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Abstract 

Abstract 

The purpose with this thesis work has been to investigate the possibilities to 
anufacture and introduce a new universal charger. The aim has been 

to be able to charge as many models of as many different pr
ng cell phones, cameras, laptops, MP3-players etc. The work would lead 

to a product proposal. 

mination of existing patents and products, has the ma

develop, m
oducts as possible, 

includi

By an exa rket been re-
viewed. The conclusion is that there already are big amount of universal charg-
ers in the international market. Yet there are only a few products that inspire 
safety, have a multiple charging function and which are for stationary use. 
Those properties became fundamentals in the specification. With a technical 
analyse and a customary review were more parameters included. 

T
several smaller electronic products. By using a method that is called tip tech-
nology can the right charging conditions be guaranteed. With a micro processor 
and with tips which are specific for each product can mostly all sorts of prod-
ucts and models be charged. 

The work ha f a proto-
type. 

Keywords 

Product development, mechanical design, conceptual design, charger, 
universal, product, CAD, prot

he result is a stationary product that can be used to charge both a laptop and 

s also included mechanical design, CAD and the build o

otype. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka möjligheterna att utveckla, 
a 

efintliga patent och produkter, har marknaden granskats 
. 

 dator och 

nstruktion, CAD och prototypframtagning. 

ling, konstruktion, design, laddare, universal, produkt, CAD, 

producera och lansera en ny universell laddare. Målet har varit att kunna ladd
så många modeller av så många produkter som möjligt, vilket innefattar mo-
biltelefoner, kameror, datorer och MP3-spelare etc. Arbetet skulle leda fram till 
ett förslag på produkt. 

Genom att undersöka b
och slutsatsen är att det finns en uppsjö av universella laddare på marknaden
Dock finns det få produkter som inger säkerhet, möjliggör multipel laddning 
och som är stationära. Dessa egenskaper blev grundstenar i den kravspecifika-
tion som utarbetades. Genom en teknisk analys och kundundersökning sam-
manställdes ytterligare viktiga parametrar. 

Resultatet blev en stationär produkt som kan ladda både en bärbar
flera mindre elektroniska produkter. Genom att använda en metod som i rap-
porten betecknas tappteknik kan rätt laddningsförhållande garanteras. Med 
hjälp av en mikroprocessor och produktspecifika tappar eller ändadaptrar kan 
laddning av i princip alla sorters produkter och modeller ske. 

Arbetet har även innefattat ko

Nyckelord 

Produktutveck
prototyp. 
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Inledning 

1 Inledning  
Denna rapport beskriver ett examensarbete, motsvarande 10 högskolepoäng, 
vilket är utfört som ett led i författarens utbildning till högskoleingenjör inom 
maskinteknik, vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet görs i samarbete 
med företaget Vonto AB och kontaktpersonen Peter Malm, som även har stått 
för uppslaget till den uppgift som ska behandlas. Vonto AB är stationerat i 
Malmö och i Växjö och bedriver bl.a. produktutveckling av konsumentpro-
dukter och handel med främst Kina. 

Uppgiften är att undersöka möjligheten att utveckla, producera och lansera en 
universell batteriladdare för laddningen av vanliga bärbara elektroniska pro-
dukter, samt att ge förslag till hur genomförandet kan ske. 

Uppgiften genomförs med hjälp av marknads- och konkurrentanalyser, teknisk 
analys, design- och konstruktionsarbete samt prototypframtagning. 

1.1 Bakgrund 
I vårt samhälle blir alltfler produkter tillgängliga för alltfler människor. Speci-
ellt ökar mängden mobila och uppladdningsbara produkter. Det är inte ovanligt 
att en europeisk medborgare dagligen använder både mobiltelefon, digital-
kamera och MP3-spelare. [Se vidare i avsnitt 2.4] Därtill kommer produkter 
som bärbara datorer, elektroniska kalendrar, bärbara spelkonsoler, bluetooth-
tillbehör och mycket mer. Vi håller på att utvecklas till ett trådlöst samhälle, 
men ändå fylls hemmen av sladdar, nämligen dem som behövs för att ladda 
produkternas batterier. 

Enligt Ericssons årsredovisning för 2006 förväntas totala antalet sålda mobil-
telefoner i världen överstiga en miljard under 2007. [1] Under den stora hem-
elektronikmässan CES 2007 i Las Vegas gavs exempel på att fler och fler pro-
dukter blir mobila. Bara storföretaget Nokia sålde 2006 140 miljoner kameror 
och 70 miljoner MP3-spelare, och räknar med att nästan 900 miljoner männi-
skor i världen har en Nokiatelefon i sin hand. [2]  

Med det växande antalet mobila och batteridrivna produkter växer samtidigt 
antalet laddare som en användare måste handha. Då de flesta företagen ut-
vecklar egna standarder för hur batterierna i deras produkter ska laddas är an-
vändaren tvungen att använda de laddare som skickas med produkterna. Detta 
kan särskilt upplevas besvärande vid resor då flera olika laddare måste packas 
med, men även i hemmet där alla laddare, som ofta ligger framme, ger ett stö-
kigt intryck. 
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Före aget Vonto och Pet
dare som kan ladda så m

t er Malms vision är att skapa en snygg universell lad-
 ånga produkter som möjligt. Och uppgiften, som den 

här rapporten ska behandla, är att ge visionen substans och ge förslag till hur 

iska 

rodukter som ska laddas. Systemet ska 
vara stationärt och kunna användas i ett hem, på ett kontor eller på ett hotell-

ddare, som fyller ett 
tomrum på marknaden och är redo att börja konstrueras, tillverkas och säljas. 

 möjliggöra uppladdning av de vanligaste modellerna av 
atteridrivna produkterna. 

-

- Produkten ska vara den första i sitt slag som lanseras på den europeiska 

- Produkten ska inge säkerhet hos användaren så att denne inte tvekar att 

 

den kan förverkligas. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att designa och konstruera ett system för laddning av mobila elektr
apparater. Systemet kan bestå av flera delar, t.ex. en basstation med olika 
kopplingssatser som passar de olika p

rum. 

Målet är att kunna lägga fram ett förslag på en universell la

En kravspecifikation har arbetats fram och lyder: 

- Produkten ska
de vanligaste b

- Produkten ska vara stationär. 

- Produkten ska inte inverka mer negativt på de batterier som laddas än 
vad batteriernas standardladdare gör. 

- Produkten ska ha en tilltalande design som gör att användaren låter pro
dukten stå framme och vara synlig. 

marknaden. 

- Produkten ska ha ett gränssnitt som gör att en användare som förstår att 
ladda sitt batteri på konventionellt sätt även förstår att ladda den med 
denna produkt. 

använda produkten ur aspekten att batteriet, annan egendom eller män-
niskor kan skadas. 

- Produktionskostnaden ska, när årsvolymen är uppskattad, ej överstiga 50
SEK per enhet. 

- Produktens miljöprestanda ska inte vara sämre än dagens standard-
laddare. 
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1.3 Avgränsningar 
Konstruktion av elektroniken är ej nödvändig, men vissa delar behöver under-
sökas för att garantera funktion, möjliggöra övrig konstruktion samt för att 
uppge förutsättningarna för tillverkningen. 
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Figur 1. iGo everywhere130. 

de 
 

eter Malm, Vonto AB. 

.1 Konkurrentanalys 
Teknikens accelererande utveckling och den allt större marknaden för bärbara 
elektroniska produkter motiverade en konkurrentanalys före arbetets påbörjan. 
Denna analys skulle ligga till grund för bedömning av uppgiftens genomför-
barhet och inriktning. Analysen genomfördes med hjälp av en undersökning av 
patent i Esp@cenets databas [3] samt genom att söka på hemsidan 
Alibaba.com.[4] 

Analysen i sin helhet redovisas separat i en bilaga. [Bilaga 1] Som en samman-
fattning kan sägas att produkter för laddning av olika sorters elektroniska pro-
dukter finns i stor mängd på marknaden. Framförallt går det att hitta många 
tillverkare i Kina. 

Hur kommer det sig då att så få av de här laddarna går att hitta till försäljning i 
Sverige? Och hur kommer det sig att t.ex. mobiltelefontillverkarna inte re-
kommenderar att deras produkter laddas med annat än originalladdare? [5] En 
anledning till det senare är att kunna garantera rätt laddningsvillkor, vilket tas 
upp i avsnitt 2.2. 

2.1.1 Produkterna IGo och AMP-60 

Det mest intressanta patentet som undersöktes beskriver en 
laddare i två delar. Den ena delen är universell och till den 
kopplas en annan del som innehåller den konfiguration som 
behövs för en specifik produkt. Patentet ägs och tillämpas 
av företaget Mobility Electronics Inc. i USA. [6] Företaget 
har utvecklat en produktserie som kallas iGo. [7] Produk-
terna består av en adapter, som kopplas till vägguttaget, 
uttaget i bilen eller flyget, och en stor mängd olika änd-
adaptrar, eller tappar, för att passa specifika produkter. 
Fokusen ligger på resande och bärbarhet, vilket kan ses på 
produktnamnet iGo Everywhere. (Se figur 1) 

Patentet är amerikansk och gäller inte i Europa eller 
övriga världen. 

 

 

2 Genomföran
Arbetet bestod av sex huvudområden, vilka beskrivs nedan. Beståndsdelarna
bestämdes i samråd mellan författaren och P

2
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iGo r unik i förhållande till de an
företaget har som ambition att pro

 ä dra produkter som går att hitta i avseendet att 
dukten ska kunna ladda så många andra pro-

dukter som möjligt. De asiatiska tillverkarna har enbart satsat på de vanligaste 

En annan produkt, som säljs av Areva Distribution PTE Ltd, är också inriktad 
odukter som möjligt. Produkten fungerar som 

användaren själv måste ställa in rätt 

dare kunna ladda flertalet olika produkter är 

och bärbarhet. Inga produkter för sta-

. 

2.2 Teknisk genomgång 
En teknisk undersökning och en förståelse för hur batterier laddas är nödvändig 

s. Den tekniska 
enomföra och ge 

t. Strömmen vän-
h ger det en förnyad potentiell 

energi. Ju högre strömstyrka desto snabbare laddas batteriet. Men ju mer ström 
s elle

 viktigaste är att inte låta batteriet utsättas för överladdning. Det 

modellerna. 

mot att kunna ladda så många pr
ett nödbatteri. Skillnaden mot iGo är att 
spänning till sin produkt. Likheten är att fokusen ligger på bärbarhet och re-
sande. [8] 

2.1.2 Slutsats 

Tanken att med en och samma lad
långt ifrån ny. Produkterna är många, men osäkerheten kring dem är stor. En-
dast en produkt går att hitta som ger det intryck av säkerhet som beskrivs i 
kravspecifikationen 

Produkterna har starkt fokus på resande 
tionärt bruk i hemmet eller på kontoret går att hitta. Inte heller går det att hitta 
mer än enstaka produkter som kan ladda flertalet olika produkter samtidigt

Dessa tankar ligger till grund för kravspecifikationen, och uppgiften att under-
söka möjligheten för en stationär universell laddare. 

för att utreda möjligheterna för en universell laddare. Vilka p
tiga och vilken teknik ska användas? 

Enligt avsnitt 1.3 ska ingen konstruktion av elektronik utföra
genomgången syftar till att visa om uppgiften är möjlig att g
en riktlinje för övrig konstruktion. 

2.2.1 En batteriladdares funktion 

Batterier laddas genom att en ström tillåts gå genom batterie
der på den kemiska processen inuti batteriet oc

arametrar är vik-

som går genom batteriet desto större risk att det skada
egenskaper. Det

r får försämrade 

vill säga, det gäller att stänga av strömmen i rätt tid. [9] 

 

5 
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Figur 2. Ett spänningsag

Den största risken ligger dock i 
människan. Vad händer om en 
produkt laddas med felinställda 
reglage? Tekniken med justering 
av reglage klarar inte av att upp-
fylla många av kravspecifika-
tionens punkter. Tekniken ger en gregat för laborationer. 

Skulle fungera som laddare, då den ger fulla 
justeringsmöjligheter. 

 

atteriet. [11] 

a 
ch 

seende kan ha olika output. Så är t.ex. fallet med många av Nokias 
mobiltelefoners laddare. [12] 

k för Nokiatelefoner regleras laddningen av telefonens 
programvara. Som säkerhet har Nokia byggt in en NTC-resistor och en 2-

 
esta moderna mobiltelefoner, MP3-spelare och bärbara 

r 

2.2.2 Justering med reglage 

En teknik för att möjliggöra laddning av olika batterier med samma laddare är 

tegori, då det kan vara stor skillnad i 

större, mer avancerad och dyrare 

rodukt riktad till professionella. 

På moderna laddare finns olika skyddsfunktioner som förhindrar risker som 
överladdning eller överhettning. [10] När dessa funktioner fungerar som de ska
kan laddningstiden för ett batteri minskas ner till femton minuter, utan negativ 
inverkan på b

När det gäller bärbara elektroniska produkter och de laddare som medföljer 
dem, så rekommenderar tillverkarna att batterierna inte ska laddas med någon 
annan laddare än de originalladdare som rekommenderas av dem. Det kan var
svårt att veta vilka laddare som kan användas då adaptrer med samma tapp o
liknande ut

Enligt en servicebuti

amperesäkring i sina telefoner. Då outputen från laddaren är 0,8 A och säkring 
ligger på 2 A, kan laddningsfunktion ses som tämligen robust, och outputen 
från laddaren spelar mindre roll. [13] Programvara som reglerar batteriernas
laddning finns i de fl
datorer.  

Som sammanfattning kan konstateras att det som behövs för att ladda batterier 
är rätt strömstyrka, rätt spänning och möjligtvis några enkla skyddsfunktione
för att möjliggöra en mer effektiv laddning. 

att det finns reglage för laddarens output. Denna funktion går att hitta på AMP-
60 och ger en produkt med ett integrerat intryck. Reglagefunktionen fungerar 
dock bäst inom en specifik produktka
laddningsvillkor mellan exempelvis en bärbar dator och en mobiltelefon. Mer 
om detta i avsnitt 2.3. Ju mer 
justeringsmöjligheter och snävare 
toleranser som önskas, desto 

blir produkten. (Se figur 2) 

p
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2.2.3 Medianoutput 

Om en begränsning kan ske, när det gäller antalet olika produkter som går att 
ladda, kan en specifik outpu

7 

Figur 3. Serieregulator med 
strömbegränsare. 

t som fungerar till en viss sorts produkter användas, 

n här outputen, krävs endast de rätta tapparna för 

o-

med elektronik, för att ge rätt output till den avsedda produkten. 

he  som 
levererar en önskad spänning. Elektroniken 

 och relativt 
änningen 

ip vilken spän-
ningsomvandling som helst göras. Begräns-

m avges i 
a kunna ladda t.ex. både bärbara datorer och 

piga tappar. Lösningen kan vara att en spän-
åg effekt levereras från basstationen i två 

r a
tt utveckla tappar till de nya produkter som 

ständigt lanseras på marknaden. 

en medianoutput. Denna teknik används till alla de enkla och billiga universella 
laddarna som går att hitta. Många produkter såsom mobiltelefoner och MP3-
spelare går att ladda via en USB-port i datorn, som har en output på max 5V 
och 0,5 A. Därför anpassas även produkternas konventionella laddare till att ge 
ungefär dessa värden. 

Konstrueras en laddare med de
att möjliggöra laddning av ett stort antal produkter. 

De stora nackdelarna med en medianoutput är begränsningen av antalet pr
dukter och att batteriet, kanske inte går sönder, men kan slitas av något fel-
aktiga laddningsförhållande, alternativt blir laddningstiden onödigt lång. 

2.2.4 Tappteknik 

Med tappteknik avses den metod som används till iGo, d.v.s. en universell 
basenhet och många produktspecifika ändadaptrar, eller tappar (Tip tech-
nology). Tekniken skiljer sig från den i avsnitt 2.2.3 i att tapparna även förses 

Basen ten består av en likriktare

består i iGos fall av en mikroprocessor i 
basenheten som avläser vilken tapp som 
används och reglerar laddaren till att avge 
rätt spänning. Det skulle även gå att använda 
sig av en serieregulator med en strömbegrän-
sare, som är en mycket vanlig
enkel konstruktion. (Se figur 3) Sp
regleras i detta fall i tappen. 

I det senare fallet kan i princ

ningen ligger i effektförlusten so
form av värme. Om laddaren sk
mobiltelefoner krävs ganska klum
ning med hög effekt och en med l
olika kanaler. [14] 

Nackdelen med den här tekniken ä
tionsarbetet blir kontinuerligt för a

tt den är dyrare än de andra. Konstruk-
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2.2.5 Trådlös laddning
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Figur 4. Trådlös laddning, nästa generations 
laddare? 

det måste finnas en tapp som passar de 
specifika produkterna. Undantagen är 
den trådlösa laddningen, som däremot 
behöver ett ingrepp i produkternas 
konstruktion. Detta ger en viss kom-

 

ponent måste 
implementeras i de produkter som ska 

2.2.6 Slutsats 

 alla metoder, 

e 
ten och på användarvänligheten. An-

m vilka parametrar som dens pro-
egränsning i antalet olika prod-
t på att det redan finns en uppsjö 

 laddningen är helt enkelt för 
nsch måste påverkas. Eventuellt 
h specifika tappar tas fram.  

tionens ram
 produ

om 
, samt att undersöka vilka inputs och kontakter som behövs 

Trådlös strömförsörjning har används i produkter i flera år. Tekniken går att 
finna i exempelvis elektriska tandborstar och bygger på att skapa ett magnetiskt 
fält som ger en induktion. En metod att ladda flera olika elektroniska produkter 
samtidigt har utvecklats av ett brittiskt företag. [15] Tanken är att alltifrån 
mobiltelefoner till kameror ska kunna läggas på en dyna, stor som en mus-
matta, och laddas helt trådlöst. (Figur 
4) Haken är att en kom

laddas, vilket gör att ett genomslag 
kommer att dröja. Men metoden är 
spännande och ett naturligt nästa steg i 
utvecklingen.  

En sak är gemensam för

plexitet oavsett metod. 

För att utvärdera de olika metoderna måste d
tionen. Reglagemetoden faller på säkerhe
vändaren kan inte begäras att ha kunskap o
dukter kräver. Medianoutputmetoden ger en b
ukter som kan laddas, men faller kanske främs
sådana produkter på marknaden. Den trådlösa
komplicerad, främst i lansering, då en hel bra
kan en produkt som kombinerar trådlöshet oc

jämföras mot kravspecifika-

Den metod som bäst faller inom kravspecifika
Ska en säker, universell och användarvänlig
metod den enklaste. 

2.3 Datainsamling 
Datainsamlingens syfte är att ringa in vilka elektroniska bärbara produkter s
finns på marknaden

ar är tapptekniken. 
kt tas fram, så är denna 

för att ladda deras batterier. En avgränsning av uppgiften görs till att gälla 
enbart de vanligaste modellerna inom vissa produktkategorier. Anledningen är 
att uppgiftens omfattning är för stor för att rymmas inom projektets tidsramar. 
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2.3.1 De vanligaste produkterna 

 takt 

.ex. Tyskland. Nedan följer en samman-

ä
lika märken. Det är Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, LG, 

Motorola och Siemens. När telefonerna börjar likna handdatorer finns det fler 
aktörer, vilka behandlas under rubriken ”Handhållna datorer och GPS-

nser 2007-
:18. 

Tradera, antal pågående 
auktioner 2007-04-10, 
16.36 

För att få fram en uppskattning kring vilka produkter som är de vanligast an-
vänds Internetsidorna Pricerunner, Blocket.se och Tradera.se. [16, 17, 18] Att 
ta fram vilka specifika modeller som är vanligast är onödigt, då varje producent 
använder endast ett fåtal olika laddare till sina modeller, och då det i snabb
ständigt utvecklas nya modeller. Resultatet gäller den svenska marknaden. 
Troligen skulle ett annat resultat fås i t
ställning med kommentarer. 

Mobiltelefoner 

När det gäller mobiltelefoner, där den fr
dominerar sex o

msta funktionen är just att ringa, 

mottagare”. 

Pricerunner, flest 
populär modeller, de 
hundra första 2007-04-
10. 

Blocket, anno
04-10, 7:00-16

Sony-Ericsson 30, 
Nokia 34, Samsung 18, 

Sony-Ericss

Motorola 9, LG 8. 

on 55
42, Samsung 13,  LG 7, 
Motorola 4, NEC 3, 

Nokia 457, Sony-Ericsson 
390, Samsung 179, 
Ericsson 143, Siemens 71, 

tek 

, Nokia 

Qtek 3, Siemens 3, HTC 
2, Ericsson 2, Mio 1, 
PAN 1, Ubiquio 1, ZTC 
1. 

LG 65, Motorola 62. Q
16. NEC 12. Övriga 48. 

Digitalkameror 

Enligt en fackbutik är de fem vanligaste kameramärkena Canon, Olympus, 
Nikon, Sony, Samsung. När det gäller systemkameror dominerar Canon och 

s 

a sorts produkt i en stor mängd annonser. Det handlar 
aldrig om de mer etablerade märkena. 

Pricerunner, flest Blocket, annonser Tradera, antal pågående 

Nikon. [19] Alla dessa märken ligger även högt i undersökningen, tillsamman
med Fujifilm och Konica Minolta. Med massförsäljning menas att ett fåtal 
säljare lägger ut samm

populära modeller, de 
hundra första 2007-04-10. 

2007-04-09 och 10. auktioner 2007-04-11, 
10.00. 

Canon 27, Nikon 16, 
Sony 16, Olympus 10, 

Konica Minolta 17, 
Canon 15, Nikon 11, 

Canon 24, Fujifilm 19, 
Konica Minolta 16, Sony 

Fujifilm 7, Panasonic 7, Olympus 9, HP 4, 15, Samsung 12, Nikon 

9 
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Samsu g 6, Kodak 4, Kodak 4, An
Pentax 4, Casio 2, 

vant 3, 
Fujifilm 2, Samsung 

10, Avant 8, Olympus 8, 
Pentax 8, HP 5, Kodak 4, 

Mamiya 1. 2, Sony 2, Technaxx 
2, Casio 1 Easypix 1, 
Nytech 1, Pentax 1. 

Casio 3, Panasonic 3, 
Benq 1, Massförsäljning 
151. 

Digitala videokameror 

Enligt samma butik som i föregående stycke är Sony, JVC, Canon, Panasonic 
och Samsung de vanligaste märkena bland digitala videokameror. 

 Blocket, annonser Tradera, antal pågående 
 

Pricerunner, flest
populära modeller, de 
hundra första 2007-04-11. 

2007-04-09 och 10. auktioner 2007-04-11,
10.45. 

Sony 35, Panasonic 20, 
JVC 18, Canon 17, Sanyo 
3, Technaxx 

Sony 8, Panasonic 4, 
Canon 1, JVC 1, 

Sony 8, Canon 6, JVC 4, 
Mustek 2, Panason

3, Samsung Speed 1. 
ic 2, 

Massförsäljning 124. 
1, Mustek 1. 

MP3-spelare 

De helt klart mest populära MP3-spelarna är Apples olika Ipods. Andra vanliga 
 SanD

e llv indre 
soft, s ansch

Pricerunner, flest 
populära modeller, de 
hundra första 2007-04-11 10.45. 

märken är Creative,
etablerade märken finns 
företag, plus Micro

isk, Sony, Samsung, iriver
n stor mängd, ofta legoti
om nyss gett sig in br

. 

Blocket, annonser 
2007-04-09 till 2007-
04-11, 15.00. 

 och iAudio. Efter dessa 
erkade spelare från m
en. 

Tradera, antal pågående 
auktioner 2007-04-11, 

Apple 23, Creative 14, 
 9, 

Apple 25, Creative 5, 
Sony 5, iAudio 4, 

Apple 50, iriver 12, 
Creative 11, Sony 8, SanDisk 11, iriver

Samsung 9, iAudio 8, 
Sony 7, Archos 5, Neo 2, 
Microsoft 2, Sweex 2, 
Övriga 8. 

Technaxx 4, Hallman 
3, SanDisk 3, iriver 2, 
Klux 2, Toptech 2, 
Övriga 5. 

Samsung 5, iAudio 5, 
Philips 4, SanDisk 4, 
Meizu 3, Övriga 3, 
Massförsäljning ca 460. 

Bärbara datorer 

Att exakt ta reda p
onödigt, då de byggs ih
datorerna och därmed iblan
användaren hålla reda på, vilket gör att 

å vilka bä r van
op av älla

d ma nte 
listor på alla modeller måste tas fram. 

a är H , De y 

rbara datorer som ä
 komponenter som s
 kan laddas med sam

ligaste är på sätt och vis 
n är specifika för just de 
 laddare. Det kan dock i

De vanligaste märken
och Apple. 

ewlett-Packard, Acer ll, Fujitsu-Siemens, Son
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Pricerunner, flest 
populära modeller, 
hundra först

de 
a 2007-04-11. 

07-
, 

Blocket, annonser 20
04-09 till 2007-04-11
17.00. 

Tradera, antal 
pågående auktioner 
2007-04-11, 18.00. 

HP 29, Acer 25, Fujitsu-
Siemens 12, Sony 10, LG 

 10
Apple 7, Sony 6, 
Fujitsu-Siemens 4, IBM 

ll 22, Acer 13, HP 
13, Toshiba 13, 
Fujitsu-Siemens 12, 7, Asus 4, Toshiba 4, 

IBM 3, Apple 2, Övriga 
2. 

4, Toshiba 4, Asus 3. IBM 11, Apple 8, Asus 
6, Sony 6, Övriga 4. 

Dell 21, HP 15, Acer , De

Bärbara spelkons

Det finns fyra stora produkt
Playstation Portable, Ninten

oler 

ra 
do DS, Game Boy och G y Advanced. 

7-
-04-11

er när det gäller bärba spelkonsoler. Dessa är 
ame Bo

Pricerunner, samtliga 
bärbara 2007-04-12. 

Blocket, annonser 200
04-09 t.o.m. 2007 .

Tradera, antal 
pågående auktioner 
2007-04-12, 10.00. 

Playstation Portable, 
intendo 

Playstation Portable 31, 
Nintendo DS 8, 

Game Boy 37, PSP 26, 
GBA 26, Nintendo DS Nintendo DS, N

Game Boy Advanced, 
Game Park GP32, Game 
Boy Advanced Micro. 

Gameboy Advanced 5, 
Game Boy 1, 

11, GBA Micro 7, Sega 
Game Gear 7, GP32 3, 
Neo Geo Pocket 2, 
Wonderswan 1. 

Handhållna dato

Dessa produkter är placerad
då GPS ofta finns som funk

rer och G

ri, ch 
t rer. De va  märkena är 

 Gar e . 

lära 
i 
 

-

PS-mottagare 

e under samma katego
ion i handdato

 då de liknar varandra o
nligaste

Hewlett-Packard, Palm,

Pricerunner, flest popu
modeller, de femtio första 
varje kategori 2007-04-12.

min, Mio, Fujitsu-Siem

Blocket, annonser 
2007-04-09 till 2007
04-11. 

ns, Tomtom och HTC

Tradera, antal 
pågående auktioner 
2007-04-12, 12.00. 

Garmin 26, HP 15, Fujitsu-
Siemens 7, HTC 7, Palm 7, 

, Navigon 

, HP 5, 
Tomtom 5, Acer 2, 
Fujitsu-Siemens 2, 

 
8, Mio 4, Garmin 3, 
Magellan 2, Navman 2 Magellan 6, Mio 6

5 Acer 4, Globalsat 3, Qtek 
3, Lowrance 2, Tomtom 2, 
Övriga 6. 

Navman 2, Övriga 9. Övriga 8. 

Palm 12 Palm 13, HP 6, Reekin

Hemtelefoner/Skypetelefoner 

När det gäller bärbara hemtelefoner så behöver de alltid en basstation, som 
även ombesörjer laddning av batterier. När det gäller Skypetelefoner sker 



Genomförande  

12 

laddningen ofta ge
föremål för en universe
finns. 

nom USB telefoner är således inga 
ll lad kt  

r k
en rk

D-spelare 

r i 

Alla stora företag såsom Nokia, Sony och Canon har hu ler 
 de ol oc

en ut
rma du
ill

I bilaga 2 redovisas några exempel på outputs. Bara ett fåtal laddare har under-
sökts, då syftet endast har varit att grovt uppskatta vilka skillnader som finns i 

m en produktion blir aktuell måste 

em . Bär ver upp 
ng

2.3.3 Slutsatser och kommentarer 

ä resp
p örj

kter laddas inte med batteriet kvar i produkten. När det gäller exem-
pelvis kameror tas batteriet oftast ut och laddas i en separat laddare. Andra 

rier såsom AA och AAA, vilket är fallet med 

-anslutning. Dagens hem
dare. Med en USB-konta  täcks det behov som

Bluetoothhandsfree 

De vanligaste handsfrees ä
tillverkare. Vanliga märk
Bluetooth, Supertooth, Jabra och I-Tech. 

de som tillverkas av respe
när det gäller andra tillve

tive mobiltelefons-
are är Logitech, 

Bärbara CD-spelare/M

Produkter som bärbara CD-spelare och MD-spelare blir allt ovanligare och ä
hög grad på väg att försvinna, därför tas de inte med i undersökningen. 

2.3.2 Outputs 

ndratals olika model
av sina produkter. Till
gränsad mängd laddare. G
fås på ett enkelt sätt info
inputs. Företagen är motv
skriven på laddarna. 

ika modellerna används d
om att undersöka vilka o
tion om vad de olika pro
iga att ge ut den här informationen, trots att den står 

k en mycket mer be-
puts dessa laddare har, 
kterna behöver för 

output mellan laddare till olika produkter. O
laddare ändå köpas in för kopiering av tappen och då kan på samma gång deras 
output läsas av. 

De flesta produkter behöver mellan 2 och 10 W för att laddas, med en spän-
ningsvariation från 3 till upp
till 90-110 W med en spänni

ot 10 V i spänning
 kring 19 V. 

bara datorer krä

En klar trend är att ett fåtal m
Vilket gör det lätt att se vilka 
patibilitetslistan.  

Alla produ

rken dominerar sina 
rodukter som till en b

ektive produktgrupper. 
an ska läggas till kom-

produkter använder standardbatte
enklare MP3-spelare och äldre kameror. Vissa av dessa produkters batterier kan 
med hjälp av en adapter laddas när de sitter i produkterna. 
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Vilket har nämnts tidigare så kan många produkter laddas via en USB-utgång i
datorn. En USB-utgång kan leverera maximalt 5V och 500mA. 

 

2.4 Kundundersökning 
nligaste produkterna är och vad egentli-

e inom 
 var att gällande bärbara elektroniska 

produkter och en universell laddare få svar på följande frågor: 

tkategorierna och hur stor är deras utbred-

odukter står på laddning i hemmen varje dygn? 

troniska produkters utbredning 

es r hur vanligt det är med bärbara dato-
g  använde sig av en bärbar dator. Av de 

Då frågetecken fanns kring vilka de va
gen användarvänlighet innebär gjordes en enkätundersökning. 74 personer 
medverkade, där ungefär hälften var studenter och hälften kontorsarbetar
olika branscher. [Bilaga 3] Enkätens syfte

– Vilka är de vanligaste produk
ning? 

– I vilken miljö/vilket rum laddas produkterna? 

– Hur många pr

– Vad ställer användaren för krav på en universell laddare? 

Fler frågor ställdes, men de svaren hade inte samma relevans och användes 
aldrig. 

2.4.1 Bärbara elek

Att bärbara elektroniska produkter blir allt fler och mer utbredda är det ingen 
som motsäger. Frågan är hur utbredda de olika produkterna är? Deltagarna i 
undersökningen fick fylla i vilka sorters produkter de använder, dels på sin 
arbetsplats och dels i hemmet och på fritiden. Resultatet kan läsas i tabell 1. 

Resultatet var på många sätt det som kan förväntas. Samtliga deltagare fyllde i 
att de använder mobiltelefoner i hemmet och de flesta även i arbetet. De vanli-
gaste produkterna var just mobiltelefoner men även väntade produkter som 
MP3-spelare, kameror och bärbara datorer. 

Det m t anmärkningsvärda resultatet va
rer. Un efär två tredjedelar av deltagarna
datorer som säljs i Norden är 52 % bärbara.[20] Att möjliggöra laddning av 
bärbara datorer med en universell laddare blir nästan nödvändigt, särskilt om 
laddaren ska vara av stationär art. 

Andra anmärkningar är att bärbara spelkonsoler blir allt vanligare och att 
videokameror är mindre förekommande. Hela två femtedelar av studenterna 
använde en bärbar spelkonsol. Bara en tiondel av de tillfrågade använde sig av 
videokameror. 
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 n % n % n % n % n % n % 

Mobiltelefon 33 

nt
er

 s
k

nt
er

 h
em

be
ta

nd

be
ta

nd

t s
ko

la
/jo

t h
em

m
a ol
a m
a 

e 
jo

bb
 

e 
he

m
m

a 

bb
 

87 38 100 28 78 36 100 61 82 74 100 

Bär dbar ator 26 68 26 68 11 31 19 53 37 50 45 61 

Digitalka 7 mera 18 28 74 15 42 30 83 22 30 58 78 

Digital videokamera 0 0 2 5 3 8 5 14 3 4 7 9 

MP3-spelare/radio 17 45 29 76 3 8 23 64 20 27 52 70 

Not oebo k 1 3 1 3 6 17 5 14 7 9 6 8 

Bluetoothtillbehör 3 8 6 16 6 17 5 14 9 12 11 15 

Spelkonsol     16 42     7 19 0 0 23 31 

Leksaker     4 11     11 31 0 0 15 20 

Övrigt         4 11 3 8 4 5 3 4 

Antal medverkande 38   38   36   36   74   74   

 

2.4.2 Var produkter laddas 

Tabell 1. Svaren till frågan: Vilka bärbara elektronikprodukter använder du? 

När en produkt ska formges är det viktigt att veta i vilken miljö den ska befinna
sig. För att göra en grov uppskattning, ställdes frågan var någonstans deltagarna
i undersökningen huvudsakligen laddar sina produkter. (Se tabell 2) 

Tre platser dominerar i hemmet. De är vid sk

 
 

rivbordet, vid sovplatsen och i 

 

mmet, i 

nligaste laddningsplatserna är vid skrivbordet och i hem-
met. 

utrymmen som passeras när hemmet lämnas, exempelvis hall eller farstu. Det 
sistnämnda alternativet var speciellt vanligt bland kontorsarbetare, vilket kan 
ha att göra med att de generellt bor på större ytor än vad studenter gör, och 
därmed har ett sådant utrymme att nyttja. Den kan också vara ett tecken på att
bärbara elektroniska produkter ses som något som används främst utanför 
hemmet. Bland studenter (läs yngre) används produkterna även i he
större utsträckning. Att sovplatsen är en vanlig plats kan förklaras med att 
många använder produkternas larmfunktioner som väckarklocka. 

På arbetsplatsen är trenden att varje person har hand om de produkter de själva 
använder. De klart va
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Det finns två sätt att resonera kring elektroniska produkter. Antingen göms de 
undan eller ska de göra ett bra intryck och p a in i m ön. Det är extra viktigt 
på platser som hallen eller farstun, där människor hela tiden passerar, och bör 
betänkas i ett designförslag. 
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n % n % n %  

 

Vid skrivbordet/på ko t 17 45 2 6 19 26 vbo et/p ont t 21  Vid skri rd å k ore 58 

en 13 34 5 14 18 24  

15 

Vid sovplats På ett geme m trym e 3 nsa t u m 8 

I ett utrymme som p
när personen går u

asseras 
t, ex ha

eller farstu 
ll 6 16 23 64 29 39  he et 8  I mm 22 

I bilen 2 5 2 6 4 5  I bilen 1 3 

Använd
elektroniska pr

er inga bärbara 
odukter i 

hemmet 
0 0  1 3 1 1  

Anvä der in bärbara 
elek niska produkter 
jobbet 

3 
n

tro
ga 

i 8 

Övrigt 0 0 3 8 3 4  Övrigt 0 0 

Antal medverkande 38 
 

36 
 

74 
  

Antal medverkande 36 
 

 

2.4.3 Så många produkter laddas 

För en stationär universell laddare är även multipel laddning aktuellt. Hur 
många produkter behöver laddas samtidigt i ett hem? Hur många utgångar från
laddaren är användaren i behov av? 

Frågan som ställdes i undersökningen var hur många produkter som laddas 
deltagarnas hushåll varje dygn. Svaren beror i stor utsträckning på hushållens 
storlek, men det rör sig väldigt sällan om fler än tre till fyra produkter. Des
antal får ses som en riktlinje vid konstruktion. (Se tabell 3) 

be
ta

re
 

 

i 

sa 

 

nt
er

 

t 

Tabell 2. Svaren till frågan: Var sker i huvudsak laddning av de produkter du använder? 
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e

K
on

to
rs

ar

To
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16 

Ingen 0 0 1 3 1 1 

1 eller 2 29 76 27 75 56 76 

3 eller 4 8 21 8 22 16 22 

5 eller fler 1 3 0 0 1 1 

Antal medverkande 38   36   74   

 

2.4.4 Kundkrav 

n k ara å f a ad s
köpa eller inte köpa en universell laddare, ifall den fanns till försäljning idag. 

De viktigaste kraven sammanställs och 

Rätt pris/rimligt pris 

Att priset skulle vara det rätta var i särklass den vanligaste kommentaren på 
ste se en nytta som gör la ar  p i ätt-

Fungera till alla slags produkter/till kundens alla produkter 

Detta är ett svårt och kostsamt, men mycket viktigt krav. Personer har olika 
landningar av produkter. Om en person ska köpa en universell laddare är det 
j

använda till personens bärbara dator och mobiltelefon, men inte till MP3-spela-
ssant. Precis alla produkter går inte att 

få med, men siktet bör ställas åt det hållet, om laddaren ska bli attraktiv. 

Energisparande är i skrivande stund en het fråga i samhället. Det finns två 

rbrukar 4W bara 
genom att vara inkopplad till elnätet. 

Spara plats/färre sladdar 

Med sparande av plats menas främst att använda färre eluttag. På de flesta 
standardladdarna sitter stickkontakten direkt på transformatorn. Ibland tar den 

Tabell 3. Svaren till frågan: Hur många pro r ladda n? dukte s i ditt hem varje dyg

Deltagarna i undersökninge  fic sv  p råg n v  om skulle få dem att 

Ur svaren röns flera olika kundkrav. 
kommenteras nedan. 

frågan. Kunden må
ning. 

dd en r svärd, oavsett priss

b
s älvklart att den måste passa de produkter personen har. Om laddaren går att 

ren, är risken stor att laddaren blir ointre

Energisnål 

viktiga sätt att göra en laddare mer energisnål. Det första är att använda en 
transformator av bra kvalitet. [21] Det andra är att ha en strömbrytare som 
bryter strömmen till transformatorn när laddaren inte används. En original-
adapter till en bärbar dator av modellen Acer 5112WLMi fö
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sådan plats att den även täcker för och r a ra uttag otillgängliga. Genom att 
placera transformatorn längre ifrån uttagen så elimineras den risken. Används 
en universell laddare behövs bara ett uttag användas och endast en sladd går 

n. Sladdarna från laddningsenheten blir automatiskt färre om tapp-
n används. Om antalet synliga inimeras kan automatiska 

sladdvindor användas. 

en vara 
fri från reglage och, som kravspecifikationen säger, vara lika självklar som en 

 Detta kan t.ex. innebära enkla lättolkade symboler och 
r. 

 
dda alla slags produkter uppfyllas blir multipel laddning 

troligtvis en konsekvens, då de vitt skilda outputvärdena annars omöjliggör en 

läget överlever laddare oftast sina produkter. Samma hållbarhet bör 
prägla den universella laddaren. Tanken är att den just ska kunna överleva flera 

er finns 

Eftersom laddaren ska vara stationär blir dess utseende viktigare än dess mer 
urrenter. Den här produkten ska stå framme och användas dagli-

en 

man inte ville ha ännu en pryl. Detta är 
en mycket intressant reflektion och ett viktigt krav. Kravet uppfylls lättast 

kundönskemål, men själva kravet är viktigt att ha i 

gö nd

från uttage
teknike sladdar ska m

Lätt att använda 

Om den universella laddaren ska tilltala vanliga konsumenter, måste d

konventionell laddare.
snabbstartsinstruktione

Ladda flera produkter samtidigt 

Detta krav måste ses som en självklarhet när laddaren ska vara stationär. Ska
kravet om att kunna la

lättanvänd produkt. 

Robust/hållbar 

I dags

generationer av exempelvis mobiltelefoner. Om laddaren går sönd
risken att inga produkter går att ladda. Ett robust intryck är viktigt, både för 
trovärdigheten och för en högre prissättning. Ett annat krav som kom fram var 
att kontakter inte skulle börja glappa. Laddaren får inte upplevas som en ”slit 
och släng”-produkt! 

Snygg design/lättplacerad 

mobila konk
gen, inte ligga och skräpa i en låda. Det gäller att hitta en design som gör d
lättplacerad i ett hem eller på ett kontor, likt en stereoanläggning eller en 
telefon. 

Inte ännu en pryl 

En kommentar i undersökning var att 

genom att följa ovanstående 
åtanke under produktens framtagande. 

17 
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Övriga krav och kommentarer 

Fler viktiga krav och synpunkter som kom fram var att laddaren ska vara 
ofarlig för hälsa och miljö. Den ska inte heller skada batteriet på något sätt. En
kommentar var att en laddare för standardbatterier skulle vara inkluderad. En 
annan var att den skulle kunna ladda både en dator och en mobiltelefon. 

 

eskrivning 
 
 

Produktens huvudsakliga användningsområde blir i hemmen och på hotell eller 
gar. Hotell är bra förstakunder, eftersom de ställer högre krav 

-

 
 samråd med Vonto AB, har produktens önskvärda funk-

tioner bestämts. Dessa funktioner kan komma att justeras med hänsyn till eko-
nsmöjligheter. Produkten ska: 

-

å uttag möjliggöra laddning av mobiltelefoner, kameror, 
r, spelkonsoler och liknande produkter, upp till 15W. 

- ha strömbrytare som säkerhet och för energibesparing. 

2.5 Konceptb
Kravspecifikationen tjänar väl till att beskriva arbetets inriktning till en början.
När designförslag och konstruktion blir aktuellt krävs en specificering av vilka
målgrupper produkten ska rikta sig till, vilka funktioner produkten ska ha och 
vilka estetiska egenskaper produkten ska få. 

2.5.1 Målgrupper 

Marknaden för produkten måste p.g.a. patenthinder avgränsas till att gälla 
utanför Nordamerika, med en till en början huvudsaklig fokus på Europa och 
Skandinavien. 

liknande inrättnin
på funktioner än pris. Samtidigt är det en bra marknadsföringskanal för pro
dukten till vanliga konsumenter. 

2.5.2 Funktioner 

Genom att se till de uppgifter och kundkrav som kom fram i undersökningen i
avsnitt 2.4 och genom

nomi, utrymme och produktio

- främst brukas stationärt, med möjlighet till stöldskydd i form av fastlås
ning. 

- i ett uttag möjliggöra laddning av bärbara datorer, upp till 90W. 

- i ett eller tv
videokamero

- ha automatiska sladdvindor för ovanstående uttag. 

- ha två USB-utgångar för att möjliggöra laddning av produkter som 
normalt laddas genom USB via en påslagen dator. 
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- kunna indikera pågående laddning och färdig laddning genom exempel-

ationen. 

visas i figur 5. Laddaren har här en symmetrisk form med en organisk utsväng-
r att ge stabilitet. Inspirationer är Ipod och futuristisk 

rymd. Med de runda formerna och utan synliga skruvar ger produkten ett 

produkter. Produkten har getts namnet 

 

vis lysdioder. 

- möjliggöra laddning av både R6- och R03-batterier (AA och AAA). 

- kunna användas mot de vanligaste elnäten. 

- i övrigt uppfylla kravspecifik

2.5.3 Varumärke, form och färg 

För att ta fram förslag på hur produkten ska se ut har designern Fredrik Ruden-
stam anlitats. Utifrån ovanstående konceptbeskrivning togs en skiss fram som 

ning på bägge sidorna fö

mindre teknisk och ett mer lättförståligt uttryck.  

De svartvita färgerna gör produkten lättplacerad, samtidigt som färgklicken i 
mitten gör att den skiljer sig från andra 
Ladda, vilket är ett enkelt namn, som förklarar produktens funktion samtidigt 
som det har en svensk klang. 

 

Fig r 5. Designförslag från Fredrik Rudenstam. u
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Figur 6. Sladdvinda i en dammsugare. 

2.6 K
Konstruktionen görs med utgångspunkt i designförslaget. Målet är att ta fram 
en k-
ter, ktronikdelar ska få plats 
inu åste således en del av kon-
stru i  som kommer att användas då. 

lj på vilken alla övriga kom-

Sidopanelerna kommer liksom chassiet att bestå av ABS-plast och monteras på 
chassiets bägge sidor. De kommer att vara helt lika och således enbart behöva 
ett verktyg. Den bästa tillverkningsmetoden är formsprutning. Formblåsning 
undersöktes också, eftersom den metoden har billigare verktygskostnad jämfört 
med formsprutning. Enligt en fackman var dock detaljen mer lämplig att till-
verka med formsprutning. [22] 

2.6.3 Sladdvindor 

När en automatisk sladdvinda ska konstrue-
ras krävs fyra huvudkomponenter. Det är en 
sladdrulle, en skena/släpkontaktfunktion för 
att leda strömmen, en drivfjäder vars kraft 
drar in sladden samt en låsningsmekanism 
för att sladden ska stanna i ett visst läge. (Se 
figur 6) Det största problemet ligger i att 
ko
Genom att utforma chassiet för enkel 
montering av sladdvindorna kan både ut-
rymme och en mängd komponenter sparas 
in.  

 onstruktion och prototyptillverkning 

fungerande prototyp. Den elektronik som behövs tas från befintliga produ
 och konstruktionen anpassas för att de olika ele
ti produkten. När det kommer till tillverkning m
kt onen ändras för att passa den elektronik

2.6.1 Chassi 

När det gäller olika slags adaptrer och många andra elektroniska produkter, 
består de av två halvor i plast, på vilka alla kretskort och komponenter fästes. 
Därefter monteras halvorna ihop med hjälp av ett par skruvar eller med lim, 
och produkten är klar. En liknande metod kommer att användas till den univer-
sella laddaren. 

Chassiet kommer att bestå av en formsprutad deta
ponenter monteras. I konstruktionen av chassiet kan funktioner som skruvhål, 
axlar, ribbor och knapphål inkluderas, och antalet komponenter minskas. 

2.6.2 Sidopaneler 

nstruktionen lätt bli skrymmande och dyr. 
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En svårighet finns i att den elektronik som används kräver fem
vilket ger en liten och besvärlig konstruktion, som blir svår att få helt fri från 

 släpkontakter, 

laddare från iGo som kan ladda både en dator och en mobiltelefon på samma 
 en transformator likt dem som vanligtvis används till bär-

bara datorer, men med ett mikrochip vilket reglerar spänningen beroende på 
går 

t används en befintlig produkt som omvandlar 220V till USB-
spänning 5V. 

-

eringslampor. 

ar modelleras ej för att spara tid 

 ut i en 3D-skrivare och efterbe-
uvar, sladdar, fjädrar och andra 
efintliga produkter. 

e som omnämns i förra avsnittet är att 
prototypen, att strömbrytaren endast 

-utt

glapp. 

2.6.4 Elektronik 

Som exempel på elektronik och till den prototyp som ska tillverkas används en 

gång. Den består av

vilken tapp som används. (Se avsnitt 2.2.4) Till sladden från transformatorn 
det att koppla en extra detalj som på samma sätt kan användas till mobiltelefo-
ner eller andra mindre produkter beroende på vilken tapp som används. 

För USB-uttage

De här tre komponenterna monteras på chassiet och anpassas till den nya 
laddaren med hjälp av nya sladdar och enkel lödning. 

2.6.5 Övriga delar 

Andra komponenter som ska konstrueras är vikter med skruvhål för montering 
på exempelvis bord. De ska sedan monteras i sidopanelernas fotstöd. Det ska 
också konstrueras en strömbrytarfunktion och en frontpanel med text och sym
boler. 

Funktioner som i dagsläget inte får plats eller hinns med är laddningen av 
standardbatterier och olika indik

2.6.6 Genomförande 

De olika detaljer som omnämns ovan, modell
programmet Pro/Engineer. Sladdar och skruv
och datorkraft. 

Alla detaljer som ska tillverkas i plast, skrivs
arbetas för att få rätt färg och finish. Olika skr
standardelement köps in eller tas från redan b

De avgränsningar som görs, förutom d
endast en av två sladdvindorna används i 
har en estetisk funktion och att antalet USB

eras och monteras i CAD-

ag minskas från två till ett. 
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Figur 7. Den universella laddaren ”Ladda”. 

3 Resultat 
Arbetets uppgift var kortfattat att undersöka möjligheten att utveckla, produ-

dare för laddning av vanliga bärbara elektro-
tecknad har genomfört detta i den mån tid, medel och 

kunskap inte har begränsat. Resultatet är en universell laddare för kontors-, 

ggör laddning av en bärbar dator och en mindre produkt, t.ex. 

cera och lansera en universell lad
niska produkter. Under

hotell- och hemmiljö som visas i figur 7. En översiktsskiss och en skiss med de 
viktigaste måtten återfinns i bilaga 4a och 4b. 

 

Produkten möjli
en mobiltelefon eller en kamera. Sladdarna sitter i automatiska sladdvindor och 
kan dras ut ungefär en meter. Genom att tapptekniken används, kan de flesta 
produkter laddas enkelt genom att den produktspecifika tappen sätts fast i 
änden av sladden. 

Olika funktioner som strömbrytare, möjlighet till fastlåsning, automatiska 
sladdvindor och en USB-utgång gör sammantaget produkten unik på markna-
den.  



Resultat 

3.1 Laddaren i j ämförelse med kravspecifikationen 
Som kommentar till resultatet görs en jämförelse med den inledande kravspeci-

ng av ett stort antal produkter 

ätverksf rdelare gör, fast utan sladdar. 

fikationen. 

3.1.1 Produkten ska möjliggöra uppladdning av de vanligaste 
modellerna av de vanligaste batteridrivna produkterna 

Genom att använda tapptekniken har uppladdni
möjliggjorts. En definition är att alla de produkter till vilka det i dagsläget finns 
icke-orginalladdare att köpa, kommer att kunna laddas med den universella 
laddaren. 

3.1.2 Produkten ska vara stationär. 

Fokusen var från början inställt på att ta fram en snygg produkt för stationär 
användning. Tack vare produktens tyngd och dess sladdvindor, gör den sig bra 
på ett skrivbord utan att ge ett stökigt intryck. 

3.1.3 Produkten ska inte inverka mer negativt på de batterier som 
laddas än vad batteriernas standardladdare gör. 

Detta uppfylls genom att garantera rätt output till rätt produkt. I vilken ut-
sträckning detta kan ske är upp till elektronikkonstruktör att svara på. Men av 
de laddningstekniker som används idag ger tapptekniken den bästa säkerheten. 

3.1.4 Produkten ska ha en tilltalande design som gör att användaren 
låter produkten stå framme och vara synlig. 

Redogjordes i huvudsak i avsnitt 3.1.2. Strömbrytarfunktionen gör att laddaren 
kan vara ansluten till elnätet utan att dra ström när den inte används. Laddaren 
stör inte mer än vad ett modem eller en n ö

3.1.5 Produkten ska vara den första i sitt slag som lanseras på den 
europeiska marknaden. 

I dagsläget finns ingen liknande produkt som har slagit igenom på den europe-
iska marknaden. 
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3.1.6 Produkten ska ha ett gränssnitt som gör att en användare so
förstår att ladda sitt batteri på konventionellt sätt även förstår att lad

m 
da 

Den enda besvärliga delen här är att hålla reda på vilken tapp som hör till vil-
o-

förse 
lla reda på dem. 

 
iskor kan skadas. 

Med en stadig konstruktion, som tål en daglig användning, och med tydliga och 
r laddaren att upplevas säker. De 

runda formerna och det otekniska utförande är tänkta att inge förtroende, unge-

ymen är uppskattad, ej 
överstiga 50 SEK per enhet. 

 att uppfylla, i och med 
att laddning av en bärbar dator inkluderades. Utpriset till kund för en billigare 

7] 

avsnitt 4.1.4. 

ara sämre än dagens 
standardladdare. 

sätt produkten är bra ur miljöperspektiv är att det behövs färre laddare totalt 

 

den med denna produkt. 

ken produkt. Det troliga scenariot är dock att den som ska använda denna pr
dukt till en början bara har några få tappar att välja mellan. Genom att 
tapparna med en ruta att skriva på, kan användaren lättare hå

3.1.7 Produkten ska inge säkerhet hos användaren, att denne inte 
tvekar att använda produkten ur aspekten att batteriet, annan egendom
eller männ

lättförståliga knappar och figurer, komme

fär som med en hushållsapparat. 

3.1.8 Produktionskostnaden ska, när årsvol

Detta krav från uppdragsgivaren har varit det svåraste

datoradapter är knappt 300 SEK, iGos bästa laddare kostar 149 USD. [23, 
Det gör det svårt att tro att den här laddaren, som har fler komponenter kan 
tillverkas för 50 SEK. Den inledande kostnaden blir också hög, vilket kan ses i 

3.1.9 Produktens miljöprestanda ska inte v

Det främsta sättet den här produkten överträffar andra laddare och adaptrer i 
miljöhänsyn är att den går att stänga av utan att dra ur väggkontakten. Ett annat 

sett. Tyvärr så skickas det med nya laddare till exempelvis alla nya mobil-
telefon, vilket gör att den miljöeffekten i dagsläget inte finns. 
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4 Slutsats och diskussion 
En första kommentar som måste ges är att produkten på långa vägar inte är 

Tekniken som har föreslagits till produkten har patenterats och används av 
 

 en licens för tekniken alternativt inleda ett 
samarbete med företaget, exempelvis använda deras tappar. Många av patenten 

undkrav som kom fram under arbetets gång 
var detta den överlägset bästa lösningen. 

Laddaren har i dagsläget dimensionerna 200 x 200 x 56 (mm) (De organiska 

 

En tänkbar förändring i produkten är att de två sladdarna med sladdvindor 
m en 

rslad-
ension än de andra, och förstorar sladdvindorna onödigt 

 att 
uto-

.3 Lansering 
om nämnts tidigare är hotellbranschen en bra marknad att inrikta sig på till en 
örjan. Hotellen skulle då kunna erbjuda sina kunder ytterligare en service, 

ligen att kunden ska kunna ladda alla sina elektroniska produkter som den 
har med sig under sin vistelse. Laddarna finns stationärt på rummen och de 
rätta tapparna kan köpas i receptionen. 

färdigutvecklad. Arbetet visar endast ett förslag på utseende, funktioner och 
teknik.  

4.1 Patentfrågan 

Mobility Electronics Inc. En mer grundlig undersökning av patenten och deras
giltighet bör göras ifall produkten ska börja tillverkas. Tänkbara åtgärder ifall 
patenthinder åligger, är att köpa

har bara giltighet i USA, och hindrar inte en europeisk lansering. 

Teknikvalet kan mycket väl vara en återvändsgränd, men för att uppfylla krav-
specifikationen och en del av de k

4.2 Vidareutveckling av produkten 

utsvängningarna ej medräknade). Med en vidareutveckling och med en anpas-
sad elektronik uppskattas att dessa mått kan minskas till 140 x 140 x 45 (mm). 
Detta under förutsättningen att funktionen att ladda standardbatterier utesluts.
Rent tekniskt kräver framförallt sladdvindorna ytterligare granskning för att 
göra dem robusta, stötsäkra och fria från glappande kontakter. 

används till att ladda mindre produkter, medan datorladdningen sker geno
vanlig sladd, som kopplas till ett annat uttag. Risken är nämligen att dato
den får en större dim
mycket. 

Givetvis kan även en laddare utan datorkompatibilitet utvecklas. Laddaren blir 
då mindre och kommer att kunna användas mer mobilt. Således kommer den
likna redan befintliga produkter. Men med fortsatt multipel laddning och a
matiska sladdvindor är den fortfarande unik. 

4
S
b
näm
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Rekommendationen är att till en början främst in
bärbara datorer som möjligt men endast de mer e

rikta sig på att ladda så många 
tablerade märkena när det 

gäller övriga produkter. Detta p.g.a. att kunden inte kommer att köpa laddaren 

 sig som produkt kan fler produkter och märken läggas till. 

-

ifall den inte är kompatibel med kundens dator. Ingen köper en mobil- och 
kameraladdare för över 1000 SEK! Efterhand som den universella laddaren 
etablerar

4.4 Produktion 
Här följer en enkel sammanställning av tillverkningsmetoder och några upp
skattade kostnader för produkten. [24]  

Detalj Tillverkningsmetoder Kommentar 

Sidopaneler Formsprutning Kostnad cirka 150000 SEK, 1 back 

Chassi Formsprutning Kostnad 150000-200000 SEK, 1 back 

Elkomponenter Färdiga detaljer Ej definierade 

Sladdvindor Formsprutning, stans-
ning, sintring mm 

Kräver 5-8 verktyg för plast och 
pulvermetallurgi. 

Viktmutter Fräsning, kapning  

Övrigt Färdiga detaljer, form-
sprutning mm 

Skruv, kopparskenor, dekaler mm 

4.5 Personliga reflektioner och kommentarer 

-
 jag kunnat tänka mer fritt och kunnat inrikta mig på användarkrav i 

 
ndla om en elektrotekniskt 

fråga, ett program som fungerar eller att hitta detaljer till 
ra sidan är att man lär sig att vissa saker inte behöver 

 

 för 10 SEK. 

Arbetet har inneburit en stor utmaning för mig som maskiningenjör. Jag har 
mycket liten kunskap gällande elektroteknik och därför är många resonemang 
väldigt generella. Så här i efterhand kanske det hade varit bra ifall jag hade 
samarbetat med en person som besitter kunskap inom elektroteknik, men sam
tidigt har
större utsträckning. 

Konsekvensen av att arbeta med små medel har två sidor. Den ena är att saker 
och ting går långsamt. Att självklara saker, tar mycket längre tid p.g.a. av att de
rätta verktygen och medlen inte finns. Det kan ha
kunnig person att råd
en prototyp. Den and
kosta så mycket ifall man bara lär sig en metod. Ett exempel är att ta reda på 
vilka produkter som är de vanligaste. Normalt skulle ett företag ha kontaktat en 
specialist på området, men då medlen inte fanns fick jag nöja mig med Internet.
Sedan visade det sig att min metod höll sig ganska bra, vilket jag visade i av-
snitt 2.3.1.2. Ett annat exempel är de drivfjädrar som behövdes till sladd-
vindorna, vilka jag hittade i ett måttband
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Produkten präglas givetvis till stor del av att uppfylla vad jag själv har för 
behov, hade det funnits en liknande produkt till försäljning idag hade jag kö
den. Det kan dock vara en måttstock på att produkt är bra. 

 

 

pt 
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  2007-01-19 Bilaga 1 

Patentundersökning och konkurrentanalys – 
Universell laddare 

- En studie av befintliga produkter av Mikael Sahlberg, JTH 

 

Mål och metod 

En patentundersökning har genomförts med målet att undersöka vilka sorters universella laddare som 
har uppfunnits och finns på marknaden. Denna undersökning ska ligga till grund för beslut om projekts 
genomförbarhet genom att se om patent hindrar lansering av produkten. 
Undersökningen har genomförts med hjälp av Esp@cenets databas på Internet. En uppsjö av patent har 
analyserats och för de mest väsentliga har en grundligare utredning gjorts. De flesta patenten är 
hämtade ur kategorin H02J7, Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for 
supplying loads from batteries och med sökordet universal. Resultatet redovisas nedan med de 
viktigaste patenten först.  
En enklare konkurrentanalys har också genomförts med startpunkt på hemsidan Alibaba.com. Resultat 
från den redovisas med produktrubriker längre ner. 
Patentnumren och rubriker är länkade. (Ctrl + klick) De viktigaste länkarna finns även utskrivna i slutet 
av dokumentet. 

Patent 

US6064177 - Two-part battery charger/power cable article with multiple device capability 

Patentet bygger på att ha en universell basstation med en utbytbar komponent som ska passa det 
specifika batteriet. Exempel på tillämpning som ges är mobiltelefoner och datorer, med elförsörjning 
via hus och fordon. 
Ägaren till patentet är Mobility Electronics Inc. som utvecklar produkter under varunamnet iGo, som är 
ett system för att kunna ladda olika produkter med en och samma laddare.  Patentet gäller både 
funktionen att ha en utbytbar ände på laddaren och den universella basstationen. 

US6538341 - Universal power supply for different small electrical devices 

En laddare med olika adaptrer för att passa olika telefoner. Användaren ska bara behöva byta till en 
passande kabel och att alla inställningar när det gäller laddningen ska ske automatiskt. 
Patentet ägs av Solarc Innovative Solarprodukte i Tyskland. Företaget är specialiserat mot olika 
tillämpningar av solceller till lågenergiprodukter och har bl.a. utvecklat en universell solladdare, e.Go!

EP1482620 - Universal multiple charger 

Franskt patent som visar en produkt som ska kunna ladda olika produkter med hjälp av ett reglersystem 
och utbytbara hylsor. 
Patentet drog tillbaka förra året, kanske med anledning av US6064177. 
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US2005189914 - Universal cellular telephone battery charger. 

En laddare med olika ändadaptrer för att passa olika telefoner. Uppfinnarens tanke är att man inte ska 
behöva byta laddare då man byter telefon. 
Ingen information finns om patentets giltighet. 

DE10147051 - Universal charging unit and using system for charging many electronic device batteries 
such as mobile phones, has versatile and open connection points to accept many different devices 

Ett system för att kunna ladda många olika apparater. Tanken är att systemet ska användas främst på 
allmänna platser såsom väntrum och tåg. 
Patentet gick ut strax efter ansökan p.g.a. obetald avgift. Dock redovisas en liknande produkt längre ner. 

KR20040106250, KR20040104964, KR20040065630 - USB 

Patenten beskriver metoder att ladda olika batterier genom att använda USB-kontakten i en dator. Enligt 
en av sammanfattningarna skickas kontrollsignaler för att undersöka vilket spänning och vilken 
strömstyrka som batteriet ska laddas med. 

US2004145351 - DC-DC conversion charging apparatus. 

En metod att omvandla likström till rätt spännigstal och strömstyrka. Patentet svårt att förstå om man 
inte är ämnesinsatt. 

US5049804 - Universal battery charging system and a method 

En metod hur man laddar batterier av olika karaktär. 

US2001011026 - Transmitter-receiver unit capable of being charged… 

En apparat som fungerar som både en dataöverförare och en laddare. 
Patenten innehas av ALPS Electric. 

TW285842Y, KR20050118130 – Universal charger… 

Patenten finns inte översatta. 

Produkter 

Acever - Universal Charger & Multifunctional Power Kit (A898)  

En universell laddare med många fler funktion, såsom ficklampa, laser och kompass. Fungerar som ett 
batteri med kapacitet på 4400mAh. Företaget har även fler liknande produkter till försäljning, främst 
nödladdare. 

Quawin - USB 3-in-1 Charger / Universal Charger

Universal laddare med möjlighet att koppla till både vägguttag, USB och biluttag. Avser mobiltelefon. 

Universal Charger , Solar Charger

En uppsjö av laddare likt de här finns till försäljning. Ändadaptrer som passar de vanligaste bärbara 
elektroniska apparaterna. 

Chaliyuan - Multipurpose Mobile Phone Charger

En stor stationär station för att ladda främst mobiltelefoner, men även andra elektroniska produkter. Att 
placeras på allmänna platser. Stoppa i ett mynt och mobilen laddas! 
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Areva Mobile Power AMP - 60

Ett kraftfullt återuppladdningsbart batteri som går att koppla till många olika elektroniska produkter. 
Snygg design! 

Sammanfattning och slutsats 

Patenten har undersökts genom Espacenets databas. Även annan konkurrentanalys har genomförts med 
start på Alibaba.com. Slutsatsen är att många tidigare har tänkt på idén med universella laddare, och att 
produkter har utvecklats. Framförallt iGo uppfyller den nya produktens tänkta egenskaper, och då den 
är patenterad och en kvalitetsprodukt så har den ett enormt försprång. Även Arevas produkt har en 
tilltalande funktion och design och uppfyller i stor utsträckning den tänkta produktens 
kravspecifikation. 
 
Slutsatsen är att om en universell laddare ska utvecklas kommer den inte vara först i sitt slag på någon 
marknad. Dock har en liknande produkt ännu inte slagit igenom. Om patentfrågan går att ta sig förbi 
finns dock möjlighet att genom bra marknadsföring och en tilltalande design ta fram den första 
produkten som gör det. De bärbara apparaterna blir allt fler och behovet av en universell laddare 
förmodligen större. 
 
Frågorna är: Hinner vi först? Kan vi ta oss förbi patenten? Finns det pengar och kanaler för 
marknadsföring och försäljning? 
 
Cirka tolv timmars arbete har lagts ner på uppgiften 

Länkar 

iGo 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US6064177&F=0 
http://www.mobilityelectronics.com/power/igotech/index.htm 

e.Go! 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US6538341&F=0 
http://www.solarc.de/index.php?lang=de&m=2&y=13&yy=62&a=62 

Chaliyuan - Multipurpose Mobile Phone Charger

http://bctcl.en.china.cn/ 

Areva 

http://www.areva-dt.com.sg/productAMP60.asp 
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Datainsamling - Outputs 
 
Detta är en samling exempel på vad olika produkters laddare avger för ström och spänning, 
m.a.o. de rekommenderade laddningsvärdena för produkterna. Det finns även 
kommentarer till vissa laddare. 
 

Produkt 
Laddare/adapter 

Kompatibilitet Ström Spänning 

Nokia mobil AC-3, 
AC-4 

N93i, N93, N92, N91, N800, N80 IE, N76, N90, N80, 
N73, N73 ME, N72, N71, N70, N70 ME, E61, E50, 

7370, 7360, 6280, 6270, 6233, 6151, 6136, 6131, 6125, 
6111, 6103, 6101, 6080, 6070, 5500, 3250. 

890 mA 5,0V 

Nokia mobil ACP-7, 
ACP-8 

N-Gage QO, E60, 9300i, 8910i, 8910. 8890, 8850, 
8310, 8210, 7650, 7380, 7360, 7250i, 7250, 7210, 
7200, 7110, 6800, 6630, 6610i, 6610, 6600, 6510, 
6310i, 6310, 6250, 6220, 6210, 6170, 6150, 6110, 
6100, 5510, 5210, 5140, 5100, 3510i, 3510, 3410, 

3330, 3310, 3300, 3230, 3220, 3210, 3200, 3100, 2652, 
2650, 2610, 2600, 2310, 2300, 2100, 1600, 1112, 

1110i, 1110, 1100, 1101, 1100. 

355 mA 3,7 V 

Sony-Ericsson mobil 
CST-60, CST-75 

J100i, J120i, J220i, J230i, K220i, K310i, K320i, K510i, 
K550i, K610i, K750i, K800i, K810i, M600i, P990i, 

W200i, W300i, W550i, W580i, W610i, W660i, W700i, 
W710i, W800i, W810i, W880i, W900i, W950i, Z310i, 

Z520i, Z530i, Z550i, Z610i, Z710i. 

700 mA 4,9 V 

Sony-Ericsson mobil 
CST-13 

T28s, T29s, T29m, T20s, T20e, R380e, A2618s, 
A2628s, R310s, R320s, R380s, R520m, R600, T68m, 
T66, T65, T68, T68i, T100, T200, T230, T300, T310, 
T600, T610, P800, P900, Z600, Z200, T630, Z1010, 
K700i, S700i, SEM100, F500i, K500i, P910i, Z500i, 

V800. 

450 mA 4,9 V 

Sony digitala video- 
och kameror 

Batterierna måste laddas i separat laddare.   

Acer bärbar dator  
90W 

Exempelvis Acer Aspire 5110 19 V 4,74 A 

USB Sony MP3-spelare, Apple Ipod MP3-spelare 500 mA 5,0 V 

Samsung mobil 
TAD137EBEC, 
TAD200ESEC 

D500, D600, E310, E360, E370, E730, E760, X200, 
X300, X460, X480, X640, X660, X680, X700. 

700 mA 5,0 V 

Samsung mobil 
TAD437EBEC 

ZV40, Z150, Z230, Z400, Z540, Z560, Z710, D820, 
D900, E900, X820, X830. 

700 mA 5,0 V 

Samsung mobil 
TCH137ESEC 

Z140, Z300, Z500, i300. 650 mA 4,2 V 

Samsung MP3-
spelare USB 

T9, Z5F, YP-F2R, YP-U2R 
Behöver verifikation från datorn för att laddas. 
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Samsung video AA-
E8 

DC565W, DC165W, DC-163, DC161W, DC-161, 
D964W, D461, D364W, D363, D362, D361W, D361, 

D6550I, D454, D453, D451, D352, D351, D463B. 

1,0 A 4,8 V 

Samsung Video L900. 1,0 A 8,4 V 

Playstation Portable  2.0 A 5 V 

Nintendo DS  450 mA 5,2 V 
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Bilaga 3 

Undersökning 
- Till examensarbete av Mikael Sahlberg, JTH 

 

□ Man  □ Kvinna Födelseår:  Befattning/Yrke: 

 

1. Vilka bärbara elektronikprodukter använder du i ditt jobb? 

□ Mobiltelefon 
□ Bärbar dator 
□ Digitalkamera 
□ Digital videokamera 

□ MP3-spelare/radio 
□ Notebook 
□ Bluetoothtillbehör 
□ _________________ 

□ _________________ 
□ _________________ 
□ _________________ 
□ Inga alls 

2. Vilka bärbara elektronikprodukter använder du och personerna i ditt hushåll i hemmet och på 
fritiden? (Bortse från badrums- och köksprodukter) 

□ Mobiltelefon 
□ Bärbar dator 
□ Digitalkamera 
□ Digital videokamera 

□ MP3-spelare/radio 
□ Notebook 
□ Bluetoothtillbehör 
□ Spelkonsol 

□ Batteridriven leksak 
□ _________________ 
□ _________________ 
□ Inga alls

3. Var sker i huvudsak laddning av de produkter du använder i jobbet? 

□ Vid mitt skrivbord 
□ På gemensamt ställe på arbetsplatsen 
□ I hemmet 
□ I bilen 
□ Använder inga bärbara elektronikprodukter i mitt jobb 
□ _____________________________________ 

4. Var sker i huvudsak laddning av de produkter du använder på fritiden? 

□ Vid mitt skrivbord/på mitt kontor 
□ Vid sovplatsen 
□ I ett utrymme jag passerar när jag går hemifrån, ex hall eller farstu 
□ I bilen 
□ Använder inga bärbara elektronikprodukter på min fritid 
□ _____________________________________ 

5. Hur många produkter laddas i ditt hushåll under ett dygn? 

□ Ingen □ 1-2 □ 3-4 □ 5 eller fler 

6. Jämför nedanstående faktorer och markera med ett kryss hur viktiga faktorerna är i förhållande till 
varandra när du införskaffar en ny elektronikprodukt.

       Enbart denna faktor              Lika viktiga    Enbart denna faktor 
Prestanda            □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □    Pris 
Hållbarhet            □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □   Utseende/design
Användarvänlighet   □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □     □    De rätta funktionerna
  

7. Hur ofta uppgraderar du hårdvaran i/byter du ut datorn du använder i hemmet? 

□ Varje år 
□ Vartannat år 

□ Var tredje år 
□ Vart fjärde år eller mer sällan 

□ Använder ingen dator i 
hemmet

Vänd! 
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8. Hur ofta byter du ut mobiltelefonen du använder privat? 

□ Varje halvår 
□ Varje år 

□ Vartannat år 
□ Var tredje år eller mer sällan 

□ Använder ingen mobiltelefon 
privat 

9. Fyll i det påstående som bäst stämmer överrens med dig när det gäller… 

ett trådlöst samhälle 

□ Kablar och sladdragning är av ondo. Så fort en produkt blir trådlös skaffar jag den. 
□ Det är smidigt med trådlösa produkter. När jag införskaffar nya produkter väljer jag gärna trådlösa 
varianter. 
□ Spelar ingen roll. Trådlöst är bra, men dyrt. 
□ Ingen fara med lite sladdar, de går att dölja. Har en eller ett par trådlösa produkter i hemmet. 
□ Känns osäkert med trådlösa produkter. Jag föredrar att dra kablar. 
□ Trådlöst är av ondo. Jag har bara sladdragna produkter hemma och så kommer att det förbli. 

energibesparing i hemmet 

□ Jag är väldigt noga med min energianvändning. Väljer lågenergiprodukter, slår av standby-
funktioner och släcker alla lampor i ett rum jag inte vistas i. 
□ Är energimedveten. Försöker hålla ned energiförbrukningen så gott det går. Väljer  ofta 
lågenergiprodukter och stänger av de flesta standby-funktionerna. 
□ Är ganska energimedveten. Gör energibesparingsval där det är smidigt. Väljer lågenergiprodukter 
ibland och försöker att komma ihåg att stänga av standby-funktioner. 
□ Tycker det är bra att det kommer ut fler energisnåla produkter på marknaden. Köper sådana 
produkter när de är likvärdiga med andra varianter. Gör annars få energibesparingsval i hemmet. 
□ Energibesparning är bra om det finns ett klart ekonomiskt och smidigt sätt att göra det på. Gör inga 
andra energibesparingsval i hemmet. 
□ Jag ser ingen anledning till att dra ner på energiförbukningen i hemmet. Så länge man kan betala för 
sig är man fri att använda energin som man vill. Det viktiga är att det är smidigt. 

pryltokighet 

□ Älskar olika sorters tekniska prylar. Köper ofta de senaste prylarna av olika sorter och önskar att 
pengarna räckte till fler. 
□ Älskar olika sorters tekniska prylar. Köper det senaste inom vissa teknikgrenar, men försöker hålla 
mig på en rimlig nivå. 
□ Tekniska prylar intresserar mig. Köper en del av de senaste prylarna, men ser det bara som ett 
intresse bland andra. 
□ Har inget allmänt intresse för tekniska prylar. Köper nya prylar ibland, ifall de intresserar mig. 
□ Har inget intresse för nya tekniska prylar. Köper nästan bara beprövade prylar. 
□ Har absolut inget intresse för tekniska prylar. Undviker annonser och affärer som marknadsför eller 
säljer tekniska prylar. Köper bara beprövade prylar. 

10. En laddare som kan ladda olika sorters produkter finns till salu. Beskriv kort vad som skulle få dig att 
köpa/inte köpa den. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Redigerad 2007-02-23 

Tack för din medverkan! Utskriven 2007-06-25  
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