genomfört idégenerering genom random input, diskuterade och skissade på olika 
lösningar, presenterade de för Arexor på torsdagen då vi fick en mer detaljerad 
kravspecifikation. 

Vecka 7: 
Uppdaterat projektplanen, fortsatt idégenerering, diskuterat och skissat på olika 
lösningar, uppdaterat kravspecifikationen i Projektplanen enligt ny information från 
förra mötet, besökt verkstaden och inventerat material. Lite MDF fanns tillgängligt, inte 
tillräckligt, påbörjat planering av dummiebygge, bokat tid i verkstaden, kontaktat 
elektriker angående frågor. Vi har haft möte med Arexor. 



Bilaga 8: Frågor till Modellteknik 

Möte med modellteknik i Eskilstuna den 5 april 2006 
Power Track  
 
Vilket/vilka delar ser ni som kritiska? 
T-kopplingen 
 
Vilket sätt är bäst att tillverka listen på? 
Extrudering 
 
Vilket material ser ni som lämpligast? 
PVC som är slagtålig. 
 
Vilka toleranser ska vi använda? 
0,1 – 0,15 mm 
 
Vad tycker ni om vår placering utav blecken? 
Inget negativt med de lösningar ni visade. 
 
Hur smal list kan vi göra utan att förlora listens styvhet? 
2,5 mm minimum 
 
Hur görs hål för att fästa listen i väggen? 
Efterbearbetning 
 
Var ska eventuella dräneringshålen positioneras? 
Där det blir hållfasthetsmässigt ok. 
 
Hur stor är risken att listen deformeras ifall konsumenten vrider kontakten åt fel håll? 
FEM-beräkningar får svara på det. 
 
Kommer staget att vara tilläckligt hållfast med en springa på 6mm? 
Ja, blecken kommer att fungera som armeringsjärn. 
 
Vad kommer vara listens största kostnadsbesvär? 
Efterbearbetning, mängd material. Man ska skala ner produkten så mycket som möjligt. 
 
Kan listen tillverkas i ett stycke eller kommer det vara tvunget att tillverka listen i flera 
delar? 
Den går att extrudera i ett stycke. Blecken får antagligen eftermonteras. 
 
Hur kommer olika godstjocklek att påverkas vid extrudering? 
Nej, vid extrudering påverkas det inte lika mycket som vid formsprutning. 
 
Vad krävs utav oss innan tillverkning av prototyp kan påbörjas? 



Se till att få CAD-ritningarna så klara som ni kan så rättar vi till felen eller luckorna 
som vi ser. 
Vilken typ utav bleck ska vi använda oss utav? 
Det tillhandahåller modellteknik. Med andra ord bestämmer de storleken på spåren och 
spelet. 
 
Hur ska blecken fästas på de olika delarna? 
De dras eller skjuts på plats. 
 
Hur uppnår vi fjädrande öppning? 
Detta går att formge i extruderingsverktyget på ett enkelt sätt. Kallas plastläppar. 
 
T-koppling 
 
Tillverkningssätt? 
Formsprutning. 
 
Formspruts t-kopplingen med bleck eller med sladdar? 
Detta görs med fixerade bleck på plats. Krävs att blecken sitter väl separerade och 
kommer inte att övergå till sladd i t-kopplingen utan detta sker i kontaktdosa. 
 
Kommer staget att bli tillräckligt hållfast med diameter på 6mm? 
Ja 
 
Vilken eller vilka är kontaktens kritiska punkter? 
Staget. 
 
Våra låsarmar, blir de svåra att tillverka? Formspruta? 
Ja, de fästs på bottenplattan. 
 
Vad kommer att behövas från oss innan tillverkning påbörjas? 
CAD-ritningar så långt som möjligt i filformaten .step, .stl eller .parasold 
 
Har ni konstruktörer som gör det sista och vad är det sista? 
Ja, de rättar till de fel de ser så att prototypen går att tillverka. 
 
Hur mycket skulle en prototyp kosta? 
Beror på hur långt ni kommer med CAD-ritningarna och hur skickliga ni är på det. 
 
Utformning på staget? 
Fyrkantig med rundade hörn för att få känslan att den glider på plats. Tillverkas i plast. 
 
Hur löser vi jorden? 
Staget formsprutas i plast och därefter placeras. 
 



Bilaga 9: Offert från Modellteknik 

Avsändare: Arexor 

Godkännande av utskickad offert från Modellteknik 
gällande: 
 

Fungerande prototyper: 

2 st lister, längd 1,5 m med tillhörande höljen 
2 st smålister, längd 0,25 m med tillhörande höljen 
1 st hörn 
2 st jordade nätkontakter 
2 st eurokontakter (2 uttag per kontakt) 
4 st ändpluggar (2 höger, 2 vänster) 
1 st överspänningsskydd med tillhörande hölje 
1 st jordfelsbrytare med tillhörande hölje 
 
 
Dummie: 

1 st kombinerad telefon- och datakontakt 
1 st kombinerad TV- och högtalarkontakt 
1 st timer med tillhörande hölje 



Bilaga 10: Idébank 

Skisser över fästfunktionen för t-kopplingen i PT 

 



 



 



Skisser över varianter på ETS 

 

 



Skisser över varianter på PT 

 

 



 



 



Bilaga 11: IP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTATION PROPOSAL 
 

CONCEPTS; SHORT, ROUND, HALF, PIN AND THIN  
 
 
 



Introduction 

Purpose 
The purpose with this implementation proposal is to minimize the risk of making an 
incorrect decision concerning which concept to proceed with into the development 
phase. 

The document reviews advantages and disadvantages with the five produced concepts 
and contains a comparison between those. 

This implementation proposal doesn’t specify any costs regarding manufacturing or 
material. This due to the cause that no contact has been established with a possible 
manufacturer and no decision has been made regarding material. 

Terms 
PT  Power Track 

TO  Tap-Off, Unit connected to PT (Socket) 

Problem Description 
The requirement table shows that all five concepts pass all safety and product 
requirements. What differentiates the concepts is the size of the PT and the way to lock 
the TO in PT.  

Requirements 
Item Short Round Half Pin Thin 

Pass safety requirements Yes Yes Yes Yes Yes 

Pass product requirements Yes Yes Yes Yes Yes 

Leaning PT-walls Yes Yes Yes Yes Yes 

Rough surface  Yes Yes Yes Yes Yes 

Holes for drain (in PT) Yes Yes Yes Yes Yes 

Click indication Yes Yes Yes Yes Yes 

 



Implementation Proposal 

Alternative 1 - Short 

Proposed solution 
Design a PT that regarding to height is as small as possible but still within specified 
product demands. 

Design a PT and a TO that precludes failure when TO is turned into place in PT. 

 

    
 
 

Pros  
• Distinct failure notification when TO applied wrongly into PT. This because of 

the different thickness at the part of the TO that is inserted into PT. 

Cons 
• Hard to apply TO into PT. If inserted wrongly, turning TO will be impossible.  

• Thick PT (11mm). 

 



Alternative 2 – Round 

Proposed solution 
Design a TO that simplifies the mounting into PT. 

Design a PT that regarding to height is as small as possible but still within specified 
product demands. 

Design a PT and a TO that precludes failure when TO is turned into place.  

 

     

Pros  
• Possible to turn TO into its right place in PT in both ways (clockwise / 

counterclockwise). This because of the round stay at TO. 

• Distinct failure notification when TO applied wrongly into PT. This because of 
the different thickness at the part of the TO that is inserted into PT. 

Cons 
• Thick PT (11mm). 

 



Alternative 3 – Half 

Proposed solution 
Design a TO that simplifies the mounting into PT. 

Design a PT that regarding to height is as small as possible but still within specified 
product demands. 

Design a PT and a TO that precludes failure when TO is turned into place.  

Design a PT that precludes reaching the electrical tin-plates. 

 

   

Pros  
• Hard to reach the electrical tin-plates. 

• Possible to turn TO into its right place in PT in both ways (clockwise / 
counterclockwise). This because of the round stay at TO. 

• Distinct failure notification when TO applied wrongly into PT. This because of 
the different thickness at the part of the TO that is inserted into PT. 

Cons 
• Thick PT (11mm). 

 



Alternative 4 – Pin 

Proposed solution 
Design a TO that simplifies the mounting into PT. 

Design a PT that regarding to height is as small as possible but still within specified 
product demands. 

Design a PT and a TO that precludes failure when TO is turned into place.  

Design a PT that prevents reaching the electrical tin-plates.   

Pros  
• Difficult to reach the electrical tin-plates. 

• Possible to turn TO into its right place in PT in both ways (clockwise / 
counterclockwise). This because of the round stay at TO. 

• Distinct failure notification when TO applied wrongly into PT.  

Cons 
• Lower strength value. 

• Thick PT (11mm). 

 



Alternative 5 - Thin 

Proposed Solution 
Design a PT that is as thin as possible but still within specified product demands. 

Design a PT and a TO that precludes failure when TO is turned into place. 

Design a PT that precludes reaching the electrical tin-plates. 

 
 

    

Pros  
• The design expresses which way to put TO into PT. 

• Hard to reach the electrical tin-plates. 

• Thin PT (9mm). 

Cons 
• Possibility to cross wrong phases when incorrectly applied. 

• Hard to apply TO into PT. If inserted wrongly, turning TO into it’s right place 
will be impossible. 



Recommendation 
Priority Recommendation 

Avoid reaching electrical tin-plates 4.Pin 

Strength 1.Short / 2.Round 

Legible semantic 5.Thin 

Possible to turn TO both clockwise and counterclockwise. 2.Round / 3.Half / 4.Pin 

Thickness 5.Thin 

 
 



Bilaga 12: Konceptval 

 
 Thin Short Round Half Pin 

Materialsnålhet 5 4 3 2 3 

Vridning åt 
båda håll. 

1 1 5 5 5 

Säkerställer minimal 
petrisk 

4 2 2 2 5 

Hållfasthet 2 5 5 3 3 

Bredd 5 4 4 4 4 

Semantik 5 4 4 3 4 

Höjd 4 5 5 5 5 

Totalpoäng 26 25 28 28 29 
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