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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik 
och design vid Karlstad universitet. Arbetet är genomfört av Rasmus Baudtler, handledare för projektet var 
Lennart Wihk och examinator professor Leo De Vin. 

Projektet är utfört på uppdrag av Zoundindustries, Stockholm. Utvecklare av moderna ljudprodukter. 
Uppdraget har fokuserats mot att hitta en alternativ lösning för laddning till den trådlösa hörluren Plattan 
ADV Wireless från varumärket Urbanears. Det huvudsakliga målet var att utveckla en lösning utifrån 
designmetodik baserad på användarstudier och ingenjörsteknik med syfte i att förenkla laddningsscenariot 
för användaren och öka tillgängligheten för laddning. 

Projektet har utförts enligt den industriella produktutvecklingsprocessen med fokus inom designprocessen. 
Arbetet startade i en omfattande förstudie innehållande en produktutvärdering, en teknikstudie samt 
användarstudier genom designmetodik. Detta ledde till i en projektinriktning mot induktiv laddning. 

Med kunskap inom användarens önskemål och teknikens krav sammanställdes en kravspecifikation med 
en uppdaterad problemformulering. Genom konceptsframtagningsmetoder togs ett flertal koncept fram 
utifrån kravspecifikationen. Koncepten behandlades sedan genom olika typer av matriser i ett konceptval 
som resulterade i ett slutgiltigt konceptval. 

Det slutgiltiga valet var en portabel laddningsplatta med inbyggt batteri. Konceptet ansågs förenkla 
laddningsscenariot och öka tillgängligheten för användaren. Utvecklingsarbetet fortgick genom 
fastställande av gränssnitt mellan laddare och hörlur, användarscenarion, modell- och prototypbygge. Det 
slutgiltiga konceptet presenterades i form av 3D-renderingar och uppvisning av prototyperna vid en 
utställning vid Karlstads universitet. Genom utvecklingsarbetet uppfylldes de krav som ställts på produkten 
och en möjlig implementering av tekniken i nuvarande produkt kunde bekräftas. Därför anses projektet stå 
till svar för den problemformulering som ställts upp i projektet. 

För vidare utveckling av konceptet anses följande områden behöva kompletteras eller undersökas: 
teknikstudie genom expertis, anpassningsarbete av kretskort, utvärdering av produktens anslutningar 
samt utvärdering av produktens batteri. 
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Abstract 
Following is a Bachelor thesis of science in innovation and design at Karlstad University. The work has 
been done by Rasmus Baudtler with tutor Lennart Wihk. Examinator was professor Leo De Vin. 

The project is carried out in behalf of Zoundindustries, Stockholm. Developers of fashion electronics. The 
mission has been focused on finding an alternative solution for charging of the wireless headphone 
Plattan ADV Wireless from the brand Urbanears. The main goal has been to develop a solution based on 
design methodology through user centered design to make a simplified and more accessible charging 
situation for the user. 

The project has been driven through the industrial product development process focused within the design 
process. This started with a study of the product itself, the available technologies followed by a user-
centered study through design methods. These studies resulted in the use of inductive charging for the 
project solution. 

With knowledge of user needs and the requirements of the inductive technology a specification of 
requirements was established. Several concepts were created through design methods and one final 
concept was chosen for the project development. 

The final concept was a portable charging station with a built in battery for accessibility. The development 
of the concept was focused on the interaction between the charger and the headphones, model and 
prototyping but also user scenarios. The final concept was displayed on an exhibition on the university of 
Karlstad. For further development of this project it is recommended to continue work within the technology-
based study, evaluate the products connections and the products battery capacity.  
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1 Inledning 
Denna rapport redovisar examensarbetet ”Laddning av trådlösa hörlurar med användaren i fokus”. 
Projektet är genomfört av Rasmus Baudtler, Student vid Karlstads universitet inom programmet 
innovationsteknik och design, i samarbete med uppdragsgivaren Zoundindustries, Stockholm. Rapporten 
omfattar 22,5 hp och ligger som examinationsmaterial för kursen Examensarbete för 
högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12. Handledare för projektet var Lennart 
Wihk och examinator var Professor Leo De Vin. 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren Zoundindustries är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar moderna 
ljudprodukter för den globala marknaden. Under teknikmässan CES i januari 2015 presenterade företaget 
sina första trådlösa hörlurar genom varumärket Urbanears. Eftersom allt fler produkter på marknaden kan 
komma att bli trådlösa vill uppdragsgivaren se över möjligheten att utveckla en alternativ laddning för 
denna typ elektronik. I dagsläget laddas batteriet genom att en sladd ansluts till enheten. Uppdragsgivaren 
söker en enklare lösning som underlättar för användaren att alltid ha en fulladdad produkt. 

1.2 Problemformulering 

Projektet startade med den preliminära problemformuleringen ”Hur ska laddning av trådlösa hörlurar 
utformas för att underlätta laddningsscenariot för användaren och förbättra användarupplevelsen?” som 
utgångspunkt. Under processen framkom ny kunskap som förde den preliminära problemformuleringen 
mot den slutgiltiga problemformuleringen efter förstudien. Denna löd ”Hur ska induktionsladdning utformas 
till trådlösa hörlurar för att underlätta laddningsscenariot för användaren och förbättra 
användarupplevelsen samt öka tillgängligheten?” 

1.3 Syfte 

Examensarbetets syfte är att självständigt formulera och driva ett projekt. Genom processen visa och 
hantera designmetodikens verktyg och med hjälp av detta utveckla en lösning som står till svars för 
problemformuleringen. Under utvecklingen ta lärdom av arbetet och redovisa de möjligheter och problem 
som denna typ av lösning kan medföra för att upplysa uppdragsgivaren. 
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1.4 Mål 

Målet är att utveckla lösningar utifrån designmetodik baserad på andvändarstudier och ingenjörsteknik. 
Lösningarna skall erbjuda laddning för trådlösa hörlurar och förenkla laddnings-scenariot samt öka 
tillgängligheten för laddning. Den vidareutvecklade lösningens färdighetsgrad inklusive leverans bestäms 
av uppdragsgivare och projektledare i samband med att konceptval genomförs. 

Projektet skall: 

• Innehålla en förstudie som tillgodoser uppdragsgivaren med en användarstudie tillsammans med 
tänkbara användarscenarion. 

• Innehålla en förstudie som upplyser uppdragsgivaren om tillgängliga tekniker som kan användas 
till alternativa lösningar. 

• Redovisa tre konceptförslag varav ett slutgiltigt vidareutvecklat koncept. 

• Sammanfattas i en akademisk projektrapport. 

1.5 Avgränsningar 

Projektet avgränsar sig till (att endast innehålla/omfatta): 

• Den specifika hörlursmodellen Plattan ADV Wireless från varumärket Urbanears. Avgränsningen 
reserveras för ändring om förstudien skulle framkalla tekniker som lämpar sig bättre för andra 
hörlursmodeller av Urbanears. 

Projektet avgränsar sig från (att inte innehålla/omfatta): 

• Detaljerade kostnadsberäkningar. 

• Detaljerade konstruktionsberäkningar. 

• Konstruktion och design av kretskort och inre komponenter. 

Projektet startade med en öppen problemformulering med få avgränsningar för att inte gå miste om 
värdefulla idéer. Inom förstudien tillkom fler avgränsningar och en omformulerad målsättning.  
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2 Genomförande 
Genomförandet av detta projekt grundar sig i produktutvecklingsprocessen enligt Johannesson et. al 
(2004), utlärd inom högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. 
En översiktlig projektmodell finns i figur 1. Projektmodellen har används som riktmärke med vissa 
avvikelser inom metodiken för att anpassa strukturen till detta specifika projekt. 

 

 
Figur 1. Översiktlig projektmodell. 

 

2.1 Planering 

Projektet startas genom att en projektplan färdigställs. Detta skapar en bild över projektets innebörd, 
deltagare och omfattning. Projektplanen inleds med en kortare bakgrundsbeskrivning om uppdragsgivare 
och uppdrag för att få en inblick i projektet.  Problemet konkluderas i en preliminär problemformulering och 
projektets huvudsakliga mål och syfte redovisas. För att visa projektets omfattning listas avgränsningar 
rimliga utifrån uppdragets tidsram, uppdragstagarens kompetens och uppdragsgivarens önskemål. 
Organisationen redogörs genom att deltagares roller, namn, adress och kontaktuppgifter listas. 

Arbetsmetodiken beskrivs i en överskådlig projektmodell. Detta innefattar projektets olika faser, milstolpar 
och grindar. Detta uppföljs därefter med en Work Breakdown Structure (WBS) som redovisar vilka 
moment var och en av faserna från projektmodellen innehåller. Detta genomförs för att kunna göra en 
preliminär tidsplanering av projektet i form av ett GANTT-schema (Johannesson, et al 2004).  

En riskbedömning genomfördes genom minirisk-metoden (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Detta genomförs 
för att analysera de allvarligaste riskerna som kan ha en påverkan på projektets utförande och kvalité. 
Riskernas sannolikhet och konsekvens uppskattas följt av lämplig åtgärd. Dokumenthantering under 
projektets gång klargörs för att inte riskera dataförluster under projektets gång. 
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2.2 Förstudie 

Efter projektplanen inleds projektet i form av en förstudie enligt projektmodellen. Detta innefattar 
information som kan vara relevant inför projektet och nödvändig för i ett senare skede kunna ligga till 
grund för en kravspecifikation (Johannesson, et al 2004). I detta fall kom även förstudien att användas 
som ett verktyg för att identifiera fler avgränsningar till projektet. Med projektstart i en öppen 
problemformulering blev förstudien en stor del av att specificera projektets inriktning. Inledningsvis 
delades förstudien upp i tre huvudsakliga grupper: 

• Produktanalys 

• Teknikstudie 

• Användarstudie 

Under de tre huvudgrupperna tillkom under processen flera nya undergrupper och kategorier. Mycket av 
arbetet blev ett loopande arbete för att skapa förståelse i nyfunnen information. Under förstudien togs 
även viktiga beslut om projektets inriktning tillsammans med uppdragsgivaren som gav upphov till 
kompletterande studier. 

2.2.1 Produktanalys 

Som utgångspunkt i förstudien genomfördes en produktanalys. Syftet var att skapa en viss 
produktkännedom som användare men också erhålla mer tekniskt kunskap genom att undersöka 
produktens uppbyggnad. Här togs metodiken till begreppet reversed engineering, beskrivet av Kwan 
(1998), till bruk. Produkten demonterades och undersöktes och information samlades om produktens 
utförande såsom dimensioner samt batterikapacitet. Genom denna undersökning upprättades riktlinjer för 
den teknik som senare skulle väljas för att upprätta laddning. Informationen samlades genom användning 
av produkten, demontering av produkten samt genom en telefonintervju med en kontaktperson hos 
tillverkaren av produkten. 

2.2.2 Teknikstudie 

Teknikstudien startade med ett översiktligt sökande av tekniker som kan uppfylla laddning. Tekniker som 
helt ansågs sakna möjlighet att implementeras som laddning utifrån produktanalysen uteslöts.  

Denna studie gav genom dess resultat upphov till en viktig avgränsning i from av ett teknikval. Inför detta 
val anordnades ett möte med uppdragsgivaren där de möjliga teknikerna diskuterades. Viktiga faktorer 
genom valet var tekniska krav som dimensioner och strömkapacitet men också dagens tillgänglighet och 
teknikens utvecklingsmöjligheter. 

Detta uppföljdes med en mer omfattande och kompletterande studie kring den valda tekniken. Här söktes 
mer detaljerad information kring hur tekniken fungerade samt specifikationer såsom dimensioner, 
kapacitet samt krav inom teknikstandard. 



 

 
 
 
 

14 

Enklare modeller skapades och en laboration genomfördes för att bilda en uppfattning och allmän 
förståelse för tekniken. Detta klargjorde möjligheterna för hur denna typ av teknik skulle kunna 
implementeras i produkten. 

Olika standarder inom tekniken klargjordes och ett val av standard genomfördes. 

2.2.3 Användarstudie 

För att ta reda på användarens önskemål genomfördes en användarstudie. Studien riktade sig till 
användare av hörlurar i allmänhet för att kartlägga när och hur hörlurar används samt vilka problem som 
kan tänkas uppkomma vid olika scenarion då laddning kan komma att efterfrågas. Användarstudien 
genomfördes stegvis varav det första var ett digitalt frågeformulär från plattformen google formulär kring 
vanor och användning av hörlurar i vardagen. Här ställdes bland annat frågor om hur frekvent hörlurar 
används samt i vilka situationer som hörlurar används. 

Ett möte anordnades med en utomstående designbyrå för att ta fram en lämplig metod för den fortsatta 
studien. Resultatet från det digitala frågeformuläret fördes vidare till en metod kallad bodystroming1 som 
togs fram genom mötet. Metoden är en typ av konceptframtagningsmetod men kan med fördel användas 
även som en metod för att ta fram användares önskemål. För genomförandet av metoden anordnades en 
workshop med studenter från Karlstads universitet. Under sessionen fick deltagarna individuellt ta fram 
idéer på hur de skulle vilja att laddningssituationen såg ut, detta enligt de scenarion som kommit fram från 
det digitala frågeformuläret. Under sessionen var det ytterst viktigt att skapa idéer utan begränsningar och 
tänka bortom vad deltagarna ansåg realiserbart. På detta vis skapades så kallade drömscenarion. Dessa 
drömscenarion ska på detta vis spegla hur användaren önskar att laddningssituationen ser ut. Idéerna 
presenteras sedan genom att deltagarna stegvis berättar en historia med ord och genom mindre 
sketch/skådespel visuellt visar idén. Idéerna diskuterades i gruppen som samtidigt sammanställdes och 
kombinerades till gemensamma lösningar. De framkomna idéerna tolkas därefter för att hitta ett 
underliggande syfte och önskemål från användaren inom varje idé. Sessionen innehöll även en öppen 
diskussion inom området av laddning där deltagarna fick komma med problem och synpunkter från 
erfarenheter av hur de använder hörlurar i dagsläget. 

2.2.4 Laddningsscenario 

Dagens laddningsmetod analyserades stegvis i ett enklare scenario i ett jämförande syfte mot nya 
lösningar i en senare fas. Två huvudsakliga faktorer besvarades för att definiera laddningsscenariot. 
Dessa faktorer var: 

• Laddningsmetodens tillgänglighet då behov av laddning uppkommer. 

• Laddningsmetodens förutsättningar; Vad krävs av användaren för att kunna upprätta laddning. 

 

 

1Laura Almenberg, Design Strategist, Researcher. 
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2.3 Produktspecifikation 

Genom processen hade nya avgränsningar och mål tillkommit. I denna fas omformulerades de 
ursprungliga mål och avgränsningar till en sammanfattande kravspecifikation. Syftet med 
kravspecifikationen är att formulera VAD produkten ska åstadkomma (Johannesson, et al., 2004). De 
tekniska kraven som tekniken förutsätter samt användarens önskemål konkluderas i kravspecifikationen 
tillsammans med en uppdaterad målbild och projektinriktning. 

Som metod för att sammanställa kravspecifikationen användes som grund en gränssnittsanalys enligt 
Johan Eileryd1. Gränssnittsanalysen innebär ett definierande av inre och yttre interaktioner i systemet. 
Förhållandena mellan dessa interaktioner används för att finna specifika kriterier i systemet. Därifrån 
färdigställdes kriterierna i kunskap från förstudien. 

Analysen upprättade på detta sätt en struktur för kravspecifikationen. I detta fall två olika delsystem samt 
en övergripande kategori för hela systemet. Krav listades därefter utifrån de olika kategorierna i tabellform 
enligt tabell 1. 

 
Tabell 1. Tabellutformning för kravspecifikation. 

 

Varje kriterium bedöms som ett krav (K) eller ett önskemål (Ö). Önskemålen viktas genom en viktfaktor (1-
5) där högre siffra anses viktigare. Sist tar man ställning till om kriteriet är funktionellt (F) eller om det är 
begränsande (B) (Johannesson, et al., 2004). Detta är ett sätt att organisera alla kriterium samt för att 
väga olika kriterier mot varandra vid framtida konceptval. 

Kravspecifikationen granskades tillsammans med uppdragsgivaren för ett godkännande för vidare arbete.   

Krav nummer Kriterium Krav/Önskemål (vikt) Funktionellt/Begränsande 

# Beskrivning K/Ö (1-5) F/B 

1Johan Eileryd, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads universitet 
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2.4 Konceptgenerering 

Med en grund i form av kravspecifikation inleddes konceptgenereringsfasen. Här användes 
kravspecifikationens funktionella krav som ett riktmärke för idé framtagningen. Konceptgenereringsfasen 
genomfördes i tre olika moment. Dessa bestod av två idégenereringssessioner samt en 
återsamlingssession av tidigare genererade koncept. 

2.4.1 Befintliga koncept 

Genom processen föll det naturligt att idéer på möjliga lösningar uppkom. Under arbetet dokumenterades 
dessa idéer i form av enklare handskisser. Detta gjordes för att inte riskera att dessa idéer glöms bort 
under arbetet fram till konceptgenereringen. 

2.4.2 Idégenerering med studenter 

En idégenererings session anordnades med studenter inom programmet Innovationsteknik och design. 
Sessionen inleddes med en kortare bakgrundsbeskrivning av projektet samt en vägledning genom 
kravspecifikationen. 

Kreativitetsmetoderna som användes under sessionen var 6-3-5 - metoden och brainstorming 
(Johannesson, et al 2004).  

Metoderna pågick under ett flertal omgångar av kortare tidsintervall. Mellan varje omgång presenterades 
och diskuterades idéerna i gruppen för att ge varje deltagare nya infallsvinklar på eventuella lösningar. 
Efter sessionen sammanfattades idéerna som skisser och sparades som en idébank. 

2.4.3 Workshop med uppdragsgivare 

En workshop anordnades hos uppdragsgivaren för att ta fram idéer med hjälp av erfarna 
produktutvecklare. Vid denna session användes ingen specifik metod för idégenereringen. Här 
diskuterades öppet olika idéer som kommunicerades genom skissande på ett gemensamt papper. Denna 
session var mer begränsad på det vis att den inriktade sig mer på realiserbara idéer. Efter sessionen 
skissades idéerna och fördes in i idébanken. 

2.4.4 Konkretisering av idéer 

För att skapa en struktur över alla idéer som tagits fram under kreativitetsövningarna upprättades ett 
sammanställningsdokument i form av en idébank. I dokumentet samlades alla idéer som togs fram i 
skissform. Syftet med dokumentet var att skapa en överskådlig idébank för att underlätta arbetet mot 
konceptframtagningen. 

Konceptframtagningen genomfördes genom att idéer fördes ut ur idébanken och kombinerades för att 
skapa ett flertal olika helhetskoncept. Koncepten numrerades och namngavs tillsammans med en kortare 
beskrivning. Syftet var att på ett enkelt sätt kunna kommunicera och hantera koncepten i det kommande 
arbetet. 
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2.5 Konceptval 

För att utvärdera och välja koncept användes ett flertal olika metoder. Som grund användes den 
utvärderingsprocess som beskrivs av Johannesson, et al. (2004). Under utvärderingsprocessen fanns ett 
stort deltagande av uppdragsgivaren som kunde rådfrågas genom processen. 

För den första utvärderingen användes en projektanpassad elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz 
(Johannesson, et al., 2004). Här elimineras de mest orimliga och icke-realiserbara lösningarna. För att gå 
vidare i utvärderingsprocessen efterlystes lösningarnas förmåga att uppfylla följande krav: 

• Realiserbar 

• Löser huvudproblemet 

• Förenkla laddningsscenariot 

• Öka tillgänglighet för laddning 

Till grund för nästa steg i utvärderingsprocessen användes en relativ beslutmatris enligt Pugh 
(Johannesson, et al., 2004). Denna metod jämför olika koncept mot en referenslösning. 
Referenslösningen var i detta fall ursprungslösningen. Koncepten viktas systematiskt i förmågan att 
uppfylla kriterier i förhållande till referenslösningen. Utifrån detta poängsätts olika lösningar för att hitta den 
mest lämpliga lösningen för vidare utveckling. 

Efter utvärderingsfasen anordnades ett möte med uppdragsgivaren för ett slutgiltigt val av koncept. 
Samtliga koncept som genomgått processen diskuterades utifrån kravspecifikationen och 
utvärderingsmetoder. Fem deltagare av blandad kompetens inom företaget var delaktiga för att diskutera 
valet. Inför mötet gjordes enklare modeller för att fysiskt visa vad koncepten skulle innebära samt vilka 
beståndsdelar varje koncept minst behöver bestå av. Även enklare scenario i pappersform förbereddes för 
att beskriva fördelar och nackdelar med varje koncept i olika situationer. Mötet resulterade i ett slutgiltigt 
val av koncept. 

I samband med mötet bestämdes även hur vidareutvecklingen av den slutgiltiga lösningen skulle fortgå. 
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2.6 Utveckling 

Utvecklingen bestod till den större delen av modellbygge med justeringar mot två fungerande prototyper, 
en för hörluren samt en för laddaren. Processen dokumenterades kontinuerligt genom texter och bilder. 
Utvecklingsarbetet bestod till stor del av en loopande arbetsprocess och parallellt arbete mellan varje 
område. 

2.6.1 Produktstruktur 

Utvecklingen av det valda konceptet startade med en översiktlig produktstruktur. På detta vis kunde 
arbetet brytas ner i mindre moment som skapade en översiktlig och mer lättarbetad utvecklingsprocess. 
Produkten delades in i de tre områden som upprättas genom gränssnitsanalysen; Övergripande system, 
Hörlur samt Laddare. Varje delsystem bröts därefter ner i underkategorier för att täcka alla beståndsdelar. 

2.6.2 Övergripande kategori 

Utvecklingen startades med en övergripande beskrivning av systemet som helhet. Syftet med detta var att 
skapa en tydligare helhetsbild av systemet och på så vis få bättre uppfattning om vad som behövde göras 
inom varje område. 

2.6.3 Användarscenarion 

En mer utvecklad beskrivning av slutkonceptet beskrevs genom de vanligaste användarscenariona enligt 
det digitala frågeformuläret från användarstudien. Fyra personas skapades för att beskriva 
användningsområdet för olika typer av användare. 

2.6.4 Gränssnitt 

Den tidigare gränssnittsanalys som gjort inför produktspecifikationen togs in i utvecklingsarbetet. 
Tillsammans med kravspecifikationen kunde dessa agera som en tydlig utgångspunkt i utvecklingsarbetet. 
Ett av de viktigaste gränssnitt ansågs vara gränssnittet mellan hörlur och laddare (gränssnitt A enligt 
kravspecifikation, bilaga 3). Receiverspolens placering i hörluren bekräftades och hörlurens begränsningar 
som tidigare studerats inom förstudien och fastställts i kravspecifikationen användes för att ta fram 
eventuella lösningar. Då detta gränssnitt inte bara innefattar passning mellan laddare och hörlur utan även 
utgör en formgivande faktor användes CAD renderingar för en visuell uppfattning av varje lösning. Fysiska 
modeller skapades för att bekräfta passning och möjlighet för realisering. Då detta gränssnitt ansågs ha 
så pass stor inverkan på både hörlur och laddarens visuella faktor anordnades ett möte för rådgivning 
med uppdragsgivare. Tillsammans gjordes en vägning mellan lösningarna som resulterade i ett slutgiltigt 
val av gränssnittslösning.  
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2.6.5 Hörlur 

För att inleda konstruktionen av en hörlursprototyp med inbyggd induktionsladdning kontaktades 
tillverkaren i fråga om möjlighet och implementering av elektronik med förhoppning om att få en 
fungerande prototyp. Komponenter för eventuell prototyp hade i samband med färdigställandet av 
kravspecifikationen redan införskaffats. Dessa komponenter innefattade en receiverspole med tillhörande 
receiverkrets av Qi-standard. 

Arbetet utfördes hos uppdragsgivaren som tillgodosåg bygget med de delar och verktyg som 
efterfrågades. Cad modellering användes för att modulera den befintliga hörlurskåpan där spolen skulle 
implementeras. Detaljen togs därefter fram genom 3D-printning. Vidare bearbetning i form av slipning 
genomfördes för att uppnå en acceptabel passform mot befintlig hörlur. Elektroniken implementerades 
därefter in i den modulerade detaljen följt av en fullständig montering. 

2.6.6 Laddare 

För att bestämma vilka typer av funktioner och grundläggande beståndsdelar som laddningsstationen 
behövde användes de tidigare scenariona samt kravspecifikationen som utgångspunkt. Grundläggande 
komponenter listades tillsammans med grundläggande funktioner. 

En mindre studie kring laddarens batterikapacitet inleddes för en uppfattning inför ett val av batteri. Då 
laddaren ska erbjuda laddning för andra enheter utöver Plattan ADV gjordes en mindre studie på 
batterikapaciteten hos de fem populäraste mobiltelefonerna enligt webbplatsen prisjakt.nu. Ett antagande 
genomfördes för val av batteri som möjliggjorde vidareutveckling av konceptet. 

När ett val av batteri genomförts började ett arbete mot att dimensionera laddaren. De kända 
huvudkomponenterna vilka var transmitterspole inklusive transmittersköld, transmitterkrets samt batteri 
modulerades i CAD. Detta öppnade upp för ett test av olika komponentplaceringar. Flera olika placeringar 
testades och yttre totalmått för dessa noterades. Därefter skapades enklare fysiska modeller på laddarens 
uppskattade totalmått för varje komponentplacering. Modellerna utvärderades efter visuellt utryck, form 
och portabilitet. Upprättandet av modellerna möjliggjorde ett val som fastställde komponenternas placering 
och laddarens totaltmått. 

Laddplattans totalmått la grunden för utvecklingen upprättandet av en prototyp. Prototypen upprättades 
genom CAD och 3D-utskrift samt montering av tillgängliga komponenter. Ett beslut fattades om att endast 
en funktionsprototyp skulle. Detta beslut togs för att samtliga komponenter som valts endast valts som 
förslag för genomförandet av projektet. Såväl som att komponenter sätter vissa begränsningar för vilken 
formgivning som är genomförbar ansågs vissa komponenter såsom kretskort kunna utformas för en 
anpassning mot en specifik form. För att möjliggöra ett mer kreativt formförslag fördes endast totaltmåtten 
vidare till förslaget för eventuell formgivning. 
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Arbetet mot en eventuell formgivning bearbetades genom olika skisser där ett experimenterade av olika 
geometrier förekom. Inspiration hämtades från varumärkets andra produkter och flera skisser upprättades. 
En av utmaningarna ansågs vara att få laddarens sladd att på något vis integreras i designen. Hela 
formgivningsprocessen gav upphov till idéer inom såväl material, funktioner och möjliga tillbehör till 
produkten. 

Ett beslut om slutgiltigt formförslag togs utefter vad som ansågs visuellt tilltalande av projektledaren. Den 
slutgiltiga formgivningen renderades för att skapa en mer verklighetstrogen bild av konceptet. 

En sammanfattning av slutkonceptet fastställdes.  
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3 Resultat 
Nedan redovisas de resultat som framkommit under genomförandet av projektet. 

3.1 Projektplan 

Projektplanen redovisar projektets ursprungliga omfattning och finns i sin helhet i bilaga 1. Projektplanen 
innehåller en översiktlig struktur som fullföljt genom stora delar av projektet. Arbetet med att upprätta 
projektplanen gav projektet en bra utgångspunkt. Under processen har dock flera av de planerade 
metoderna fallit bort och nya tillkommit på grund av utvecklingen i arbetet. 

3.2 Förstudie 

Arbetet med förstudien lade grunden för hela arbetsprocessen. Med den öppna problemformuleringen 
resulterade förstudien i ett flertal val för att specificera projektets inriktning. Under huvudgrupperna 
produktanalys, teknikstudie och användarstudie tillkom under processen flera nya undergrupper och 
kategorier. Förstudien resulterade därför i följande struktur enligt figur 2. En fullständig sammanställning 
av förstudien finns i bilaga 2. Denna innefattar förstudiens samtliga områden; produktanalys, teknikstudie 
samt användarstudie. 

 
Figur 2. Överskådlig struktur genom förstudien fram till kravspecifikationen. 



 

 
 
 
 

22 

3.2.1 Produktanalys 

Produkten som projektet avgränsat sig till är hörlursmodellen Plattan ADV Wireless av varumärket 
Urbaneras. Hörluren finns i sin helhet i figur 3. 

 
Figur 3. Överskikt av hörluren, Plattan ADV Wireless. 

 

 

Översikt Plattan ADV Wireless 

• On-ear hörlur 
• Trådlös anslutning via Bluetooth 
• Vikbar konstruktion genom att hörlurskåporna pressas inåt mot headbandet 
• Tvättbart headband 
• Inbyggd mikrofon för samtal 
• Touch interface som möjliggör kontroll av musik och samtal genom knack och sveprörelser på 

hörlurskåpans yttersida. 
• Zoundplug, en funktion som möjliggör delning av musik till en annan hörlur genom en standard 

3.5 mm ljudkabel. 
• 14 timmars batteritid 
• Laddas genom anslutning av micro USB 

Vid demonteringen av hörluren undersöktes framförallt hörlurens yttre kåpor för att se över 
implementeringsmöjligheter för framtida teknik. Detta visade att hörlurens största fria volym för eventuell 
implementering av ny teknik fanns i hörlurens vänstra hörlurskåpa. Se figur 4. 
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Figur 4. Till vänster; insidan av hörlurens vänstra hörlurskåpa, delvis demonterad. Till höger; Insidan av 
hörlurens vänstra sida. 1 – innerdiameter, 2 – djup, 3 – fri höjd under batteri. 

 

 

Mått enligt figur 4. 

1. Innerdiameter = Ø 51 mm 

2. Djup = 7-10 mm 

3. Plats under batteri = 2 mm 

 

Det ansågs finnas en möjlighet att variera denna volym genom att omplacera dagens komponenter eller 
eventuellt göra mindre justeringar av plastdetaljen. Ytterligare fanns en eventuell möjlighet att 
implementera någon typ av teknik innanför tyget på headbandet. 

Studien av hörluren och dess implementeringsmöjligheter diskuterades med uppdragsgivaren vilket gav 
upphov till ett nytt mål. Detta mål formulerades; Lösningen skall implementeras med minsta möjliga 
förändring av hörlurens nuvarande yttre utförande. 

Produktanalysen visade att möjligheten att implementera ny teknik i hörlurens grundutförande fanns 
förutsatt att tekniken höll sig inom de lämpliga dimensionerna. 

 

Intervju 

En telefonintervju genomfördes med en kontaktperson vid LGSE, tillverkaren av hörluren. Intervjun gav 
detaljer kring hörlurens batteri samt viktiga aspekter kring att implementering av ny teknik i hörluren. 
Följande information kunde tas fram från intervjun: 

• 1LiPo (Lithium polymer) Batteri 330mAh, 3.7V 

• 1Hörluren innehåller komponenter som begränsar större strömmar och spänningar än vad 
batteriet kan hantera. Plattan ADV har en arbetsspänning kring 3,7V och en genomsnittlig 
energikonsumtion vid användning på 20mA. När ström matas till batteriet vid laddning höjs 

1Oscar Hemberg, LGSE 2015-02-28 
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temperaturen i batteriet vilket kan orsaka skada och/eller problem i elektroniken. Därför mäts 
temperaturen i batteriet och strömmen justeras därefter. Vid normala temperaturer är laddningen 
begränsad till max 100mA.  Vid förhöjda temperaturer minimeras strömmen till som minst 40mA. 
Vid extrema temperaturer stängs laddningen av helt. 

 

3.2.2 Teknikstudie 

Under teknikstudien gjordes en översiktlig undersökning av följande tekniker för en eventuell 
implementering i hörluren: 

Solcellsteknik 

En fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till el (Stolt & Sigurd 2015). Denna består av en 
halvledare som under exponering av solljus frigör elektroner (Stolt & Sigurd 2015). Flera olika produkter 
med solceller som används i mindre elektriska produkter hittades under sökningen, exempel se Adafruit 
(2015). Många av produkterna som hittades kunde generera den behövda spänningen och strömmen för 
att upprätta laddning men var i regel överdimensionerad för en direkt implementering i hörluren utan att 
formspråket skulle behöva ändras. En hörlur med solcellsteknik för att ladda mobiltelefoner hittades 
(Onbeat 2015).  

Piezoelektrisk teknik 

En teknik som kan alstra elektrisk spänning, orsakad av en mekanisk deformation (Beckman 2015) såsom 
vibrationer. Inga produkter som hittades som ansågs kunna skapa en tillräcklig spänning för att kunna 
upprätta laddning. Implementering av denna teknik anses därför problematisk. 

Induktions laddning 

En teknik som idag används i bland annat eltandborstar. Upprättas genom två spolar; en sändarspole 
(transmitter) samt en mottagarspole (receiver). När en ström leds genom transmittersspolen skapas ett 
magnetiskt fält runt spolen. Under rätt förhållanden ger detta magnetfält upphov till en spänning och en 
ström i receiverspolen som kan användas för att t.ex. ladda ett batteri (Eriksson 2015a ; WPC 2015a). 
Spolarna finns i varierande storlekar och möjligheten för implementering i hörluren anses vara fördelaktig 
på grund av detta. 

3.2.3 Teknikval 

Studien gav upphov till ett val av teknik och på så sätt även en ny avgränsning till projektet. Ett möte 
anordnades med uppdragsgivaren där de olika teknikerna presenterades och diskuterades. Valet 
motiverades främst genom teknikens fördelaktiga implementeringsmöjligheter i hörluren, teknikens 
tillgänglighet samt förmågan att överföra tillräcklig ström och spännig till hörlurens batteri. Den teknik som 
valdes för att upprätta laddning blev induktionsladdning vilket gav projektet en ny avgränsning, denna 
formulerades; Lösningen avgränsar sig till (att endast innehålla/omfatta) laddning med hjälp av 
induktionsladdning. 
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3.2.4 Kompletterande teknikstudie 

Under den kompletterande teknikstudien gjordes en kunskapssökning inom teknikområdet för 
induktionsladdning. 

Induktionsladdning upprättas genom två spolar; en transmitterspole (Ts) och en receiverspole (Rs). 
Växelström genom transmitterspolen skapar ett magnetfält runt transmittersolen (Eriksson 2015a ; WPC 
2015a), fenomenet kallas elektromagnetism (Eriksson 2015b). Under rätta förhållanden inducerar detta 
magnetfält en spänning som ger upphov till en ström i receiverspolen, se figur 5 (Eriksson 2015a ; WPC 
2015a). Figuren visar en illustration av magnetfältet när en receiverspole närmar sig en strömförd 
transmitterspole. Vid 1 når magnetfältet inte fram till Rs vilket resulterar i att Rs är oberörd. Vid 2 har delar 
av magnetfältet nått Rs vilket skapar en spänning i Rs. Vid 3 är Rs inom fullständig räckvidd för 
magnetfältet och maximal spänning har uppnåtts i Rs. 

 

 
Figur 5. Illustration av magnetfältet i tre steg, receiverspole (över) närmar sig en strömförd transmitterspole 
(under). 

 

För att systemet ska fungera är både transmitter och receiverspole försedd med tillhörande elektronik. 
Överföringen kräver vissa specifika förhållanden mellan spolarna för en god överföring. Spolarnas 
förmåga att skapa överföringen kallas kopplingsfaktor (coupling factor) (Waffenschmidt 2009, 2011; WPC 
2015c). Kopplingsfaktorn tar hänsyn till spolarnas dimensioner, form samt vinkeln i förhållande till 
varandra (WPC 2015c). En avvikelse i dessa förhållanden påverkar överföringens kvalité (Waffenschmidt 
2009). Grundprinciperna för att uppnå en hög kopplingsfaktor är följande: 

• Spolarnas form och dimensioner ska vara lika. (Waffenschmidt 2009 ; WPC 2015a), se figur 6. 

• Avståndet mellan spolarna i z-led ska vara litet (mm) (WPC 2015a), se figur 6. 

• Spolarna ska riktas mot varandra och positioneras så lika som möjligt axiellt i x- och y-led på en 
plan yta med så liten vinkel som möjligt. (WPC 2015a, 2015c), se figur 6. 
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• Använda sig av magnetisk sköld bakom spolarna. Skölden stänger ute magnetfältet och används 
för förhindra magnetfältet att störa eller påverka annan elektronik i systemet t.ex. kretsar eller 
batteri (WPA 2015d), ej i figur. Skölden kan bestå av olika material men är ofta en tunn metall film 
som fästs på baksidan av spolarna. 

Generellt finns det inga specifika mått på hur stora dessa avvikelser kan vara då dessa beror 
systemet som helhet.!

 
Figur 6. Illustration av transmitterspole och receiverspole som lika positionerade i x- och y-led. 

 

För varje spole och krets finns en specifik strömfrekvens som sätter systemet i resonans. Genom att 
matcha resonansfrekvensen för transmittern och receivern kommer magnetfältet att skjuta i amplitud och 
på detta vis öka avståndet mellan spolarna (Waffenschmidt 2011). Denna metod används på system där 
kopplingsfaktorn är låg på grund av ett för långt avstånd. 

3.2.5 Standard 

I nuläget finns det huvudsakligen tre olika standarder inom induktionsladdning för konsumentprodukter. 
Dessa är WPC - Wireless Power Consortium med sin standard Qi (WPC 2015f), PMA - Power Matters 
Alliance (PMA 2015), A4WP - Alliance for wireless power (A4WP 2015). Dessa standarder sätter vissa 
bestämmelser genom specifikationer inom tekniken (t.ex. dimensioner). Detta medför att produkter kan 
utvecklas med samma egenskaper och på så sätt också fungera med varandra. En trådlös laddning utan 
standardiserad teknik innebär en större variation i utvecklingsarbetet, en större variation i 
dimensionsanpassning. Problemet som kan uppstå är att varje trådlös produkt då endast kan laddas med 
respektive laddare vilket innebär att kompabiliteten med andra produkter anses låg vilket kan ifrågasättas 
ur ett hållbart perspektiv. Icke-standardiserade lösningar anses även hämma laddningens tillgänglighet 
vilket är något som kan ställa till problem för konsumenten. 
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3.2.6 Val av standard 

Studien kring standarder inom induktionstekniken gav upphov till ännu ett viktigt beslut i processen. 
Beslutet kretsade kring att inrikta lösningen genom att välja en standard eller att utveckla en lösning som 
en icke-standard. Tillsammans med uppdragsgivare togs beslutet att använda en standard för det fortsatta 
arbetet i projektet. Detta beslut motiverades genom dess kompabilitet med andra produkter. Vidare 
gjordes även ett val av standard. Standarden som valdes var Qi. Valet baserades utefter den standard 
som ansågs mest tillgänglig i form av information som exempelvis specifikationer men också 
tillgängligheten av produkter och komponenter ifall projektet skulle nå en fas av prototypbygge. Valet av 
specifik standard ansågs ha mindre vikt i projektet då ett slutgiltigt val av standard skulle innebära en mer 
omfattande undersökning inom såväl tekniska som ekonomiska förutsättningar inom företaget för att 
kunna välja det mest fördelaktiga för uppdragsgivaren. Vid en eventuell framtida vidareutveckling av 
projektet skulle uppdragsgivaren ha möjligheten att byta standard. 

Valet gav upphov till en förfining av den avgränsning som framkom efter teknikval. Efter korrigering löd 
denna; Lösningen avgränsar sig till (att endast innehålla/omfatta) laddning med hjälp av 
induktionsladdning genom Qi standard. 

3.2.7 Qi 

Valet gav upphov till en ytterligare studie kring den valda standarden av den nuvarande versionen 1.1.2. 
Följande information kunde utvinnas ur studien: 

• Laddning genom Qi standard upprättas genom: En transmitterspole (Ts) med bestämda 
dimensioner enligt Qi specifikation. En receivierspole (Rs) med rekommenderade dimensioner 
enligt Qi specifikation. En transmitterkrets (Tc) med bestämda komponenter enligt Qi standard. En 
receiverkrets (Rc) med bestämda komponenter enligt Qi specifikation. (WPC 2015d). Se figur 7. 

• Laddning genom Qi standard är begränsad till induktionsladdningens grundläggande principer 
(WPC 2015a). 

• Qi standarden erbjuder 23 olika transmitters (spole och krets). Dessa varierar i form och kapacitet 
(WPC 2015d). 

• Den magnetiska skölden skall täcka hela spolen och skall som minst sticka ut 1-2 mm utanför 
spolen, detta beroende på modell (WPC 2015d). 

• Det maximala avståndet a enligt figur 7 är max 6-8 mm beroende på modell (WPC 2015d). 

• Avvikelser i x- och y-led enligt figur 6 är max 6 mm. Förutsatt att detta är den enda avvikelsen i 
positioneringen. 

• Maximala tillåtna vinkeln mellan spolarna är 10 grader. Förutsatt att detta är den enda avvikelsen i 
positioneringen. 
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• Qi standarden innehåller en styrande kontroll som har möjlighet att anpassa spänning och ström 
efter behov. Detta möjliggör; Avslutad laddning då batteri är fulladdat, endast överföring då god 
positionering är genomförd, konstant output i receiver vid överföring (Siddabattula 2014). 

• Överföringens effekt kan under rätt förhållanden ha en verkningsgrad vid 60 % (Siddabattula 
2014). 

• Uppskattad kostnad för en komplett transmitters (spole, sköld och krets) är ca 4.5 dollar 1 

• Uppskattad kostnad för en komplett receiver (spole, sköld och krets) är 2.5 dollar 1 

• Nästa version av Qi standarden, v1.2 skall erbjuda större variation i det maximala avståndet a 
enligt figur 7 mellan 35-45 mm. 

• Standarden är bakåt kompatibel, vilket innebär att produkter som använder sig av äldre versioner 
av standarden är kompatibla med produkter av nyare version, och tvärt om. 

 
Figur 7. Illustration av Qi komponenter. 

  

1Oscar Hemberg, LGSE 2015-02-28 
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3.2.8 Användarstudie 

Studiens första fas var ett digitalt frågeformulär kring allmän användning av hörlurar. För att upprätta 
formuläret användes plattformen google formulär. Formuläret gav den svarande möjligheten att välja 
mellan olika svarsalternativ men fick också ett öppet alternativ där den svarande själv kunde formulera 
svaret. 12 svar erhölls. Ett antagande gjordes, detta var:  

Trådlösa hörlurar används på samma sätt (situationer/scenarion) som icke-trådlösa (passiva) hörlurar.  

För att kunna stå till svar på problemformuleringen och tillgodose en lösning som skulle lösa laddning för 
flera olika scenarion ansågs speciellt en fråga vara mer viktig än de andra. Denna fråga var: 

Beskriv en eller flera situationer då du använder hörlurar för att lyssna på musik/ljudböcker? 

Det ansågs viktigt att börja med att kartlägga under vilka omständigheter hörlurar används för att kunna 
visa vart användaren kan tänkas befinna sig då behovet av laddning skulle kunna uppstå. Resultatet 
visade att hela 50 % av tiden då man använder hörlurar är under någon typ av transport och 34 % av 
användningen sker under någon typ av utomhusaktivitet, se figur 8. Detta resulterade i slutsatsen att hela 
84 % av tiden då hörlurar används finns i regel ingen tillgång till strömkälla för laddning. Fullständigt 
frågeformulär inklusive svar återfinns i sammanställningen av förstudien, bilaga 2. 

 
Figur 8. Visar en tidfördelning över olika situationer då hörlurar används enligt insamlade svar från dagens 
användare. 

3.2.9 Bodystorming 

Metoden genomfördes tre gånger med de tre vanligaste scenarierna från det digitala frågeformuläret. 
Dessa var 1. Transport, kommunaltrafik, resor 2. Sport promenad, löpning, cykel 3. Vardagssysslor i 
hemmamiljö. Detta i sin tur genererade ett flertal olika lösningar för varje scenario. Tolkningar gjordes för 
varje idé. Ett av de mest återkommande önskemål som på ett eller annat vis framkom genom idéerna var 
en ökad tillgänglighet för laddning. Idéerna visade förslag som stationära laddare utplacerade i t.ex. 
bussar/tåg eller andra platser som gör det tillgängligt för användaren att ladda vid behov. Det kunde också 
framkomma genom att en portabel laddare efterfrågades eller genom att en laddstation i hemmet alltid 
finns nära till hands. Tillsammans med detta önskar användaren också att förenkla laddningsscenariot. 

50 %  - Transport, 
kommunaltrafik, resor 

34 % - Sport, promenad, cykel, 
utomhusaktiviteter 

8 % - Vardagssysslor, 
hemmamiljö 

8 % - Arbete 



 

 
 
 
 

30 

Vilket antas ha en viss relation med att öka tillgängligheten. Många idéer visade också på att användaren 
helt skulle vilja eliminera laddningsscenariot och ha någon typ av automatisk laddning. I hemmet visade 
sig behovet av den ökade tillgängligheten då deltagarna ville integrera laddning i möbler i form av bord, 
bänkar och lådor men också i kläder. De tre behov som var mest återkommande genom idétolkningen var: 

• Ökad tillgänglighet för laddning 

• Förenklat laddningsscenario 

• Portabilitet 

Vidare fördes en diskussion om allmän användning av hörlurar och liknande elektronik i gruppen. (I detta 
fall är användning av mobiltelefon en bra liknelse då detta är en trådlös produkt och i många fall är källan 
till musik). Gruppen diskuterade hur och vart de används och förvarning under den tid då de inte används. 
Användningen mellan användarna överensstämmer med de scenarion som kom fram ur frågeformuläret. 
Vad det gäller förvaring har de allra flesta har ingen speciell plats för förvaring utan lägger oftast bara ifrån 
sig hörlurar (eller liknande) på lättast tillgängliga plats. Många låter även hörlurarna ligga kvar i de kläder 
eller accessoarer som väskor de använt under dagen. Vid en situation då batteriet blir förbrukat och 
laddare inte finns tillgänglig visar samtliga deltagande en frustration. 

Då bodystormningmetoden krävde en stor del egen tolkning av användarnas idéer ifrågasattes 
trovärdigheten i de framkomna behoven. Detta ledde till en rådgivning med uppdragsgivaren. 
Uppdragsgivaren ansåg dock att detta resultat med rätt motivering kunde vara rättfärdigat eftersom 
projektet i sig är ett mindre projekt som endast pågår under begränsad tid. 

3.2.10 Laddningsscenario 

För att ta reda på vad ett förenklat laddningsscenario innebär genomfördes en enklare utvärdering av det 
nuvarande laddningsscenariot; laddning med sladd. En frågeställning kring laddning scenariot 
konstruerades för att kunna användas i jämförande syfte med framtida konceptförslag. För att kunna 
beskriva ett förenklat laddningsscenario ansågs därför de faktorer och förutsättningar som påverkar ett 
laddningsscenario definieras. Därför ställdes frågan; Vad krävs av användaren för att upprätta laddning 
och hur omfattande är denna process? Dagens laddningsmetod utvärderades utefter frågeställningen: 

Laddning med sladd 

Laddningsmetoden kräver ett extra laddningsmedium i form av en strömkälla med USB-kontakt. Detta 
möjliggör en viss portabilitet om strömkällan i sig är portabel. Dock anses inte detta vara en helt portabel 
lösning eftersom strömkällan i sig oftast är stationär t.ex. vägguttag eller dator. Att använda sig av en USB 
som laddningsmedium ökar tillgängligheten då USB är en vanlig typ av kontakt som används i många 
elektriska produkter. För att kartlägga laddningsmetoden listades de möjliga steg som krävs av 
användaren för att kunna genomföra laddning. Se tabell 2. 

Det ursprungliga laddningsscenariot förutsätter att användaren har 
• Tillgång till kompatibel USB-sladd. 
• Tillgång till dator med USB eller adapter för USB till eluttag. 
• Tillgång till eluttag av standardtyp. 
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Tabell 2. Laddning scenariot kring sladdladdning. 

Beskrivning av steg steg 

Ta fram sladd/ ha sladd tillgänglig 1/0 

Ta fram dator eller adapter/ha dator eller adapter tillgänglig 1/0 

Ansluta dator eller adapter till eluttag/ha dator eller adapter ansluten 1/0 

Koppla USB-sladd till dator eller adapter/ha sladd ansluten 1/0 

Koppla USB-sladd till hörlur 1 

Koppla ur USB-sladd från hörlur 1 

Resultatet visar att ett maximalt laddningsscenario innehåller 6 steg innan laddning är slutförd. Minsta 
möjliga antalet steg som kan utföras i denna för denna typ av laddningsmetod är 2 steg. Det maximala 
antalet steg anses medföra en risk till att förlänga/försvåra laddningsscenariot. 

3.3 Produktspecifikation 

Förstudien hade vid detta skede medfört en mer specificerad bild av projektets innebörd. Upprättandet av 
en kravspecifikation blev på så vis ett sätt att sammanställa de krav och behov som framkommit genom 
processen. De nya mål och avgränsningar som tillkommit genom studien var: 

Mål: 

• Lösningen skall implementeras med minsta möjliga förändring av hörlurens nuvarande yttre 
utförande. 

Avgränsningar: 

• Lösningen avgränsar sig till (att endast innehålla/omfatta) laddning med hjälp av 
induktionsladdning genom Qi standard. 

 

 

Tillsammans med dessa och den information som tagits fram genom förstudien justerades projektets 
ursprungliga problemformulering. Problemformuleringen justerades till följande: 

”Hur ska induktionsladdning utformas till trådlösa hörlurar för att underlätta laddningsscenariot för 
användaren och förbättra användarupplevelsen samt öka tillgängligheten?”  
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Arbetet med kravspecifikationen resulterade i en gränssnittsanalys och ett upprättande av tre 
huvudkategorier för systemet. Dessa kategorier var en övergripande kategori för hela systemet, ett 
delsystem (1), för hörlur samt ett delsystem (2) för laddare. Kraven specificerades därefter under varje 
huvudkategori. 

Genom avgränsningen gällande design och konstruktion av inre packning genomfördes ett antagande i 
form av ett val av komponenter. Detta med vetskapen att en vidareutveckling av projektet i skarpt läge 
troligen skulle innebära användningen av egenutvecklade komponenter med anpassade dimensioner. 
Valet gjordes för att kunna sammanställa en så specifik kravspecifikation som möjligt för detta enskilda 
projekt. 

Qi-standarden erbjuder ett visst utbud av olika transmitterpolar enligt Qi-specifikationer (2015d). Valet 
gjordes efter minsta funna storlek enligt Qi-specifikationsdokument (2015d). Receiver spolens storlek är 
inte bestämd enligt Qi-specifikation, därför valdes här den minsta funna storlek för Qi-kompatibel 
receiverspole. Vid detta skede gjordes även ett inköp av dessa komponenter för en eventuell prototyp. 
Dimensionerna på komponenterna fördes in i kravspecifikationen. 

Följande tabeller (tabell 3-6) utgör ett utdrag för de krav som specificerats enligt kravspecifikationen, 
kravspecifikationen finns i sin helhet i bilaga 3. 

 

Tabell 3. Tabellutformning för kravlistning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav nummer Kriterium Krav/Önskemål (vikt) Funktionellt/Begränsande 

# Beskrivning K/Ö (1-5) F/B 
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Tabell 4. Utdrag av övergripande krav genom systemet. 

 

 

 

Tabell 5. Utdrag av krav för delsystem 1. Hörlur. 

1 Erbjuda passning för hörluren Plattan ADV Wireless K B 

2 Erbjuda laddning för Plattan ADV Wireless batteri – minimum krav för 
laddning; 3,7V 100mA 

K B 

3 Använda sig av induktionsladdning inom standarden för Qi K B 

4 Erbjuda anslutning till strömkälla K F 

5 Möjliggöra linjering av Rs + Tc – (x-max ≈ 6 mm, y-max ≈ 6 mm) K B 

6 Utformning som medför maximalt avstånd a (mellan Tc och Rc) = 7 mm K B 

7 Utformning som medför maximal vinkel v mellan Tc och Rc , v ≈ 10° K B 

8 Förenkla laddningsscenario K F 

9 Öka tillgänglighet för laddning K F 

12 Vara säker för användare K F 

13 Möjliggöra implementering av receiverspole Rs – 30 mm x 40 mm x 1 mm K B 

14 Möjliggöra implementering av magnetisk sköld – 32 mm x 42 mm x 1 mm K B 

15 Möjliggöra implementering av inre packning, receiverkrets Rc 
- 25 mm x 15 mm x 2 mm 

K B 

16 Implementering av Rc som medför maximalt avstånd a (mellan Tc och Rc) = 
7 mm 

K B 
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Tabell 6. Utdrag av krav för delsystem 2. Laddare. 

  

18 Möjliggöra implementering av transmitterspole, Ts 
- 53 mm x 53 mm x 4 mm 

K B 

19 Möjliggöra implementering av inre packning, transmitterkrets, Tc 
- 55 mm x 37 mm x 6 mm 

K B 

20 Implementering av Tc som medför maximalt avstånd a (mellan Tc och Rc) = 
7 mm 

K B 

21 Erbjuda anslutning till strömkälla K F 
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3.4 Konceptgenerering 

Nedan följer de idéer på såväl helhetslösningar och del lösningar som kommit fram under 
konceptgenereringens fasen. Resultatet av konceptgenereringsmetoderna samlades i skisser i form av en 
idébank. Idébanken finns i sin helhet i bilaga 4.   

3.4.1 Befintliga koncept 

De befintliga koncepten togs fram kontinuerligt under processen och dokumenterades genom skisser. 
Idéerna tar inte hänsyn till framtida formgivning. Följande idéer togs fram genom denna metod: 

• Dockstation som medför laddning. 

• En typ av krock/upphängningsanordning där hörlurar kan hängas för att laddas. 

• Avtagbar hörlurskåpa innehållande batteri som möjliggör utbyte av batteri. 

• Magnet som sätts på utsidan av laddarens yttersida för att ladda. 

Se figur 9. Samtliga sparades i idébanken. 

 
Figur 9. Koncept framtagna genom processen.  
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3.4.2 Idégenerering med studenter 

Ett flertal idéer togs fram med 6-3-5 - metoden och brainstorming genom sessionen. Samtliga idéer 
sparades till idébanken i form av det råmaterial som kom fram från sessionen. Följande idéer togs fram 
från idégenereringssessionen: 

• En typ av krok som möjliggör en upphängning på hörlurens yttersida. 

• Dockstationer av olika slag. 

• Större induktionsplatta som hörlur läggs på för att ladda. 

• Portabelt batteri. 

• Avtagbar hörlurskåpa som möjliggör utbyte av batteri. 

• En påse som hörlurar laddas i. 

• Trådlös laddning i större områden. Automatisk laddning. 

 

3.4.3 Workshop med uppdragsgivare 

Under den workshop som anordnades med uppdragsgivaren genomfördes utan en strukturerad metod. 
Konceptframtagningen arbetades fram genom en öppen brainstorming diskussion mellan deltagarna. 
Enkla skisser användes för att kommunicera idéerna men specifika koncept skissades inte ner under 
sessionen. Dessa skissades därför upp efter sessionen. Se figur 10. 

 
Figur 10. Efterkonstruktion av de koncept som framkom och diskuterades vid den workshop som 
anordnades med uppdragsgivaren. 
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3.4.4 Konkretisering av koncept 

Idébanken användes i denna fas som en inspirationskälla för att ta fram helhetskoncept. Dessa redovisas: 

 

1. Stetoskopet 

Receiverspolen är monterad på yttersidan av hörlurskåpan. 
Transmitterspolen sitter i en stetoskopsliknande laddare. Laddaren 
fästs med magnet eller lego lösning. Se figur 11. 

 

 

 

 

2. Induktionsplatta stationär 

Vanlig induktionsplatta där hörluren läggs på, liknande dagens 
laddningsplattor. Ger möjligheten att ladda andra enheter med 
samma standard. Se figur 12. 

 

 

 

 

 

3. Portabel laddstation 

Induktionslplatta som koncept 2 fast med inbyggt batteri. 
Plattan kan användas som en vanlig laddningsplatta i hemmet 
men kan också tas med och användas som en extern 
powerbank när man är i rörelse. Se figur 13. 

 

 

Figur 11. Illustration av koncept 1. 

Figur 12. Illustration av koncept 2. 

Figur 13. Illustration av koncept 3. 
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4. Headband hängare 

Receiverspolen är monterad i headbandet 
på hörluren. Laddaren är utformad som 
någon typ av krok där hörluren hängs upp 
och laddas. Se figur 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utagshängare 

Laddaren stoppas direkt i kontakten vilket 
eliminerar användandet av sladd. 
Receiverspolen är monterad på yttersidan av 
hörlurskåpan och hängs direkt på laddaren. Se 
figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Illustration av koncept 4. 

Figur 15. Illustration av koncept 5. 
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6. Avtagbar hörlurskåpa 

Earcuffen inkl. kåpa kan plockas bort 
från hörluren. Denna innehåller 
hörlurens batteri. Användaren kan ha 
flera kåpor/batteri att byta till ifall 
batteriet tar slut.  Batteriet/kåpan laddas 
på laddaplatta. Se figur 16. 

 

 

7. Dockstation 

Hörluren dockas i en speciell station som passar hörluren. 
Laddaren kan få en egen plats i hemmet där den alltid står 
framme och inte behöver plockas bort emellan ladd 
sessionerna. Spolens placering kan variera. Se figur 17. 

 

 

 

 

8. Klick batteri 

Ett externt batteri klickas på utsidan av hörlurskåpan. 
Användaren kan ha flera batterier att byta till ifall batteriet 
tar slut.  Batteriet laddas på laddas på separat 
laddningsplatta. 
Se figur 18. 

 

 

 

 

Figur 16. Illustration av koncept 6. 

Figur 17. Illustration av koncept 7. 

Figur 18. Illustration av koncept 8. 
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9. Earcuff spolen 

Receiverspolen är monterad inne i earcuffen. 
Hörluren kan på så vis omsluta laddaren, 
alternativt stoppas inne i earcuffen. Se figur 19. 

 

 

 

 

  Figur 19. Illustration av koncept 9. 
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3.5 Konceptval 

Konceptvalet genomfördes genom tre olika metoder; elimineringsmatris, relativ beslutsmatris samt ett 
slutgiltigt konceptval genom ett konceptval med uppdragsgivaren. Från elimineringsmatrisen föll koncept 
1,2,4,5,7,9 bort. Se Tabell 7. Koncepten föll i första hand bort på grund av att lösningen inte ökat 
tillgängligheten för användaren. 

 

Tabell 7. Elimineringsmatris 

ELIMINERINGSMATRIS           

LÖ
SN

IN
G

 

R
ea
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er

ba
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r h
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ud
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et

 

Fö
re

nk
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r l
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Ö
ka
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gl

ig
he

te
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Kommentar Vidare 
1 + - + - Löser inte huvudproblemet   

2 + + + - Ökar inte tillgänglighet   

3 + + + +   ja 

4 + + + - Ökar inte tillgänglighet   

5 + + + - Ökar inte tillgänglighet   

6 + + + +   ja 

7 + + + - Ökar inte tillgänglighet   

8 + + + +   ja 

9 + + + - Ökar inte tillgänglighet   

De tre koncept som gått vidare från elimineringsmatrisen togs vidare till en relativ beslutsmatris. Den 
ursprungliga laddningslösningen med sladd användes som referens. Efter den relativa beslutsmatrisen 
ansågs koncept 3 som det mest fördelaktiga valet, se tabell 8. 
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Tabell 8. Relativ Beslutsmatris. 

 Koncept       

Kriterium 1. REF 3 6 8 

Krav 9   + + + 

Önskemål 10   + + + 

Önskemål 11   0 0 0 

Önskemål 17   + + + 

Önskemål 22   + + + 

Önskemål 26   + 0 0 

Summa +   5 4 4 

Summa 0   1 2 2 

Summa -   0 0 0 

Nettovärde   5 4 4 

Rangordning   1 1 1 

Vidareutveckling   JA JA JA 

 

Efter koncepten genomgått de två beslutsvalmatriserna valdes ett slutgiltigt koncept tillsammans med 
uppdragsgivaren. Valet genomfördes genom en diskussion över fördelar och nackdelar kring varje 
koncept tillsammans med de enklare modeller som gjorts. Koncepten fördelar och nackdelar listas: 
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Koncept 3 

De fördelar som fastställdes för koncept 3 var följande: 

• Två produkter i en - i hemmamiljö används produkten som stationär laddare. Vid behov kan 
laddaren tas med och ladda enheter med hjälp av batteriet. 

• Ökar tillgängligheten – ger användaren möjlighet att ladda på resande fot 

• Skapar ett mervärde eftersom den har möjlighet att ladda andra enheter utöver hörluren 

• Endast två huvudkomponenter; laddnings enhet och sladd 

De nackdelar som koncept medförde var 

• Laddstationen i sig är inte trådlös och behöver fortfarande laddas genom sladdanslutning. 

• Laddning utanför hemmet måste ske genom sladdsladdanslutning. 

Modellen som skapades (se figur 20) medförde att deltagarna fysisk kunde känna på produkten och dess 
ungefärliga storlek för att få en bättre uppfattning kring hur produkten skulle kunna tänkas användas i olika 
situationer. De scenarion som diskuterades var framförallt de som kunde uppstå utanför hemmet. 
Uppgiften att medföra laddning på resande fot ansågs god. För vidare utveckling ansågs gränssnittet 
mellan laddare och hörlurar som ett av det viktigaste utvecklingsområdet för en bra produkt. 

 
Figur 20. Modell av koncept 3 inför slutgiltigt konceptval. 
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Koncept 6 

De fördelar som fastställdes för koncept 6 var följande: 

• Möjliggör byte av hörlurskåpa – användaren kan ha med flera extra kåpor för att byta vid behov. 

• Kan användas på resande fot 

De nackdelar som koncept medförde var 

• Varje enskild kåpa behöver fortfarande laddas. En laddare i form av en laddningsplatta bör finnas. 

• Vid laddning på resande fot kan endast konceptet ladda hörluren och inte andra enheter. 

• Flera huvudkomponenter; Laddningsenhet, sladd samt minst två hörlurskåpor för möjligt byte. 

Modellen som skapades (se figur 21) visade tydligt fler huvudkomponenter än koncept 3 vilket ansågs 
som en stor negativ faktor. 

 
Figur 21. Modell av koncept 6 inför slutgiltigt konceptval. 
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Koncept 8 

Konceptet i det stora hela visade sig vara väldigt likt koncept 6 med samma typer av fördel och nackdelar. 

De fördelar som fastställdes för koncept 6 var följande: 

• Möjliggör laddning genom externt batteri – användaren kan ha med flera extra batterier för att byta 
vid behov. 

• Kan användas på resande fot 

De nackdelar som koncept medförde var 

• Varje enskilt batteri behöver fortfarande laddas. En laddare i form av en laddningsplatta bör 
finnas. 

• Vid laddning på resande fot kan endast konceptet ladda hörluren och inte andra enheter. 

• Flera huvudkomponenter; Laddningsenhet, sladd samt ett extra batteri för laddning. 

Modellen som skapades (se figur 22) visade även här tydligt fler huvudkomponenter än koncept 3 vilket 
ansågs som en stor negativ faktor. Konceptet ansågs vara något mer fördelaktigt än koncept 6 på grund 
av en mindre storlek. 

 
Figur 22. Modell av koncept 8 inför slutgiltigt konceptval. 
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Det slutgiltiga konceptvalet resulterade i koncept 3 som slutgiltigt val. Valet motiveras med antalet 
huvudkomponenter samt kompabiliteten med andra enheter. 

Det slutgiltiga valet resulterade i också et beslut om vidareutveckling. Det bestämdes att vidare utveckling 
skulle gälla följande områden: 

• Gränssnitt mellan laddare och hörlur 

• Enklare prototyp av hörlur - Implementering av teknik 

• Laddarens funktioner 

• Användarscenarion 

• Konceptuellt fromförslag 

• Enklare prototyp av laddare 

• Kompletterade studie kring effekt och kostnad 
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3.6 Utveckling av valt koncept 

Nedan följer det utvecklingsarbete som genomförts efter det slutgiltiga konceptvalet; portabel laddstation. 

3.6.1 Produktstruktur 

Utvecklingen startade med en produktstruktur enligt kravspecifikation; Övergripande kategori, Hörlur samt 
Laddare. Inom varje kategori delades arbetet upp i följande underkategorier.  

3.6.2 Övergripande kategori 

Tanken bakom konceptet är en portabel laddstation med inbyggd transmitterspole med standard enligt Qi. 
Laddstationen ska innehålla ett batteri som gör det möjligt att ta med sig ladd stationen och ladda sina 
enheter även då man inte har tillgång till en strömkälla såsom USB eller vägguttag. I hemmet ska 
laddplattan fungera som en stationär station där hörlurarna läggs för att laddas. Vid behov kan laddplattan 
kopplas ur från sin kontakt i hemmet och tas med. Utanför hemmet kan laddplattan fortsätta ladda 
användarens hörlurar men även andra enheter med hjälp av laddplattans batteri. Konceptskiss i figur 23. 

 
Figur 23. Konceptskiss av det valda konceptet. 
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3.6.3 Användarscenarion 

För att ta fram hur användningen av denna typ av koncept skulle kunna se ut togs de 
användningsscenarion som kommit fram ur användarstudiens digitala frågeformulär som exempel. 

 

• Hemma miljö, arbetsplats – i regel tillgång till strömkälla 
• Transport, kommunaltrafik, resor samt utomhusaktiviteter - situationer som i regel inte ger 

användaren tillgång till strömkälla 

 

Hemmamiljö, arbetsplats – tillgång till strömkälla 

I hemmamiljö är tanken att laddaren ska kunna användas som en stationär laddstation. Laddaren kan 
med fördel ha en bestämd plats i hemmet och ska vara ansluten till en strömkälla. Vid behov av laddning 
kan användaren lägga ifrån sig hörlurarna på laddstationen för ladda. Även andra produkter med Qi-
laddning kan laddas på laddstationen. Under tiden laddaren laddar produkten laddas även laddstationens 
interna batteri. Skulle användaren vilja använda sina hörlurar men saknar batteri i sina hörlurar kan 
laddplattan kopplas bort från strömkällan, och istället kopplas till hörluren med sladd. Batteriet i laddplattan 
förser då hörluren med ström och hörluren kan fortsätta användas. Är batteriet slut i både hörlur och 
laddare måste laddaren kopplas till strömkälla. 

Transport, resor, utomhusaktivitet – inte tillgång till strömkälla 

Om användaren befinner sig i en situation då batteriet i hörluren eller annan portabel elektronik börjar ta 
slut när den befinner sig i en situation där tillgången till strömkälla inte är tillgänglig för att ladda sin 
elektronik är låg är tanken att användaren ska ha tagit med sin laddare från hemmet. Detta ger 
användaren möjligheten att plocka fram laddaren och ansluta enheter och ladda dessa genom laddarens 
interna batteri. Detta görs då med sladd eftersom det kan finnas svårigheter att placera sina enheter på 
laddaren medan man är i rörelse.  

Tre olika typer av personas skapades med grund i frågeformuläret för att kunna visa hur produkten kan 
användas av olika typer av användare. 

Användare 1. 

Användaren som flitigt använder sig av portabel elektronik för att lyssna på musik dagligen. Uppskattad 
användning timmar/dag är ca 8 timmar. 

En användare som flitigt använder sig av sin elektronik genom dagen kan med stor fördel ta med sig sin 
laddare från hemmet varje dag. Under natten kan laddaren vara inkopplad i hemmet och ladda både 
laddarens interna batteri men också de enheter som behövs laddas. Skulle någon av användarens 
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enheter få slut på batteri under dagen kan laddaren tas fram oavsett om den har tillgång till strömkälla 
eller inte för att ladda batteriet. 

Användare 2. 

Användaren som använder sig av portabel elektronik för att lyssna på musik dagligen. Uppskattad 
användning timmar/dag är ca 4 timmar. 

Denna typ av användare löper mindre risk att råka ut för ett tomt batteri under dagen. Detta beror helt 
enkelt på den användnings tid användaren har med sina enheter. Här kan användaren använda laddaren i 
första hand som en stationär laddstation i hemmet. I andra hand kan användaren då denne är medveten 
om att den har ont om batteri eller kommer använda sina enheter mer än vanligt, ta med laddaren från 
hemmet för att ladda sina enheter om den inte kommer ha tillgång till någon annan strömkälla. 

Användare 3. 

Användaren som använder sig av portabel elektronik för att lyssna på musik några gånger i veckan. 
Uppskattad användning timmar/dag är ca 1 timme. 

Laddstationen kan i regel användas som en stationär ladd station i hemmet. Här kan enheterna laddas då 
enheterna inte används. Men också som användare 2, är medveten om att den har ont om batteri eller 
kommer använda sina enheter mer än vanligt, ta med laddaren från hemmet för att ladda sina enheter då 
den inte kommer ha tillgång till någon annan strömkälla. 

3.6.4  Gränssnitt 

För att bestämma de grundläggande gränssnitten i konceptet används gränssnittsanalysen från 
kravspecifikationen se bilaga 3, samt figur 24 som utgångspunkt. 

 
Figur 24. Gränssnitts analys enligt kravspecifikation. 
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Systemet utgör följande gränssnitt enligt figur 24: 

A. Mellan hörlur och laddare 

B. Mellan laddare och strömkälla 

C. Mellan inre packning laddare 

D. Mellan inre packning och hörlur 

E. Mellan laddare och omvärld 

Då samtliga gränssnitt utom gränssnitt A endast förhåller sig till sitt egna delsystem, ansågs gränssnitt A 
vara en viktig del för att skapa ett enhetligt system. Omfattning av gränssnitt A bröts därför ned enligt 
följande punkter: 

• Placering av receiverspole 

• Placering av transmitterspole 

• Passning av hörlur i förhållande till laddare 

• Passning av laddare i förhållande till hörlur 

• Passning av hörlurar i förhållande till andra Qi-standardiserade laddare 

• Passning av andra Qi-kompatibla enheter i förhållande till laddare 

Punkterna innefattar gränssnitt A och är starkt beroende av varandra. 

Ett självklart steg i gränssnittsanpassningen blev därför att se över de begränsningar som satts enligt 
kravspecifikationen. Konceptets grundidé är att placera receiverspolen på insidan av de yttre 
hörlurskåporna. Placeringen är den mest självklara placeringen utifrån utrymme och kräver endast en 
mindre justering av hörlurens utformning. Denna placering är också en fördelaktig placering för att 
möjliggöra laddning genom andra Qi standardiserade laddare. Detta genomförs genom att hörluren ställs 
på sin yttre sida, se figur 25. Placeringen bekräftas därför genom att den anses vara den mest fördelaktiga 
utifrån både implementering och kompatibilitet. Placeringen medger dock med två problematiska 
egenskaper. Även om det vore fördelaktigt att implementera två spolar, en i varje hörlurskåpa, kan 
implementeringen endast ske i en av hörlurskåporna. Detta beror på att ena sidan av hörluren innehåller 
den så kallade touch interface med tillhörande teknik som fyller volymen i denna sida av hörluren. 
Implementeringen är endast möjlig vid den andra sidan där batteriet är monterat. 
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Detta medför att hörluren måste ställas på rätt sida vid laddning vilken begränsar friheten i detta koncept i 
och med att användaren måste kontrollera att hörluren ställs på rätt sida. Detta problem lämnades för 
vidare utveckling. Den andra problematiska egenskap som koncept medför beror på hörlurens yttre form. 
Hörlurens yttersida består av en krökt yta. Denna gör att hörluren, i stående position, inte står helt stadigt. 
Något som ansågs behöva justeras för en bättre passning. 

 
Figur 25. Stående hörlur. 

Arbetet fördes vidare mot ett flertal olika lösningsförslag inom gränssnitt A. Totalt togs nio olika 
lösningsförslag till gränssnittet fram. Lösningarna skissades och namngavs enligt figur 26 samt 27. 

 
Figur 26. Lösningsförslag för gränssnitt A. Hörluren illustreras som den övre inom varje figur och laddaren 
som den undre. 
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Figur 27. Lösningsförslag för gränssnitt A. Dessa lösningsförslag medför endast en förändring av hörluren. 

 

De lösningar som ansågs ha en större inverkan på hörlurens och laddaren yttre utformning modulerades i 
CAD för att möjliggöra en visuell uppskattning om lösningens betydelse för det visuella uttrycket. Som 
referens modulerades även en lösning som inte gränssnittsanpassats. Se samtliga renderingar i figur 28. 

 

 
Figur 28. Renderingar över lösningsförslag för gränssnitt A. 
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I detta skede togs beslut om de mest fördelaktiga lösningar endast ur ett visuellt perspektiv. Dessa 
lösningar ansågs vara lösning; krökt, tyg, tryckbar men även den lösning som inte medförde någon 
gränssnittsanpassning, denna namngavs: standard. För att se över dessa lösningars funktionalitet 
skapades enklare modeller. Då vissa modeller krävde en viss precision i utförandet användes 3D-printing 
för upprättandet av modellerna. Se figur 29. 

 
Figur 29. Modeller över gränssnitt. Från vänster: Krökt, tyg, tryckbar, standard. 

 

Modellerna utvärderas genom att fördelar och nackdelar listas. Följande slutsatser kunde tas fram från 
modellerna: 

Krökt 

Fördelar: 

• Passformen mellan hörlur och laddare är god. 

• Lösning medför ingen förändring på hörlurens nuvarande yttre utseende. 

• Den krökta ytan medför ett semantiskt uttryckt för passning av hörluren. 

Nackdelar: 

• Den krökta ytan är mindre tillfredställande visuellt än vad en helt plan yta skulle innebära. 

• Hörluren är inte anpassad vilket medför en sämre passning vid användning av andra Qi 
kompatibla laddplattor.  

 

Tyg 

Fördelar: 

• Passformen mellan hörlur och laddare är god. 

• Tyget skyddar för repor mot hörlurens yttre yta. 

• Tilltalande visuellt uttryck. 
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Nackdelar: 

• Tygets kvalité ifrågasätts vid användning utanför hemmet, exempel vid ovårdsamhet vid transport 
eller förvaring i fickor. 

• Hörluren är inte anpassad vilket medför en sämre passning vid användning av andra Qi 
kompatibla laddplattor.  

 

Tryckbar 

Fördelar: 

• Hörluren är anpassad för att liga stadigt på plana ytor vilket medför en god passning vid 
användning av andra Qi kompatibla laddplattor. 

• Medför ingen förändring av hörlurens yttre formgivning. 

• Laddstationen kan ha en plan yta och få ett tillfredställande visuellt utryck. 

Nackdelar: 

• Lösningen fungerar inte helt felfritt enligt modell. Detta beroende på hörlurens tyngdpunkt i 
stående läge. 

En fjäderbelastad mock-up skapades för att testa konceptet ytterligare. Resultatet visade att fjädrarna var 
för hårda för att tryckas upp av tyngdkraften från hörluren. Alternativet att använda sig av lättare fjädrar 
tros göra konstruktionen ostadig och känslan av produktens kvalité ifrågasätts. 

 

Standard 

Fördelar: 

• Medför ingen förändring av hörlurens yttre formgivning 

• Laddstationen kan ha en plan yta och få ett tillfredställande visuellt utryck. 

Nackdelar: 

• Passform mellan hörlur och laddare är sämre än de andra lösningarna och systemet i helhet 
känns inte genomtänkt. 

Samtliga lösningsförslag togs till uppdragsgivaren tillsammans med renderingar och modeller. Detta 
resulterade i att lösningen krökt valdes som gränssnittslösning för slutkonceptet. Valet motiverades med 
visuellt utryck, semantisk betydelse, stabilitet, kompabilitet för andra enheter av Qi standard, ingen 
förändring på hörlurens nuvarande yttre utseende samt fysisk hållbarhet i jämförelse med de andra 
lösningarna. Att hörlurens passform mot andra standardiserade Qi laddare inte är optimal accepterades. 
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3.6.5 Hörlur 

Genom mailkontakt med tillverkaren fanns problematik bakom att få en fungerande prototyp genom 
endast införskaffade komponenter och nuvarande hörlur. En ovisshet fanns om hörlurens befintliga ladd 
krets skulle fungera tillsammans med de nya komponenterna utan anpassning. Beslut togs om att 
genomföra prototypbygget trots ovissheten om försöket skulle kunna resultera i en fungerande prototyp. 
Instruktioner för eventuell montering av komponenter togs emot av tillverkaren. 

 
Prototypbygget inleddes med en modulering av hörlurens vänstra hörlurskåpa. För en möjlig 
implementering genomfördes mindre förändringar inom hörlurskåpans dimensioner för bättre passning i 
prototyp monteringen, se figur 30. Strukturen som höll batteriet på plats togs bort och hörlurskåpans yttre 
vägg höjdes med 2 mm. Resultatet gav en plan yta för implementering av receiverspole samt en större 
volym för nya komponenter. Ett förtydligande CAD modell syns i figur 30. 

 
Figur 30. Modellering av hörlurens vänstra hörlurskåpa. Grönmarkerade detaljer togs bort. Röd markerad yta 
höjdes 2mm uppåt i figur. 

Detaljen togs därefter fram genom 3D utskrift. Vidare följdes monteringsarbetet av diverse olika justeringar 
för passning mot hörluren, passning för implementering av teknik, lödning samt slutgiltig montering. 
Monteringsprocessen kan följas översiktligt i figur 31. 
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Figur 31. Översiktligt collage över monteringsprocessen i samband av hörlurens prototypbygge. 

Färdigställandet av prototypen resulterade ett flertal slutsatser för vidareutvecklingen. Prototypen 
bekräftade att en implementering av teknik är fullt möjlig genom mindre förändringar på hörlurens yttre 
utformning. Den bekräftar även att kontakt kan knytas mellan hörlur och laddare och skapa en överföring, 
se figur 32. Prototypen kan enligt denna montering dock inte fullfölja en fullständig laddning batteriet. 
Detta tros bero på implementeringen av den nya tekniken inte är helt kompatibel med hörlurens 
nuvarande krets. En anpassad laddningsenhet i hörlurens nuvarande krets antas lösa problemet vilket 
kunde bekräftas genom ytterligare kontakt med tillverkaren. 

Efter en rådgivning med uppdragsgivaren togs beslutet att inte utföra mer arbete inom området för 
hörlursprototyp. 
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Figur 32. Test av hörlurs prototyp som bekräftar att kontakt knyts och överföring sker. 

 

3.6.6 Laddare 

Med utgångspunkt i de scenarion som laddaren är tänkt att användas inom ansågs laddaren behöva 
erbjuda följande funktioner och bestå av följande beståndsdelar. 

• Anslutning till strömkälla 

• Anslutning för att ladda andra enheter 

• Induktionstransmitter enligt Qi standard inklusive transmitter krets. 

• Batteri inklusive laddnings krets. 

• Ha möjlighet att kommunicera att laddning upprättas eller slutförts. 

I figur 33 visar en illustration av huvudkomponenterna. 
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Figur 33. Illustration av huvudkomponenter. Grå - batteri, blå - induktionsspole, grön - gemensam krets för 
batteri och transmitter, röd - anslutning till strömkälla. 

En mindre studie kring olika batterikapaciteter resulterade i ett batterival. Då laddaren är tänkt att inte bara 
ladda Plattan ADV Wireless specifikt, togs även valet av batterikapacitet hänsyn till andra enheter som 
kunde tänkas laddas. Ett antagande gjordes vilket var att hörlurar i allmänhet till större del använder sig 
mobiltelefoner som musikmedium. På grund av detta tros därför mobiltelefoner vara en stor del av de 
enheter som skulle kunna behöva laddas med laddningsplattan. De fem populäraste mobiltelefonerna den 
20 april 2015 listades tillsammans med mobiltelefonernas batterikapacitet, se tabell 9. Hörlurens batteri 
inkluderades i tabell som referens. 

 

Tabell 9. Lista över populära mobiltelefoner och deras batterikapacitet  
samt plattan ADV Wireless som referens. 

Enhet Kapacitet 

Apple Iphone 6 1810 mAh 

Samsung galaxy S6 2550 mAh 

Samsung galaxy S6 edge 2600 mAh 

Sony Xperia Z3 Compact 2600 mAh 

Apple Iphone 5s 1560 mAh 

Plattan ADV Wireless 330 mAh 
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Ett medelvärde för batterikapaciteten över dessa modeller beräknades till 2224mAh. Det ansågs önskvärt 
att åtminstone kunna uppfylla en hel laddning för dessa mobiltelefoner. Valet av batteri bör också 
anpassas efter batteriets dimensioner då konceptet strävar efter en liten storlek för att öka portabiliteten 
enligt kravspecifikationen. 

Efter en sökning hittas ett Lithium ion polymer batteri 3,7V 2500mAh (Adafruit 2015b) vilket skulle kunna 
erbjuda en hel laddning för det flesta mobiltelefoner eller ca 7 laddningar för plattan ADV. Batteriets mått 
är 65 x 51 x 8 mm och anses därför passa till uppgiften. Valet genomfördes för ett fortsatt 
utvecklingsarbete och möjligheten att göra en uppskattad dimensionering av laddaren. För 
vidareutveckling av projektet föreslås en mer omfattande studie över olika batterikapaciteter, typer av 
batterier samt batteritider för olika enheter. 

Resultatet av batterivalet togs vidare mot en bestämning av laddarens totalmått. Laddarens 
huvudkomponenter modulerades i CAD och testades i fyra olika placeringar. Se figur 34. 

 
Figur 34. Figuren visar fyra olika placeringar av laddarens huvudkomponenter. 

Totalmåtten noterades och fyra enkla modeller skapades, en modell för respektive komponentplacering, 
se figur 35. Totalmåtten enligt komponenterna ökades med 2 mm för varje sida på modellerna för att 
kompensera för framtida omslutande hölje. 
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Figur 35. Modeller som representerar de olika komponentplaceringar som tagits fram enligt figur 34. 

Komponentplacering 2 ansågs som den mest fördelaktiga utefter form och portabilitet och valdes därför till 
vidareutveckling av laddaren. Efter att ha testat att lägga hörluren på denna modell togs ett besluts öka 
bredden något, detta för att skapa ett bättre utryck visuellt. Detta berodde på att en liten bit av hörlurens 
yttre kanter hamnade utanför laddningsplattan när hörluren lades på laddaren. Laddarens totaltmått 
fastställdes till 110x60x16 mm. 

Laddningsplattans totalmått la grunden för utvecklingen upprättandet av en fungerande prototyp. Ett beslut 
fattades om att prototypen skulle anpassas efter de begränsningar som satts upp inom projektet men att 
den i detta skede inte skulle omfattas av ett eventuellt formförslag. Detta beslut togs för att samtliga 
komponenter som valts endast valts som förslag för genomförandet av projektet. Såväl som att 
komponenter sätter vissa begränsningar för vilken formgivning som är genomförbar anses vissa 
komponenter såsom kretskort kunna utformas för en anpassling mot en specifik form. För att möjliggöra 
ett mer kreativt formförslag fördes endast totaltmåtten vidare till förslaget för eventuell formgivning. 
 
Den fungerade prototypen anpassas efter totalmått samt inre komponenter och moduleras upp i CAD 
enligt figur 36.  
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Figur 36. Cadmodell av laddarens prototyp ur olika perspektiv och snitt.  

Detaljen skrevs ut genom 3D utskrift och bearbetades för passning av och de tillgängliga komponenterna. 
Komponenterna monterades därefter enligt figur 37. 

 
Figur 37. Laddarens prototyp ur två olika perspektiv. 

 

Inget batteri köptes in till prototypen för då fanns en ovisshet om ett batteri kunde implementeras direkt på 
transmitterkretsen. Detta beslut togs av erfarenheten av det tidigare upprättandet hörlurens prototyp samt 
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av den begränsade tid som projektet omfattade. Prototypen resulterade i en fungerade laddningsstation 
för Qi kompatibla enheter. 

För ett eventuellt formförslag skissades flertal olika geometrier fram som utgångspunkt för designarbetet. 
Se figur 38. Olika sätt att integrera sladden i helhetsdesignen skissades, se figur 39. 

 
Figur 38. Skisser över olika geometrier. 

 
Figur 39. Skisser över olika sätt att integrera sladden i helhetsdesignen. 

Under skissarbetet framkom en idé på ett möjligt tillbehör till laddaren. Se figur 40. 
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Figur 40. Skisser över möjligt tillbehör för till laddaren. 

En speciell påse likt en socka kan inkluderas som ett tillbehör till laddaren. Vid laddning av mobiltelefon 
kan mobiltelefonen läggas i påsen och kopplas in för laddning. På detta vis skapas en mer enhetlig 
känsla. Idén framkom genom inspiration av andra urbanerasprodukter. Många av produkterna är 
tillverkade i plast och erbjuds i flera olika kulörta färger och har ofta ett eller annat inslag av tyg i 
produkterna. Detta ansågs ge laddaren en större koppling till urbaneras formspråk. En idé kom även från 
projektets hörlursmodell Plattan ADV Wireless om att integrera samma typ av rektangulära lysdiod som 
hörluren är utrustad med i laddaren. 

Ett beslut om slutgiltigt formförslag togs utefter vad som ansågs visuellt tilltalande och mest passande 
inom urbanears produktutbud. En visuell modell upprättades genom CAD och 3d utskrift. Modellen 
lackerades och foton togs för att återskapa bilder av en verklig produkt. Även renderingar av produkter 
upprättades. Konceptet i sin helhet kan ses i figur 41 till och med 43, se kommande kapitel. 
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3.6.7 Sammanfattning av slutgiltigt koncept 

 
Figur 41. Rendering av slutkoncept. 

 

Portabel laddplatta  - Inductive powerbank 

Dimensioner – 110 (130 inkl. sladd) x 60 x 16 mm anpassas efter vilken typ av komponenter som väljs för implementering. Antas 
kunna minska i storlek genom att en produktanpassad krets för Qi laddning och ladd enhet. 

Batteri – 3,7V 2500 mAh valt för att kunna erbjuda minst en laddning av en mobiltelefon. Erbjuder ca 17 laddningar för Plattan ADV 
Wireless. 

Induktionsladdning – enligt standard för Qi v.1.1.2 transmitterspole Ø 52 mm 

Kompabilitet – Kompatibel med enheter enligt Qi standard.  Enheter med uUSB 

Anslutning – anslutning visa standard USB samt uUSB 

Passning – Krökt yta för passform mot Plattan ADV Wireless 

Led belysning – Kommunikation till användare att laddning upprättas, slutförts eller felmeddelande. Kommuniceras genom färg eller 
blinkade diod. 
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Figur 42. Rendering av slutkoncept inklusive hörlur. 

 

Plattan ADV Wireless Qi 

Induktionsladdning – enligt standard för Qi v.1.1.2 receiverspole 40x30 mm 

Teknisk implementering – genom en mindre förändring av hörlurens vänstra hörlurskåpa. Antas kunna förbättras med anpassade 
komponenter.  

Slutkonceptet mynnade ut i en multifunktionell portabel laddningsplatta formanpassad för hörluren Plattan 
ADV Wireless. Laddplattan kan användas både som stationär laddningsstation för alla Qi kompatibla 
enheter då tillgång till strömkälla är tillgänglig men också som en portabel powerbank då användaren inte 
har tillgång till strömkälla. 
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Figur 43. Fotografier på modell av slutgiltigt koncept. 
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4 Diskussion 
Under förstudien gjordes endast en översiktlig teknikstudie som utgångspunkt för ett teknikval. Detta 
gjordes på grund av den omfattning som arbetet skulle haft om en djupare kunskap inom varje 
teknikområde skulle efterfrågats. Detta medför dock risken av att en annan teknik skulle kunnat erbjuda en 
bättre lösning än den valda tekniken. 

Valet av metod för användarstudien i projektet går att ifrågasätta. Det finns flera brister i metoden som på 
ett eller annat vis gör resultatet osäkert. Men det finns även många orsaker till att denna typ av metod 
användes. En av orsakerna var direkt kontakt med användare för just trådlösa hörlurar. Detta medförde 
vissa svårigheter i valet av metod då många metoder kräver en direkt kontakt med 
användaren/målgruppen. För att kunna nå användaren diskuterades då att se på problemet i liknande 
tekniker såsom laddning av mobiltelefon. Men eftersom användningsområdet hos en mobiltelefon antas 
vara så pass brett antogs också att behovet av att ladda en mobiltelefon kan vara betydligt större eller 
åtminstone variera i jämförelse med att ladda ett par hörlurar. Innan metod valdes genomfördes ett möte 
med en utomstående designbyrå som arbetar mycket med användarcentrerad design. I detta möte 
diskuterades användningen av ett frågeformulär som en användarstudie. Av deras erfarenhet att visa 
tycktes svaren från ett frågeformulär ofta variera mot de handlingar som användare faktiskt gör. 
Observation var ett nyckelord under mötet och enligt deras erfarenheter visade det sig att observationer är 
viktigare än resultat. Eftersom användningen av trådlösa hörlurar enligt det digitala frågeformuläret 
fortfarande är relativt liten så diskuterades bodystorming som en värdig metod att använda sig av i min 
studie. Detta innebar också att flera scenarion enkelt kunde hanteras i en och samma metod. Eftersom 
bodystorming som metod inte i sig ger några konkreta önskemål eller krav från användaren måste idéerna 
analyseras. Detta för att hitta det syfte eller den underliggande anledning till att deltagaren valt att komma 
med en viss idé. Metodens största svaghet är att detta medför en tolkning av idéerna som kan ge en hög 
grad av osäkerhet i form av spekulation och feltolkning. En annan metod som diskuterades var att helt 
enkelt inte fråga användaren om vad de önskar. Utan att använda den egna kompetens man har, såsom 
egna erfarenheter och företagets. I detta fall kan man självklart ifrågasätta denna kompetens. Men som en 
användare av hörlurar och i detta projekt även användare av trådlösa hörlurar med syfte att analysera och 
tänka på problem med användningen besitts ändå vissa kunskaper inom området. Med hjälp av denna 
metod kan man ge användaren något de inte visste att de ville ha och skapa ett nytt behov eller eliminera 
ett tidigare behov genom en bättre lösning. Allmänt gäller även en kvantitet i sina resultat för att statistiskt 
kunna säkerställa ett behov. Detta är också något som kan ifrågasättas i denna användarstudie. 

En begränsad kompetens inom el-lära och elektriska komponenter har försvårat arbetet under vissa 
perioder. Det har också medfört en viss osäkerhet inom visa områden vilket möjligen kan ifrågasätta vissa 
fakta. Inom området för induktionsladdning skulle en större kompetens inom el-lära troligen lett till en mer 
specificerad förstudie och en större förståelse för teknikens möjligheter. Detta skulle i sin tur kunna lett till 
en annan lösning. 

Inom el-läran gjordes även många antaganden som på grund av kompetens skulle kunna ifrågasättas. 
Dock anses informationen som tagits fram trovärdig då det mesta av de tekniska specifikationer som 
undersökts är hämtad från WPC (Wireless Power Consortium), skaparna av Qi standarden. 
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Analysen kring vad ett förenklat laddning scenario innebär föll bort under processen gång och jämfördes 
inte som planerat med nya koncept för en starkare grund till konceptvalet. Detta gjordes inte på grund av 
att de koncepten var i ett så pass tidigt skede att jämförelsen ansågs bli orättvis då varje koncept i 
konceptvalsfasen inte var helt färdigutvecklade.  
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5 Slutsats 
Enligt projektledare och uppdragsgivare anses det slutgiltiga konceptet stå till svars för den 
problemformulering som satts upp och utvecklats under processen gång. Genom en översiktlig 
teknikstudie har en induktionsteknik valts för att upprätta laddningen och en studie kring den valda 
tekniken och dess alternativa möjligheter kan redovisas genom förstudien. Slutkonceptet var ett av flera 
konceptförslag som redovisats för uppdragsgivaren, vilken har varit delaktig i det slutgiltiga valet av 
koncept. Lösningen har utvecklats genom designmetodik för att skapa en produkt som lever upp till 
användarens önskemål och medfört förbättring inom laddningens tillgänglighet. I hemmet har 
laddningsscenariot förenklats då laddning via sladd har ersatts med induktionsladdning. Tekniken har 
implementerats i hörluren genom en mindre förändring av hörlurens yttre utseende och laddaren har 
anpassats för att erbjuda laddning för den specifika hörlursmodellen. Genom produkten har också ett 
mervärde skapats genom en kompabilitet med andra produkter. 

För vidareutveckling av slutgiltigt koncept rekommenderas följande: 

• En kompletterande undersökning av induktionstekniken genom expertis. Detta kan genomföras 
genom en utvärdering inom val av standard samt ett ingående medlemskap inom organisationen 
inom standarden. 

• Anpassningsarbete av kretskort. 

• Utvädringen av produktens anslutningar för största möjliga kompabilitet med andra enheter. 

• Utvärdering av produktens batteri 

• Kommunicera hur hörluren laddas. Vilken sida den ska ställas på. 

Slutligen rekommenderas det att invänta nästa version av Qi (version 1.2) för att kunna möjliggöra ännu 
friare implementering i hörlurarna. Detta genom att kommande version har större frihet i positionering av 
spolarna.  
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Bakgrund 
Uppdraget är startat i form av ett examensarbete vid Karlstads universitet inom programmet 
innovationsteknik & design. Uppdragsgivaren Zoundindustries är ett svenskt företag som 
utvecklar och tillverkar moderna ljudprodukter för den globala marknaden. Under CES i januari 
2015 presenterade företaget sina första trådlösa hörlurar genom varumärket Urbanears. Eftersom 
allt fler produkter på marknaden kan komma att bli trådlösa vill uppdragsgivaren se över 
möjligheten att utveckla laddningsfunktionen för denna typ elektronik. I dagsläget laddas batteriet 
genom att en sladd ansluts till produkten. Uppdragsgivaren söker dock en enklare lösning som 
underlättar användaren att alltid ha en fulladdad produkt.  

Problemformulering 
”Hur ska laddning av trådlösa hörlurar utformas för att underlätta laddnings-scenariot för 
användaren och förbättra användarupplevelsen?”  

Syfte 
Utveckla en lösning som förenklar laddnings-scenariot vid användning av trådlösa hörlurar samt 
förbättra användarupplevelsen. Med hjälp av designmetodik utveckla lösningen och ta lärdom 
samt erfarenheter från processen. 

Mål 
 
Projektet skall: 
 

• Innehålla en förstudie som tillgodoser uppdragsgivaren med en användarstudie 
tillsammans med tänkbara användarscenarion. 

• Innehålla en förstudie som upplyser uppdragsgivaren om tillgängliga tekniker som kan 
användas till alternativa lösningar. 

• Redovisa tre konceptförslag varv ett vidareutvecklat koncept. 
• Sammanfattas i en akademisk projektrapport. 

 
Målet är att utveckla lösningar utifrån designmetodik baserad på andvändarstudier och 
ingenjörsteknik. Lösningarna skall erbjuda laddning för trådlösa hörlurar och förenkla laddnings-
scenariot. Den vidareutvecklade lösningens färdighetsgrad inklusive leverans bestäms av 
uppdragsgivare och projektledare i samband med att konceptval genomförs. 

Avgränsningar 
Projektet avgränsar: 

• Sig till den specifika hörlursmodellen Plattan ADV Wireless från varumärket Urbanears. 
Avgränsningen reserveras för ändring om förstudien skulle framkalla tekniker som lämpar 
sig bättre för andra hörlursmodeller av Urbanears. 

• Från detaljerade kostnadsberäkningar. 
• Från detaljerade konstruktionsberäkningar. 

 
Fler avgränsningar kan tillkomma under projektets gång. 
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Organisation 
Projektledare 
Projektledaren bär självständigt ansvar för projektet. Detta medför 
att planering, arbete, kvalité och tidsgränser utförs inom överenskommelserna med 
uppdragsgivare. 
 
Kontakt: 
 

Rasmus Baudtler 
E-post:  rasmus.baudtler@gmail.com 
Mobil:  070-935 65 89 

Uppdragsgivare, Zoundindustries 
Uppdragsgivaren ansvarar att tillgodose projektledaren med grundläggande information genom 
projektet. I mån av tid kan även viss rådgivning erbjudas från uppdragsgivaren. 
 
Kontakt: 
 

Erik Wahlin 
E-post:  erik.wahlin@zoundindustries.com 
Arbete:  072-567 09 00 

Handledare, Karlstads Universitet 
Vid efterfrågan kan Karlstads universitet erbjuda handledning inom akademisk praxis, vägledning 
och metodik. Studenten har rätt 25 timmar handledning under projektets gång. 
 
Kontakt: 
 

Handledare     Examinator 
Lennart Wihk     Leo De Vin 
E-post:  lennart.wihk@kau.se  E-post:  leo.devin@kau.se 
Mobil:  070-628 04 99   Arbete:  054-700 25 44 
Arbete:  054-700 21 69 
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Projektmodell 
Projektet skall genomföras utifrån produktutvecklingsprocessen. En förenklad process med de 
faser som projektet kommer innefatta finns i Figur 1. Varje fas består av ett flertal verktyg och 
metoder som skall genomföras. En mer utförlig arbetsprocess finns i WBS, se bilaga 1. 
 
 

 
Figur 1. Förenklad illustration av produktutvecklingsprocessen. 

 

Milstolpar & grindar 
Under projektets gång finns ett antal milstolpar och grindar utsatta för att säkerställa att tidplanen 
följs. Dessa fungerar även som avstämningspunkter för uppdragsgivare och handledare under 
projektet. Vid dessa tidpunkter kontrolleras och godkänns arbetet av uppdragsgivare och 
handledare för att projektet ska få fullföljas. 
 

• Projektplan      2015-02-06 
• Kravspecifikation     2015-03-06 
• Konceptval      2015-03-18 
• Delredovisning Universitet    2015-03-25 
• Layoutkonstruktion     2015-04-24 
• Rapportgranskning     2015-05-11 
• Inlämning slutrapport     2015-05-21 
• Utställning      2015-05-25 

 

Projektplan 
Som första fas krävs ett godkännande från uppdragsgivare. Bedömer uppdragsgivaren att 
justeringar bör göras genomförs detta innan projektstart. 

Kravspecifikation 
Förstudien skall vid denna tidpunkt vara färdigställd och medföra de krav som produkten måste 
uppfylla. Dokumentet måste godkännas av uppdragsgivare för att bekräfta eventuell 
omformulerad problemformulering, krav och önskemål. 
 
Delredovisning universitet 
Obligatoriskt moment vid universitetet. Uppdragsgivaren kontrollerar redovisningsmaterialet för 
att säkerställa att det inte innehåller otillåten information.  
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Konceptval 
Koncept vägs mot kravspecifikationen genom systematiska metoder och verktyg. Koncept som 
inte uppfyller kravspecifikationen faller bort. Vid denna tidpunkt kommer uppdragsgivare och 
projektledare enas om det valda konceptets färdighetsgrad och leverans. 

Layoutkonstruktion 
Det valda konceptet sammanställs till överenskommen färdighetsgrad. Under denna fas 
genomförs konstruktionsberäkningar och tillverkningsunderlag. Skisser och CAD-modeller tas 
fram och eventuell prototyp framställs. 

Rapportgranskning 
Rapport granskas och godkänns av uppdragsgivare innan slutrapport lämnas in och projektet 
redovisas för allmänheten. 

Projektrutiner 
Projektet startar efter det att projektplanen är godkänd. Under den första perioden av projektet 
(vecka 4 t.o.m. 11) utförs arbetet på halvfart, resterande tid (vecka 5 t.o.m. 21) utförs arbetet på 
helfart. Arbetet kommer att utföras hos uppdragsgivaren i den mån som är möjligt för 
projektledaren. Under projektet kommer uppdragsgivaren och handledare kontinuerligt 
uppdateras med lämplig information om arbetsprocessen via direkta möten, telefonsamtal eller e-
post. 
Vid oplanerad frånvaro såsom sjukdom kontaktas uppdragsgivare via telefon eller e-post. 
Planerad frånvaro måste informeras till uppdragsgivare i god tid. Allt bortfallet arbete som 
konsekvens av frånvaro kompenseras så fort som möjligt för att säkerställa att tidsplanen följs. 
 

Dokumenthantering 
Dokumentationen av projektet sker digitalt, analoga dokument skannas eller fotas. De plattformar 
som kommer användas är i första hand Universitetets Itslearning plattform samt dropbox som 
backup. Alla dokument som ska visas offentligt granskas och godkänns av uppdragsgivare innan 
de publiceras.  

Resursplanering 
Tidsplanering 
En överskådlig tidsplanering har sammanställts i form av ett GANT-schema, se bilaga 2. Varje 
moment har fått en uppskattad tidsåtgång. Tidsplanen är reserverad för ändringar ifall vissa 
moment visar sig ta mer eller mindre tid än beräknat. 

Budget 
Uppdraget utförs som ett examensarbete vilket innebär att arbetet sker på studietid. Totalt är 
arbetstiden uppskattad till 600 timmar varav 400 timmar är avsett till projektets genomförande 
samt 200 timmar till rapportskrivning. Projektledaren kräver ingen ersättning för sin arbetsinsats 
under projektet men frivillig kompensation kan ges på uppdragsgivarens initiativ. 
Uppdragsgivaren är villig att stå för kostnader inom projektet i form av material till eventuell 
prototyp samt upp till 10 resor och upp till 20 nätter boende på vandrarhem vid behov. 
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Riskbedömning 
 
En riskbedömning för att motverka eventuella händelser som kan påverka projektets 
arbetsprocess och resultat har genomförs. Riskanalysen finns i tabell 1. 
 

 
 

Tabell 1. Riskanalys. S = sannolikhet, K = konsekvens, R = riskfaktor  

Riskbeskrivning S K R !! Åtgärd 

      Sjukdom 1 3 3 
 

Uppdatera tidsplaneringen och 

     
kompensera för missat arbete. 

      
Brist på boende i arbetsorten 4 4 16 

 

Sök boende hos vänner och 
bekanta. Ta vara på de 20 

     
övernattningar som UG erbjudit. 

     
Arbeta på universitet. 

      Tidsplanen är felaktigt uppställd 3 3 9 
 

Uppdatera tidsplaneringen 

     

kontinuerligt och var ute i god 
tid med arbetet 

            Svårigheter att hitta information 3 5 15 
 

Rådfråga uppdragsgivare, 

     
handledare och bibliotek 

      
Idégenerering otillräcklig 3 4 12 

 

Rådfråga uppdragsgivare, delta 
i genereringstillfällen med 

     
andra studenter eller 

     
arbetskollegor 

      För få konceptförslag 2 4 8 
 

Rådfråga uppdragsgivare 
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Projekplan Bilaga 1. 
 

WBS 
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Projektplan Bilaga 2. 
 

GANT-schema 
 



BILAGA II 

Rasmus Baudtler 
Examensarbete, 22,5 hp 1 

1 Sammanställningsdokument – Förstudie 
Detta dokument är en sammanställning av den förstudie som gjorts under projektet ”Laddning av trådlösa 
hörlurar med användaren i fokus”. Detta dokument är ett fristående dokument med all insamlad data som 
funnits under förstudien. Dokumentet följer inte rapportens övriga rapportstruktur.  

1.1 Produktanalys 

Projektet avgränsar sig till hörlursmodellen Plattan ADV BT av varumärket Urbanears. Se figur 1. 

 
Figur 1. Översikt av hörlursmodellen Plattan ADV BT. 

Översikt Plattan ADV BT: 

• On-ear hörlur 
• Trådlös anslutning via Bluetooth 
• Vikbar konstruktion, hörlurskåporna pressas inåt mot headbandet 
• Tvättbart headband 
• Inbyggd mikrofon för samtal 
• Touch interface som möjliggör kontroll av musik och samtal genom knack och sveprörelser på 

hörlurskåpans yttersida. 
• Zoundplug, en funktion som möjliggör delning av musik till en annan hörlur genom en standard 

3.5 mm ljudkabel. 
• 14 timmars batteritid 
• Laddas genom anslutning av micro USB 
• Släpps på marknaden Juni 2015 
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1.1.1 Användning 

Personlig uppfattning av Plattan ADV BT efter användning: 

Helhetsintrycket av hörluren med sina funktioner och sin trådlösa upplevelse ger en användarupplevelse 
som är fördelaktig mot icke trådlösa hörlurar. Laddningsscenariot liknar laddningen av en mobiltelefon där 
en sladd ansluts till enheten. Anmärkningsvärt är att sladden som inkluderas inte möjliggör laddning direkt 
i vägguttag. Detta medför att man måste ha en adapter eller genomföra laddningen direkt i dator eller 
annan enhet med USB kontakt. Detta är något som kan förlänga dagens laddningsscenario. 

1.1.2 Demontering 

För att se över implementeringsmöjligheterna för ny laddnings teknik demonteras hörluren. 
Demonteringen sker för att söka fri volym i hörluren där framtida teknik skulle kunna implementeras utan 
att behöva ändra hörlurens ursprungliga yttre formspråk. Se figur 2 till och med figur 7.  

 

 
Figur 2. Hörlur utan earcuffs och headband. 
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Figur 3. Insidan av hörlurens högra hörluskåpa. 

 
Figur 4. Insidan av hörlurens högra hörlurskåpa. I denna sida sitter hörlurens större krets som bland annat 
innehåller hörlurens bluetooth enhet, komponenter för touch interface, laddning, anslutning för uUSB, av och 
på knapp samt led belysning. 
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Figur 5. Insidan av hörlurens vänstra hörlurskåpa. Här är hörlurens batteri placerat tillsammans med 
anslutning för 3.5 mm ljudkabel. Innehåller något friare volymen är hörlurens högersida.  

 
Figur 6. Insidan av hörlurens vänstra hörlurskåpa utan komponenter. 

Demonteringen visar att hörlurens högra hörlurskåpa inte erbjuder någon överflödig volym. Denna sida 
innehåller hörlurens större krets samt hörlurens touch interface som tar upp samtlig volym för denna 
hörlurs kåpa. Implementering av ny teknik i denna sida anses problematiskt i mån av plats och skulle 
innebära en omfattande omkonstruktion av dagens krets och möjligen av hela hörlurkåpan. 
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Hörlurens vänstra hörlurskåpa erbjuder mer fri volym i jämförelse med den högra hörlurskåpan. En 
implementering av ny teknik anses därför vara mer fördelaktig i denna sida av hörluren. 

Mätningar av hörlurens vänstra hörlurskåpa visar följande ungefärliga dimensioner enligt figur 7: 

 
Figur 7. Insidan av hörlurens vänstra sida. 1 – innerdiameter, 2 – djup, 3 – fri höjd under batteri. 
 

Mått enligt figur 7. 

1. Innerdiameter = Ø 51 mm 

2. Djup = 7-10 mm 

3. Plats under batteri = 2 mm 

En möjlighet att variera utrymmet i den vänstra hörlurskåpan kan finnas genom att omplacera dagens 
komponenter. Ytterligare kan det finnas möjlighet att implementera någon typ av teknik innanför tyget på 
headbandet. 

Sammanfattningsvis finns det möjlighet att implementera ny teknik i hörlurens grundutförande så länge 
tekniken i sig är inom de lämpliga dimensionerna.  
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1.1.3 Intervju med Oskar Hemberg, LGSE 
1LGSE har hand om elektronik, mekanikdesign och tillverkning av Plattan ADV BT. En kontakt knöts med 
Oskar Hemberg på LGSE som svarade på frågor angående hörlurens batteri samt hans syn på en ny 
laddning av denna hörlur. Följande är en sammanfattning av telefonintervjun: 

Plattan ADV BT har ett LiPo batteri på 330mAh och 3,7V nominal spänning. Just nu laddas detta med via 
USB som har en anslutning med en kapacitet på 5V och en max ström mellan 500-900mA. Dessa 
specifikationer är inte direkt kompatibla med batteriet.  

Därför sitter det komponenter i hörluren som begränsar spänning och ström för att passa batteriet. Denna 
är ofta inbyggd i Bluetooh enheten. Plattan ADV använder sig dock av en extern enhet som konverterar 
ner ström och spännig till lämpliga nivåer för batteriet. 

Plattan ADV har en arbetsspänning kring 3,7V och en genomsnittlig energikonsumtion vid användning på 
20mA. Dessa begränsningar är anpassade efter vad batteriet klarar av. När ström matas till batteriet vid 
laddning höjs temperaturen i batteriet vilket kan orsaka skada och problem i elektroniken. Därför mäts 
temperaturen i batteriet och strömmen justeras därefter. Vid normala temperaturer är laddningen 
begränsad till max 100mA.  Vid förhöjda temperaturer minimeras strömmen till som minst 40mA. Vid 
extrema temperaturer stängs laddningen av helt.  

Strömmens begränsning påverkar självklart laddningshastigheten. Högre ström betyder mindre 
laddningstid. Marknaden efterfrågar självklart en så kort laddningstid som möjligt vilket är ett problem i 
designprocessen och val av batteri. Batteriet sätter begränsningarna för hur snabbt man kan ladda. 

Induktionsladdning är en teknik som skulle kunna implementeras i hörluren. Väljer man att göra detta bör 
första frågan vara om man vill använda sig av standardiserade induktionsladdare eller om man vill göra en 
egen induktionsladdning. 

Problematiken med standarden är att det kräver en stor platt area (Mellan 40-50mm i diameter beroende 
på modell). Det blir här då en fråga om mekanisk implementering och design. Elektroniken som behövs 
för att implementera en induktionsladdning finns och är inte speciellt komplicerad för den insatta.  

Vill man använda sig av en ickestandard finns det fler möjligheter att lättare implementera en 
induktionsladdning i hörluren. Problemet här blir istället att denna laddning endast blir kompatibel till 
respektive laddare och inga andra laddare kan användas. 

 

 

 

1Oscar Hemberg, LGSE 2015-02-28 
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1.2 Teknikstudie 

När en grundläggande översikt av hörluren och en bild av möjligheterna för implementering framkommit 
startades teknikstudien. En översiktlig studie av möjliga tekniker gjordes för att i ett senare skede kunna 
genomföra ett teknikval. Teknikvalet ledde därefter till en kompletterande studie kring den valda tekniken. 

1.2.1 Möjliga tekniker 

Här samlades de tekniker som ansågs ha en möjlighet att kunna implementeras i hörluren. Teknikerna 
undersöktes här ytligt för att finna vad som utmärker varje specifik laddningsmetod. 

Solcellsteknik 

En fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till el (Stolt & Sigurd 2015). Denna består av en 
halvledare som under exponering av solljus frigör elektroner (Stolt & Sigurd 2015). Idag finns det flera 
olika exempel på hur solceller används för att driva mindre elektriska produkter. Flera olika produkter med 
olika dimensioner och effekt hittades under sökningen, exempel se Adafruit (2015). Många av produkterna 
som hittades kunde generera den behövda spänningen och strömmen för att upprätta laddning men var i 
regel överdimensionerad för en direkt implementering i hörluren utan att formspråket skulle behöva 
ändras. En hörlur som använder sig av solcellsteknik för att ladda mobiltelefoner hittades (Onbeat 2015).  

Piezoelektronik 

En teknik som kan alstra elektrisk spänning, orsakad av en mekanisk deformation (Beckman 2015) såsom 
vibrationer. Inga produkter som hittades som ansågs kunna skapa en tillräcklig spänning för att kunna 
upprätta laddning. Implementering av denna teknik anses därför problematisk. 

Induktions laddning 

En teknik som idag används i bland annat eltandborstar. Upprättas genom två spolar; en sändarspole 
(transmitter) samt en mottagarspole (receiver). När en ström leds genom transmittersspolen skapas ett 
magnetiskt fält runt spolen. Under rätt förhållanden ger detta magnetfält upphov till en spänning och en 
ström i receiverspolen som kan användas för att t.ex. ladda ett batteri (Eriksson 2015a ; WPC 2015a). 
Spolarna finns i varierande storlekar och möjligheten för implementering i hörluren anses vara fördelaktig 
på grund av detta. 
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1.2.2 Teknikval 

Genom en översikt av dagens tillgängliga tekniker fick ett beslut tas om vilken typ av teknik som skulle 
användas för att implementera i lösningen. Detta gjordes genom ett möte med uppdragsgivaren där de 
olika teknikerna presenterades och diskuterades. Viktiga faktorer kring valet var teknikens 
implementeringsmöjligheter men också spekulationer kring utvecklingsmöjligheterna i dagens läge. Mötet 
resulterade i att induktionsladdning valdes som teknik i projektet. Valet motiveras med teknikens fysiska 
storlek, dagens tillgänglighet, samt dess förmåga att överföra den lämpliga ström och spänning enligt 
batteriets specifikationer enligt produktanalysen. 

1.3 Kompletterande teknikstudie 

Följande är en fördjupning inom det valda teknikområdet; induktionsladdning. 

1.3.1 Grundläggande principer 

Induktionsladdning upprättas genom två spolar; en transmitterspole (Ts) och en receiverspole (Rs). När 
en växelström går genom transmitterspolen skapas ett magnetfält runt transmittersolen (Eriksson 2015a ; 
WPC 2015a), detta fenomen kallas elektromagnetism (Eriksson 2015b) se figur 8. Under rätta 
förhållanden inducerar detta magnetfält i sin tur en spänning som ger upphov till en ström i receiverspolen, 
se figur 9 (Eriksson 2015a ; WPC 2015a). För att systemet ska fungera är både transmitter och 
receiverspole försedd med tillhörande elektronik. 

 
Figur 8. Elektromagnetism. Till vänster syns illustration av hur ett magnetfält (2) cirkulerar runt en strömtråd 
(1). Till höger illustreras samma fenomen runt en spole i en förenklad vy. 
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Figur 9. Illustration av magnetfältet när en receiverspole (över) närmar sig en strömförd transmitterspole 
(under). Vid 1 når magnetfältet inte fram till Rs vilket resulterar i att Rs är oberörd. Vid 2 har delar av 
magnetfältet nått Rs vilket skapar en spänning i Rs. Vid 3 är Rs inom fullständig räckvidd för magnetfältet 
och maximal spänning har uppnåtts i Rs. 

För att överföringen ska kunna genomföras krävs vissa specifika förhållanden mellan spolarna. Spolarnas 
förmåga att skapa denna överföring kallas kopplingsfaktor (coupling factor) och betecknas k 
(Waffenschmidt 2009, 2011; WPC 2015c). Kopplingsfaktorn tar hänsyn till spolarnas dimensioner, form 
samt vinkeln i förhållande till varandra (WPC 2015c). En avvikelse i dessa förhållanden påverkar 
överföringens kvalité (Waffenschmidt 2009). Maximal överföring ger k=1. Vid k=0 sker ingen överföring. 
Vanligt är en kopplingsfaktor mellan 0,3-0,6 (WPC 2015c). Grundprinciperna för att uppnå en hög 
kopplingsfaktor är följande: 

• Spolarnas form och dimensioner ska vara lika. Ringformade spolar ger högst kopplingsfaktor. 
(Waffenschmidt 2009 ; WPC 2015a), se figur 9 och figur 10. 

• Avståndet mellan spolarna i z-led ska vara litet (mm) (WPC 2015a), se figur 9. 

• Spolarna ska riktas mot varandra och positioneras så lika som möjligt axiellt i x- och y-led på en 
plan yta med så liten vinkel som möjligt. (WPC 2015a, 2015c), se figur 10. 

• Använda sig av magnetisk sköld bakom spolarna. Denna stänger ute magnetfältet och används 
för att inte låta magnetfältet störa eller påverka annan elektronik t.ex. kretsar eller batteri som kan 
ingå i systemet (WPA 2015d), ej i figur. Skölden kan bestå av olika material men är ofta en tunn 
metall film som fästs på baksidan av spolarna. 

Generellt finns det inga specifika mått på hur stora dessa avvikelser kan vara då dessa beror 
systemet som helhet.!
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Figur 10. Illustration av transmitterspole och receiverspole som lika positionerade i x- och y-led.  

För att underlätta för användaren att uppnå dessa förhållanden finns det olika metoder som utformats för 
detta ändamål. För att få en ökad frihet i inriktningen av spolarna finns det t.ex. lösningar som innehåller 
magneter som positionerar spolarna till sin rätta position. Andra lösningar kan innehålla flera 
överlappande transmitters som endast använder sig av den bäst inriktade spolen för överföring. (WPC 
2015a) Se figur 11. 

 
Figur 11. Illustration av olika metoder som ger användare en större frihet och underlättar linjeringen av 
spolarna inför överföringen. Till vänster syns överlappande transmitterspolar. Till höger syns en 
transmitterspole med magnet (M). 

1.3.2 Magnetisk resonans 

För varje spole och krets finns en specifik strömfrekvens som sätter systemet i resonans. Genom att 
matcha resonansfrekvensen för transmittern och receivern kommer magnetfältet att skjuta i amplitud och 
på detta vis öka avståndet mellan spolarna (Waffenschmidt 2011). Denna metod används på system där 
kopplingsfaktorn är låg på grund av ett för långt avstånd.  
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1.3.3 Standarder 

I nuläget finns det huvudsakligen tre olika standarder inom induktionsladdning för konsumentprodukter, 
dessa är WPC - Wireless Power Consortium med sin standard Qi (WPC 2015f), PMA - Power Matters 
Alliance (PMA 2015), A4WP - Alliance for wireless power (A4WP 2015). Tre organisationer som var och 
en strävar mot att nå en global standard för tekniken för att förenkla situationen för både konsumenter och 
utvecklare. Men en standard sätts vissa bestämmelser genom specifikationer inom tekniken som gör att 
produkter kan utvecklas med samma egenskaper och på så sätt också fungera med varandra. Tanken är 
att en produkt som laddas trådlöst ska kunna laddas med hjälp av vilken trådlös laddning som helst så 
länge denna också håller sig till samma standard. Detta skulle innebära att man i större uträckning skulle 
kunna säkerställa kompabilitet produkter emellan. Hela situationen går att jämföra med användandet t.ex. 
USB som är en vanlig standard för sladdar. Alla tre organisationer är byggda på induktionsladdningens 
grundprinciper men var och en har utvecklat olika typer av specifikationer för att genomföra uppgiften. 
Både WPC och PMA har i dagsläget flera olika produkter på marknaden och har medlemmar från de allra 
största elektronikföretagen exempelvis Samsung (WPA 2015f ; PMA 2015). A4WP har i dagsläget inga 
produkter på marknaden utan endast en specifikation för tekniken. Anmärkningsvärt är att PMA och 
A4WP har slutit avtal om att slå ihop organisationerna, vilket kan innebära ett steg framåt i utvecklingen av 
standarden inom trådlös laddning (PMA 2015 ; A4WP 2015). 

En trådlös laddning utan standardiserad teknik innebär att varje trådlös produkt endast kan laddas med 
respektive laddare. Detta öppnar upp för mer skräddarsydda lösningar för utvecklare men också fler 
elektronikprodukter på marknaden som inte är kompatibla med varandra. Något som kan ställa till problem 
för konsumenten och som dessutom inte är försvarbart ur ett hållbart perspektiv. 

1.3.4 Val av standard 

Studien kring standarder inom induktionstekniken gav upphov till ännu ett viktigt beslut i processen. 
Beslutet kretsade kring att välja att inrikta lösningen mot en standard eller välja att utveckla en lösning 
som en icke-standard. För att ta arbetet vidare anordnades ett möte tillsammans med uppdragsgivare. Det 
ansågs finna fördelar inom båda en icke-standard och en standardlösning. Då hörluren har begränsade 
implementeringsmöjligheter ansågs det finnas fler möjligheter att implementera tekniken genom en icke-
standard. Mindre teknik skulle kunna medföra alternativa implementeringspositioner i hörluren och på så 
sätt en större designfrihet. Dock ansågs det att kompabiliteten med andra enheter var ett viktigare område 
och därför valdes en standardlösning till fortsatt utveckling i projektet. 

Det fördes en diskussion kring om valet i sig ansågs ha påverkan i utveckling eller resultat av projektet då 
tekniken hos de olika standarderna i sig är densamma. Därför gjordes tillsammans med uppdragsgivare 
antagandet; eftersom standarderna bygger på grundprincip bör även dimensioner och effekt vara inom 
liknande ramar. Av denna anledning fanns inget behov av ett absolut beslut i form av ett standardval. Ett 
slutgiltigt val av standard skulle innebära en mer omfattande undersökning inom såväl tekniska som 
ekonomiska förutsättningar för att kunna välja det mest fördelaktiga för uppdragsgivaren. För att använda 
sig av standarden inom produktion skulle även uppdragsgivaren behöva binda ett medlemskap med 
organisationen. Ett val gjordes därför utefter den standard som ansågs mest tillgänglig i form av 
information som exempelvis specifikationer men också tillgängligheten av produkter och komponenter ifall 
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projektet skulle nå en fas av prototypbygge. Med denna motivering valdes Qi som standard för projektet. 
Valet av standard möjliggjorde ett försatt arbete mot mer tydlig kravbild för projektet. 

1.3.5 Qi 

Med över 200 medlemmar i WPC är standarden Qi redan idag integrerad i över 500 produkter (WPC 
2015f). Nuvarande version av denna standard är 1.1.2 (WPC 2015d). Standarden innefattar 23 olika 
transmitterspolar samt tillhörande transmitterkrets och receiverkrets. Det finns inga bestämda 
receiverspolar enligt specifikationen, dock finns två dimensions förslag. Transmitterspolarna har bestämd 
storlek och skiljer sig från varandra i form av dimensioner, effekt samt funktion. Standarden är bakåt 
kompatibel, d.v.s. att en uppdatering av standarden innebär kompabilitet med produkter som använder sig 
av en tidigare version. 

För att upprätta laddning genom Qi standarden krävs som tidigare två spolar, se figur 12. En 
transmitterspole samt en receiverspole. Transmitterspolen har en bestämd storlek enligt standarden för 
Qi. Tillhörande varje spole finns ett chip. Dessa chip har bestämda komponenter enligt Qi standaren. 
Chipen sköter kommunikationen mellan spolarna. Exempel på sådan kommunikation kan vara att 
laddningen avslutas när batteriet är fulladdat. Laddningen är begränsad enligt tidigare grundprinciper 
genom positionering av spolarna i x- och y-led enligt ett maximalt avstånd, a som varierar mellan 6-8 mm i 
z-led enligt specifikationen. (WPA, 2015d). Positioneringen innefattar även en begränsad vinkel mellan 1-
2 grader mellan spolarna. (WPA, 2015d). Till varje spole används även en magnetisk sköld. Sköldens 
dimensioner varierar efter den spole som används men skall som minst vara 1-2 mm utanför spolens yttre 
kant (WPA 2015d). Enligt WPC skall en ny version av standarden innebära andra begränsningar. Nästa 
version 1.2 visar att tekniken tagit vara på användningen av magnetisk induktion. Detta medför ett större 
avstånd a mellan 35-45mm (WPC 2015h). När nästa version av standarden är bestämd att släppas hittas 
inga källor. 

 
Figur 12. Illustration av Qi komponenter. Överst illustreras receiverspole med magnetisk sköld samt 
receiverchip. Underst illustreras transmitterspole med magnetisk sköld samt transmitterchip. 
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1.3.6 Kontroll 

Kommunikationen mellan transmitter och receiver sköts genom de tillhörande transmitter- och 
receiverchipen. De olika transmittrarna som standarden erbjuder har olika typer av kontroller beroende på 
modell (WPA 2015d). Kommunikationen sköts baklänges, från receivern till transmittern, detta genom att 
receivern skickar signaler om hur transmittern ska sköta överföringen. Receivern kontrollerar ständigt 
både den mottagna och skickade energin från transmittern. Därefter justerar i transmittern överföringen 
beroende på vad receivern efterfrågar. Med denna funktion kan transmittern avbryta laddningen då 
batteriet är fulladdat eller om kontakten bryts (Siddabattula 2014). Systemen innefattar även en funktion 
som medför att konstant spänning och ström d.v.s. att receiverns output är konstant då överföring sker. Är 
anslutningen inte tillräcklig genom t.ex. otillräcklig positionering stoppas överföringen. 

1.3.7 Effekt 

Information gällande systemets verkningsgrad efterfrågads. Verkningsgraden från induktionsladdningen 
genom Qi ställs mot nuvarande lösning med sladd. Från en undersökning av Ti, texas instruments har en 
sladdlösning en total verkningsgrad (från strömkälla till laddningsenhet) mellan 60-76% och en trådlös 
överföring en verkningsgrad på 60% (Siddabattula 2014). Detta då den trådlösa överföringen var vid 
optimal positionering. Om denna verkningsgrad gäller för samtliga överföringar genom standarden för Qi 
framkom inte i undersökningen. Informationen kan därför ifrågasättas men anses kunna användas som 
exempel för vilken verkningsgrad en trådlös överföring kan uppnå. Undersökningen visar att under rätta 
förhållanden kan en trådlös överföring vara lika effektiv som en överföring genom sladd (Siddabattula 
2014). Då laddning inte genomförs står laddaren i standby-läge. I detta läge konsumerar laddaren 100uW 
(WPA 2015g). 

1.3.8 Kostnad 

För få en uppskattning av kostnaden för att implementera denna typ av teknik knöts ytterligare mailkontakt 
med Oscar vid LGSE. En grov kostnadsberäkning för ett större antal enheter efterfrågades. Priset för en 
komplett transmitter inklusive spole och chip uppskattades till 4.5 dollar per enhet och en komplett 
receiver inklusive spole och chip för 2.5 dollar per enhet. 

1.3.9 Produkter med Qi standard 

En Qi-kompatibel aftermarket laddare tillsammans med två olika Qi-kompatibla receivers för 
mobiltelefoner köptes in för att skapa en egen uppfattning teknikens begränsningar. 

Laddningsmodulen demonterades för att få en överblick av transmitter spolens storlek och form se figur 
13. Följande information kunde tas fram från laddaren.  
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Figur 13. Demomonterad Qi-kompatibel laddningsenhet. I bild syns transmitterspole, sköld, transmitterchip 
samt plasthölje/hållare. 

Transmitter 

Spole: cirkulär Ø 42 mm 

Sköld: 50x50 mm 

Chip: 113x54 mm 

 

De två laddnings receivers som inköptes varierade i sitt utförande. Receivrarna var utformade för att 
passa olika modeller av mobiltelefoner, en receiver kompatibel med Samsung Galaxy S4 samt en receiver 
kompatibel med Samsung Galaxy Note 3. Se figur 14. 
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Figur 14. Framsida (vänster) och baksida (höger) på två Qi receiver för mobiltelefoner.  

För att göra en koppling till teknikens implementering möjligheter i hörluren undersöks receivrarnas 
specifikationer. Dimensionerna på hela receiverenheten är mindre relevant då en implementering av just 
denna design inte kommer vara aktuellt i hörluren. Relevant är spolarnas dimensioner och form, chipens 
dimensioner och output från respektive receiver. Följande information kunde tas fram från receivrarna: 

Receiver 1. 

Spole: rektangulär med rundande kanter, 30x40 mm tjocklek inklusive sköld 2 mm. 

Chipets storlek: 25x15 mm 

Output: DC 5V 900mA 

Receiver 2. 

Spole: cirkulär, Ø 46 mm, tjocklek inklusive sköld 2 mm 

Chip: 25x15 mm 

Output: DC 5V/650mA 

Var för sig placerades receivrarna på laddaren i olika positioner för att testa hur överföringen påverkades 
av olika avvikelser i positioneringen. Till hjälp användes laddarens lysdiod som börjar lysa då transmittern 
fått kontakt med receivern. Försöker gjordes för att bilda en egen uppfattning om hur noggrann 
positioneringen bör vara. Avvikelserna mättes med enklare måttstock. Eftersom receiverspolarna var 
täckta i plats försvårades mätningarna då exakt centrum blev svårdefinierat. I x- samt y-led (se figur 10) 
kunde kontakt knytas mellan transmitter och spole vid en avvikelse för ca 6 mm från uppskattat centrum. 
Det längsta uppmätta avståndet a (se figur 12) mellan transmitter och spole vid kontakt mättes till ca 7 
mm. Den största vinkeln mellan spolarna mättes till ca 10 grader vid kontakt vilket var motsägelsefullt då 
Qi specifikationen visar på en max-vinkel mellan spolarna mellan 1-2 grader. Utsattes receivern för flera 
avvikelser vid ett och samma försök minskade variationsmöjligheterna i avvikelserna. Samma resultat 
påvisades på de olika receiverspolarna trots att spolarna inte var samma. 
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Försöket gav en starkare uppfattning om olika typer av receivers reagerar med transmittern och en 
starkare förståelse kring tekniken och dess fysiska dimensioner. Försöket klargjorde även möjligheten att 
välja en receiver som har en passande storlek till hörluren. Var minimi gränsen för receiverspolens 
dimensioner för att kunna genomföra laddning kunde inte testas i försöket. 

Försöket visade att receiverchipets storlek kan utformas i en tillräckligt liten för en möjlig implementering i 
hörluren samt att systemens output är tillräcklig för att kunna återskapa laddning för den specifika 
hörluren. 

1.4 Användarstudie 

Nedan följer den användarstudie som utfördes i projektet. Studien gjordes för att skapa en uppfattning om 
användarens önskemål och behov vid laddning av trådlösa hörlurar. Ett antagande gjordes för att kunna 
genomföra studien, detta var:  

Trådlösa hörlurar används på samma sätt (situationer/scenarion) som icke-trådlösa (passiva) hörlurar. 

1.4.1 Frågeformulär 

Första steget i förstudien var att fråga användare om hur hörlurar används idag. Ett frågeformulär 
sammanställdes med allmänna frågor kring användning och vanor vid användning av hörlurar. Studien 
genomfördes som ett digitalt frågeformulär genom plattformen google formulär. Flera frågor formulerades 
men fokus låg på en av frågorna där användaren fick en fråga om när hörlurar användes. Användaren fick 
välja mellan olika svarsalternativ men fick också ett öppet alternativ där den svarande själv kunde 
formulera svaret. 12 svar erhölls. Frågor och svar redovisas nedan: 
 
Hur ofta använder du någon typ av portabel elektronik för att lyssna på musik/ljudböcker 
(mobiltelefon, mp3-spelare osv.)? 

Svar: 

50 % - Varje dag 
33 % - Flera gånger i veckan (3-6 dagar i veckan) 
17 % - Någon gång i veckan (1-2 dagar i veckan) 

Hur ofta använder du hörlurar för att lyssna på musik/ljudböcker? 

Svar: 
 
50 % Varje dag 
42 % flera gånger i veckan (3-6 dagar i veckan) 
8 % någon gång i veckan (1-2 dagar i veckan) 
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Beskriv en eller flera situationer då du använder hörlurar för att lyssna på musik/ljudböcker? 

Svar: 
 
50 % - Transport, kommunaltrafik, resor 
34 % - Sport, promenad, löpning, cykel 
8 % - Vardagssysslor, hemmamiljö 
8 % - Arbete 

Har du någon gång använt dig av trådlösa hörlurar? 

Svar: 
 
17 % - Ja 
83 % - Nej 

Beskriv kort vad du tycker om trådlösa hörlurar? 

Svar: 
 
50 % - Positiv 
0 % - Negativ 
50 % - Ingen åsikt 
 

1.4.2 Bodystorming 

För att gå vidare i studien anordnades ett möte med en utomstående designbyrå som arbetar med 
användarcentrerad design. I detta möte presenterades uppgiften och olika metoder diskuterades för att 
uppnå bästa effekt. Metoden som valdes kallas för bodystormning. En metod som i första hand är en typ 
av konceptframtagningsmetod men som även kan användas som en metod för att ta fram användares 
önskemål. 

Metoden kräver en grupp människor inom målgruppen som i detta fall är användare av hörlurar. Metoden 
får störst svarsvariation genom att personerna i gruppen är olika, d.v.s. använder hörlurar på olika sätt i 
vardagen. Metoden gick till på följande sätt. En session anordnades där problemformuleringen 
redovisades för deltagarna. I detta fall kopplades även de användningsområden som tidigare framkommit 
ur frågeformuläret ihop med metoden för att få ett mer inriktat lösningstänk. Efter problemformuleringen 
presenterats fick deltagarna mellan 5-10 minuter att individuellt ta fram idéer på hur de skulle vilja att 
laddningssituationen såg ut. Under sessionen var det ytterst viktigt att skapa idéer utan begränsningar och 
tänka bortom vad deltagarna ansåg realiserbart. På detta vis skapades så kallade drömscenarion. Idéerna 
presenteras sedan genom att deltagarna stegvis berättar en historia med ord och genom mindre 
sketch/skådespel visuellt visar idén. Denna metod kan förstärkas ytterligare genom att utförandet sker i 
den miljö som från början efterfrågades (tex på en buss, i hemmamiljö osv). Idéerna diskuteras i gruppen 
som samtidigt sammanställdes och kombinerades till nya lösningar.  
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Metoden genomfördes tre gånger med de tre vanligaste scenarierna från det digitala frågeformuläret. 
Dessa var 1. Transport, kommunaltrafik, resor 2. Sport promenad, löpning, cykel 3. Vardagssysslor 
hemmamiljö. Detta i sin tur genererade ett flertal olika lösningar för varje scenario.  

Vidare fördes en diskussion om allmän användning av hörlurar och liknande elektronik i gruppen. (I detta 
fall är användning av mobiltelefon en bra liknelse då detta är en trådlösprodukt och i många fall är källan 
till musik). Gruppen diskuterade hur och vart de används och förvarning under den tid då de inte används. 
Användningen mellan användarna varier inte märkvärt utan överensstämmer med de scenarion som kom 
fram ur frågeformuläret. Vad det gäller förvaring har de allra flesta har ingen speciell plats för förvaring 
utan lägger oftast bara ifrån sig hörlurar (eller liknande) på lättast tillgängliga plats. Många låter även 
hörlurarna ligga kvar i de kläder eller assessorer som väskor de använt under dagen. Vid en situation då 
batteriet blir förbrukat och laddare inte finns tillgänglig visar samtliga deltagande en frustration. 

Efter övningen var nästa steg att analysera deltagarnas idéer för att ta fram de underliggande önskemål 
och krav som idéerna påvisat. Detta skedde genom en tolkning av deltagarnas idéer. Alla idéer som 
kommit fram ur sessionen listades och kategoriserades utefter scenario och likdanande idéer. Därefter 
gjordes en tolkning på var och en av idéerna för att försöka hitta en djupare betydelse av idéen. Slutligen 
räknades tolkningarna ihop till en totalsumma. Detta resulterade i framförallt tre viktiga behov från 
användaren. 

1.4.3 Diskussion av metod 

Valet av metod för denna användarstudie ifrågasattes. Det ansågs finna flera brister i metoden som på ett 
eller annat vis gör resultatet osäkert. Men det finns även en stark orsak till att denna typ av metod valdes. 
Största anledningen var att området - problemet kring att förbättra laddning för trådlösa hörlurar, är ett i 
dagsläget väldigt begränsat område. Enligt frågeformuläret hade endast 17 % testat trådlösa hörlurar 
varv. Detta medförde vissa svårigheter i valet av med målgruppen. För att kunna nå användaren 
diskuterades då att se på problemet i likdanande tekniker såsom laddning av mobiltelefon. Men eftersom 
användningsområdet hos en mobiltelefon är så pass brett antogs också att behovet av att ladda en 
mobiltelefon kan vara betydligt högre eller åtminstone variera i jämförelse med behovet att ladda ett par 
hörlurar. I mötet kring metodval diskuterades användningen av endast ett frågeformulär som en 
användarstudie. Av detta företags erfarenhet visade dock detta att svaren från ett frågeformulär ofta kan 
variera mot de handlingar som användare faktiskt gör. Observation var ett nyckelord under mötet och 
enligt deras erfarenheter visade de sig att observationer är viktigare än resultat från ett frågeformulär. 
Eftersom användningen av trådlösa hörlurar enligt mitt frågeformulär fortfarande är relativt liten så 
diskuterades bodystorming som en värdig metod att använda sig av i min studie. Valet skulle innebära att 
flera scenarion enkelt kunde hanteras i en och samma metod. Bodystormning är i första hand ett sätt att 
skapa och redovisa nya idéer precis som en vanlig brainstorming. Men genom att observera och 
analysera dessa idéer kan vissa önskemål lysa igenom. 

Eftersom bodystormingen som metod i sig inte ger några konkreta önskemål och krav från användaren 
behöver idéerna analyseras. Detta med att hitta det syfte eller den underliggande anledningen till att 
deltagaren valt att komma med en viss idé. Detta medför en tolkning av idéen som kan ge en relativt hög 
grad av osäkerhet i form av spekulation och feltolkning. 
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En annan metod är att helt enkelt inte fråga användaren om vad de önskar. Utan endast använda 
tillgänglig kompetens, såsom egna företagets erfarenheter inom området. Med hjälp av denna metod kan 
man ge användaren något de inte visste att de ville ha och skapa ett nytt behov eller eliminera ett tidigare 
behov genom en bättre lösning. Det ansågs möjligt att även en sådan metod skulle kunnat vara lämplig för 
projektet, dock ansågs den tillgängliga kompetensen som otillräcklig. 

Allmänt gäller även en kvantitet i sina resultat för att statistiskt kunna säkerställa ett behov. Detta är också 
något som kan ifrågasättas i denna användarstudie. Med en medvetenhet om resultatets osäkerhet fördes 
en diskussion med uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren ansåg dock att detta resultat med rätt motivering 
kunde vara rättfärdigat eftersom projektet i sig är ett mindre projekt som endast pågår under begränsad 
tid. 

1.4.4 Resultat av bodystorming 

Följande tabeller visar de idéer och tolkningar som tagits fram från bodystorming sessionen. Se tabell 1-4. 
Varje idé tolkas för att hitta ett underliggande behov. 
 
Tabell 1. Resultat av bodystorming för laddning vid transportscenario. 

1. Transport, kommunaltrafik, resor     

Idé Tolkning Antal 

1:1 Lösningar relaterade till sladd eller laddstationer     

- Laddningsstation vid varje säte - Lättillgänglig laddningsstation 2 

- Uttag i väggen     

- Vill ej sträcka sig över andra - Diskret laddare 1 

Väljer ett reservbatteri för att ladda     

- Adapter med extra batteri som inte - Portabel laddare 2 

är för stor och klumpig          - Möjlighet att ta med laddare 2 

1:2 Frihet eller tankebefriade lösningar     

- Vända på hörluren så är den laddad - Fysisk laddning genom rörelser 6 

- Gnugga hörluren mot nån yta för att ladda          - Förenklad laddning 6 

- Blåsa i hörluren så den laddas, genom t.ex. turbin          - Alltid tillgänglig laddning 6 

- Snurra hörluren så den laddas          - Portabel laddning 6 

- Öppna, stänga eller vilka hörluren för att ladda - Eliminera laddning/automatisk laddning 2 

- Skaka hörluren för att ladda     

1:3 Energiomvandling     

- Bussen eller tågets energi överförs till laddning - Återvunnen energi 2 

           - Miljövänlig laddning 2 

- Omvandla egen energi till laddning Fysisk laddning genom rörelser, energi, värme 1 

1:4 Automatisk laddning     

- Trycka på en knapp för att ladda - Eliminera laddning/automatisk laddning 3 

- Inte behöva något man inte har för att ladda - Alltid tillgänglig laddning 3 

- Laddas genom wifi     
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Tabell 2. Resultat av bodystormning för laddning i hemmamiljö. 

2. Vardagssysslor, hemmamiljö     

Idé Tolkning Antal 

- Låda där hörurar laddas - Förenklat laddningsscenario 10 

- Plan bänk, bord, yta där hörlurar laddas - Elimenera laddning/automatisk laddning 5 

- Hängare där hörurar laddas - Möbelintegrerad laddning 5 

- Laddning genom wifi     

- Hörlurar läggs på valfri plats, laddas genom app     

- Hylla där hörurar laddas     

- En speciell omgivning som laddar hörlurarna     

- Laddas i bordet     

- Laddas på valfri plats i hemmet; yta, bord, hylla     

- Laddas i väska/klädesplagg som använts under     

  dagen     

 

Tabell 3. Resultat av bodystormning för laddning vid sport eller utomhusaktivitet. 

3. Sport, löpning, promenad, cykel, utomhusaktiviteter   

Idé Tolkning Antal 

3:1 Energiåtervinning     

- Laddning genom stegsättning - Fysisk laddning genom rörelser, värme 7 

- Skaka hörlurarna för laddning          - Förenklat laddningsscenario 7 

- Handpump som kan ladda hörlurarna          - Portabel laddning 7 

- Ta vara på kroppens värmeenergi - Eliminera laddning/automatisk laddning 6 

- Solceller som laddar hörluren - Ökad tillgänglighet 7 

- Vibrationer genom rörelser laddar hörluren     

- Kroppens/Cykels rörelseenergi laddar hörluren     

- Turbin i hörluren som laddar genom vind     

3:2 Tilläggslösningar     

- Funktion som sänker ljudkvalité för att spara batteri - Ökad batteritid, batteri försäkring, batteri info 2 

- Funktion som berättar när batteriet är lågt - Portabel laddning 4 

- Hållare med extra batteri i armband - Ökad tillgänglighet 6 

- Laddningsstation i bälte - Förenklat laddningsscenario 1 

- Byter någon del i hörluren med extra batteri     

- Har med sig extra batteri i form av en del av hörluren     
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Tabell 4. Sammanfattning av bodystorming resultat. 

SAMMANFATTNING Totalt 

Tolkning antal 

Ökad tillgänglighet 41 
Förenklad laddning 39 
Portabel laddning 19 

 

Genom att tolka idéerna framställdes följande behov. Ett av de mest återkommande önskemål som på ett 
eller annat vis framkom genom idéerna är en ökad tillgänglighet för laddning. Idéerna visar förslag som 
stationära laddare utplacerade i t.ex. bussar/tåg eller andra platser som gör det tillgängligt för användaren 
att ladda vid behov. Det kan också framkomma genom att en portabel laddare efterfrågas eller genom att 
en ladd station i hemmet alltid finns nära till hands. Tillsammans med detta önskar användaren också att 
förenkla laddningsscenariot. Vilket antas ha en viss relation med att öka tillgängligheten. Många idéer 
visade också på att användaren helt skulle vilja eliminera laddningsscenariot och ha någon typ av 
automatisk laddning. Detta är givetvis ”toppen” av tillgänglighet och förenklat laddning scenario. I hemmet 
visade sig behovet av den ökade tillgängligheten då deltagarna ville integrera laddning i möbler i form av 
bord, bänkar och lådor men också i kläder. Detta innebär också en mer tillgänglig laddning. 

1.4.5 Laddningsscenario 

För att ta reda på vad ett förenklat laddningsscenario innebär genomfördes en enklare utvärdering av det 
nuvarande laddningsscenariot; laddning med sladd. En frågeställning kring laddning scenariot konstrueras 
för att kunna användas i jämförande syfte med framtida konceptförslag. För att kunna beskriva ett 
förenklat laddningsscenario bör därför de faktorer och förutsättningar som påverkar ett laddningsscenario 
definieras. Därför ställdes frågan; Vad krävs av användaren för att upprätta laddning och hur omfattande 
är denna process? Dagens laddningsmetod utvärderas utefter frågeställningen: 

Laddning med sladd 

Laddningsmetoden kräver ett extra laddningsmedium i form av en strömkälla med USB-kontakt. Detta 
möjliggör en viss portabilitet om strömkällan i sig är portabel. Dock anses inte detta vara en helt portabel 
lösning eftersom strömkällan i sig oftast är stationär t.ex. vägguttag eller dator. Att använda sig av en USB 
som laddningsmedium ökar tillgängligheten då USB är en vanlig typ av kontakt som används i många 
elektriska produkter. För att kartlägga laddningsmetoden listades de möjliga steg som krävs av 
användaren för att kunna genomföra laddning. Se tabell 5. 

Det ursprungliga laddningsscenariot förutsätter att användaren har 
• Tillgång till kompatibel USB-sladd. 
• Tillgång till dator med USB eller adapter för USB till eluttag. 
• Tillgång till eluttag av standardtyp. 

 



BILAGA II 

Rasmus Baudtler 
Examensarbete, 22,5 hp 22 

Tabell 5. Laddning scenariot kring sladdladdning. 

Beskrivning av steg steg 

Ta fram sladd/ ha sladd tillgänglig 1/0 

Ta fram dator eller adapter/ha dator eller adapter tillgänglig 1/0 

Ansluta dator eller adapter till eluttag/ha dator eller adapter ansluten 1/0 

Koppla USB-sladd till dator eller adapter/ha sladd ansluten 1/0 

Koppla USB-sladd till hörlur 1 

Koppla ur USB-sladd från hörlur 1 

 

Resultatet visar att ett maximalt laddningsscenario innehåller 6 steg innan laddning är slutförd. Minsta 
möjliga antalet steg som kan utföras i denna för denna typ av laddningsmetod är 2 steg. Det maximala 
antalet steg anses medföra en risk till att förlänga/försvåra laddningsscenariot. 
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1 Inledning 
Denna kravspecifikation beskriver den produkt som efterfrågas enligt förstudien inom projektet ”Laddning 
för trådlösa hörlurar med användaren i fokus” av Rasmus Baudtler. Denna kravspecifikation hanterar 
lösningar med Qi-standard. 

1.1 Bakgrundsinformation 

Kravspecifikationen är en del av det projekt som är startat som ett examensarbete vid Karlstads 
universitet. Uppdragsgivaren Zoundindustries är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar moderna 
ljudprodukter för den globala marknaden. Under teknikmässan CES i januari 2015 presenterade företaget 
sina första trådlösa hörlurar genom varumärket Urbanears. Eftersom allt fler produkter på marknaden kan 
komma att bli trådlösa vill uppdragsgivaren se över möjligheten att utveckla en alternativ laddningsfunktion 
för denna typ elektronik. I dagsläget laddas batteriet genom att en sladd ansluts till produkten. 
Uppdragsgivaren söker en enklare lösning som underlättar för användaren att alltid ha en fulladdad 
produkt. Under processen har projektet avgränsat sig till induktionsladdning. 

1.2 Problemformulering 

”Hur ska induktionsladdning av trådlösa hörlurar utformas för att underlätta laddnings-scenariot för 
användaren och förbättra användarupplevelsen?”  

1.3 Syfte 

Utveckla en lösning som förenklar laddnings-scenariot vid användning av trådlösa hörlurar samt förbättra 
användarupplevelsen. Med hjälp av designmetodik utveckla lösningen och ta lärdom samt erfarenheter 
från processen. 

1.4 Mål 

Målet är att utveckla lösningar utifrån designmetodik baserad på andvändarstudier och ingenjörsteknik. 
Lösningarna skall erbjuda laddning för trådlösa hörlurar genom induktionsladdning och förenkla laddnings-
scenariot. 

Projektet skall:  

• Innehålla en förstudie som tillgodoser uppdragsgivaren med en användarstudie tillsammans med 
tänkbara användarscenarion.   

• Innehålla en förstudie som upplyser uppdragsgivaren om tillgängliga tekniker som kan användas 
till alternativa lösningar.   

• Redovisa tre konceptförslag varv ett slutgiltigt vidareutvecklat koncept.   

• Sammanfattas i en akademisk projektrapport. 

• Redovisa en lösning som möjliggör implementering av teknik med minsta möjliga förändring av 
hörlurens nuvarande yttre utförande. 
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1.5 Avgränsningar 

Lösningen avgränsar sig till (att endast innehålla/omfatta): 

• Laddning för den specifika hörlursmodellen Plattan ADV Wireless. 

• Laddning med hjälp av induktionsladdning genom standarden för Qi. 

• Befintliga komponenter inom elektronik. 

• Befintlig strömanslutning. 

 

Lösningen avgränsar sig från (att inte innehålla/omfatta): 

• Detaljerade kostnadsberäkningar. 

• Detaljerade konstruktionsberäkningar. 

• Design, konstruktion och anslutningar av inre packningar (chip). 

 

Fler avgränsningar kan tillkomma under processen. 
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2 Översikt 

2.1 Övergripande system 

Systemet kommer att behöva bestå av två delsystem; 1. Hörlur och 2. Laddare. Se figur 1. Hörlurens 
batteri laddas med induktionsladdning genom laddaren. Laddaren kräver en extern eller intern strömkälla.  

 
Figur 1. Översiktlig illustration över systemet. 
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2.1.1 Produktkomponenter 

För att upprätta laddning genom induktion krävs två spolar; En transmitterspole (Ts), En receiverspole (Rs) 
Spolarna har en bestämd storlek enligt standard för Qi. Tillhörande varje spole finns ett chip (Tc, Rc) enligt 
standard för Qi. Laddningen är begränsad genom en god linjering av spolarna i x- och y-led enligt samt ett 
maximalt avstånd, a (mm) i z-led. (WPA, 2015a). Figur 2 visar en överskådlig illustration av 
komponenterna. Linjering innefattar även en begränsad vinkel mellan spolarna (ej i figur). (WPA, 2015d). 
Till varje spole används även en magnetisk sköld (ej i figur). Denna kan bestå av olika material som 
hindrar det magnetiska fältet att ta sig igenom. (WPA, 2015d). Skölden används för att inte skapa 
oönskade spänningar i den tillhörande elektroniken. (WPA, 2015d). Sköldens dimensioner kan anpassas 
efter den spole som används. 

   

 
Figur 2. Illustration av komponenter där Rc + Rs ingår i delsystem 1 och Ts och Tc ingår i delsystem 2. Pilarna 
illustrerar magnetfält och ström. 

2.1.2 Qi-standard 

Genom att använda standarden för Qi i systemet möjliggörs laddning av hörlurar av andra laddare inom 
samma standard. Syftet med att använda denna typ av standard är att öka möjligheten för användare att 
ladda sin hörlur. Detta medför även att produkten blir mer försvarbar ur ett hållbart perspektiv. 

Antagande och val 

Genom avgränsningen gällande design och konstruktion av inre packning medför detta ett val av 
komponenter. Qi-standarden erbjuder ett visst utbud av olika transmitterpolar enligt Qi-specifikationer 
(2015b). Valet gjordes efter minsta funna storlek enligt Qi-specifikationsdokument (2015d). Receiver 
spolens storlek är inte bestämd enligt Qi-specifikation, därför valdes här den minsta funna storlek för 
Qi-kompatibel receiverspole. 
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För vidareutveckling av projektet med användning av egenutvecklade komponenter antas dimensioner 
kunna utformas till mer anpassade dimensioner. 

 

2.1.3 Gränssnitt 

Systemet består av fem gränssnitt (A, B, C, D, E) enligt gränssnittsanalys i figur 3. Relationen mellan 
dessa gränssnitt ställer krav inom vilka dimensioner produkten kan utformas. 

 

 

A. Mellan hörlur och laddare 

B. Mellan laddare och strömkälla 

C. Mellan inre packning laddare 

D. Mellan inre packning och hörlur 

E. Mellan laddare och omvärld 

 

 

2.1.4 Användarvänlighet 

Systemet bör enligt användare öka tillgängligheten och förenkla laddningsscenariot. Tillgängligheten 
bedöms utefter en lösnings förmåga att erbjuda laddning i olika scenarion. Laddningsscenariot jämförs 
mot nuvarande lösning genom frågan ”vilka är laddningsmetodens förutsättningar – vad krävs av 
användaren för att upprätta laddning?”. 

2.1.5 Designfilosofi 

Lösningen utformas för att ligga i linje med varumärket Urbanears formspråk. 
  

Figur 3. Gränssnittsanalys, illustration av systemets gränssnitt. 
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2.2 Ingående delsystem 

2.2.1 Delsystem 1. Hörlur 

För att laddning ska kunna uppnås genom induktion krävs en implementering av Rs och Rc i hörluren. 
Implementeringen av dessa komponenter är begränsad utifrån hörlurens befintliga form och dimensioner i 
förhållande till komponenternas form och dimensioner, se gränssnitt D i figur 2. Implementeringen är 
också begränsad till linjeringen av Rs och Ts i lösningen, se figur 2, samt gränssnitt A i figur 2. Val av 
placering för denna implementering kommer vara en viktig faktor för att kunna möjliggöra laddning genom 
andra laddare av Qi-standard. 

2.2.2 Delsystem 2. Laddare 

Laddarens utformning är begränsad genom gränssnitt A, B, C, E enligt figur 3. Laddaren kräver 
implementering av Ts, Tc. Delsystem 2 är såsom delsystem 1 också begränsad till linjeringen av Rs och Ts 
i utformningen, se figur 2. 

 

2.3 Vidareutveckling 

Nivån av vidareutveckling av produkten kommer att beslutas av projektledare och uppdragsgivare när 
koncept valts. 
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3 Krav 
Samtliga kriterium att listas enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Tabellutformning för kravlistning.  

 

3.1 Övergripande krav genom systemet 

Krav nummer Kriterium Krav/Önskemål (vikt) Funktionellt/Begränsande 

# Beskrivning K/Ö (1-5) F/B 

1 Erbjuda passning för hörluren Plattan ADV Wireless K B 

2 Erbjuda laddning för Plattan ADV Wireless batteri – minimum krav för 
laddning; 3,7V 100mA 

K B 

3 Använda sig av induktionsladdning inom standarden för Qi K B 

4 Erbjuda anslutning till strömkälla K F 

5 Möjliggöra linjering av Rs + Tc – (x-max ≈ 6 mm, y-max ≈ 6 mm) K B 

6 Utformning som medför maximalt avstånd a (mellan Tc och Rc) = 7 mm K B 

7 Utformning som medför maximal vinkel v mellan Tc och Rc , v ≈ 10° K B 

8 Förenkla laddningsscenario K F 

9 Öka tillgänglighet för laddning K F 

10 Vara portabel Ö, 5 Ö 

11 Liten storlek (dimensioner som förenklar portabilitet) Ö, 3 Ö 

12 Vara säker för användare K F 
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3.2 Krav för delsystem 1. Hörlur 

 

3.3 Krav för delsystem 2. Laddare 

13 Möjliggöra implementering av receiverspole Rs – 30 mm x 40 mm x 1 mm K B 

14 Möjliggöra implementering av magnetisk sköld – 32 mm x 42 mm x 1 mm K B 

15 Möjliggöra implementering av inre packning, receiverchip Rc 
- 25 mm x 15 mm x 2 mm 

K B 

16 Implementering av Rc som medför maximalt avstånd a (mellan Tc och Rc) = 
7 mm 

K B 

17 Placering av Rs där hörlurens form inte begränsar användning av andra 
Qi-standardiserade laddare, samt minimerar förändringar på hörlurens 
nuvarande yttre utseende. 

Ö, 4 Ö 

18 Möjliggöra implementering av transmitterspole, Ts 
- 53 mm x 53 mm x 4 mm 

K B 

19 Möjliggöra implementering av inre packning, transmitterchip, Tc 
- 55 mm x 37 mm x 6 mm 

K B 

20 Implementering av Tc som medför maximalt avstånd a (mellan Tc och Rc) = 
7 mm 

K B 

21 Erbjuda anslutning till strömkälla K F 

22 Möjliggöra implementering av intern strömkälla Ö, 4 Ö 

23 Vara portabel Ö, 4 Ö 

24 Äga Urbanears formspråk Ö, 4 Ö 
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25 Erbjuda laddning för andra hörlurar av Urbanears Ö, 1 Ö 

26 Erbjuda laddning för andra Qi-standardiserade enheter Ö, 4 Ö 

27 Erbjuda laddning för andra enheter via sladdanslutning Ö, 2 Ö 

28 Erbjuda möjlighet att byta inre teknik Ö, 2 Ö 

29 Kommunicera till användare att laddning genomförs Ö, 4 Ö 

30 Kommunicera till användare att laddning slutförts Ö, 4 Ö 
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1 Idébank 
Idébanken är en samling av skisser som tagits fram genom konceptframtagningen i projektet. Idéerna kan 
vara både helhetslösningar och del lösningar för framtida koncept. Idébanken tar inte hänsyn till 
formgivning av framtida koncept. Skissernas utförande och kvalité varierar. 

1.1 Dokumentering av befintliga koncept 

Idéer som uppkommit under processen, dokumenterade i form av skisser. 

 
Figur 1. En samling av de befintliga koncept som togs fram under processen. 
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1.2 Idégenerering med studenter 

En samling av de idéer som uppkom genom idégenererings session som anordnades med studenter. 
Idéerna är framtagna genom 635-metoden och brainstorming. Alla skisser är direkt tagna från råmaterialet 
efter sessionen. Se figur 2. 

 
Figur 2. Samtliga idéer samlade från den idégenererings session som anordnades med studenter. 
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1.3 Idégenerering med uppdragsgivare 

Under den workshop som anordnades med uppdragsgivaren genomfördes utan en strukturerad metod. 
Konceptframtagningen arbetades fram genom en öppen brainstorming diskussion mellan deltagarna. 
Enkla skisser användes för att kommunicera idéerna men specifika koncept skissades under sessionen. 
Under sessionen diskuterades framförallt tre olika koncept under sessionen. Dessa skissades därför upp 
efter sessionen. Se figur 3. 

 

 

Figur 3. En efterkonstruktion av de koncept som diskuterades under workshop med uppdragsgivare. 


