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Sammanfattning 

Denna rapport skrevs i samband med ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, 

vårterminen 2014, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med arbetet 

har varit att ta fram en produkt med fokus på tekniska och designmässiga aspekter och 

samtidigt fördjupa de kunskaper som tidigare inhämtats inom produktframtagning, 

mekanik, elektroteknik och matematik. 

Produkten som utvecklades var en induktionsladdare för bärbara datorer, vilket hittills 

inte funnits på marknaden. Syftet var att ta fram en trådlös laddare som komplement till 

den befintliga laddaren, för tillfällen då det är opraktiskt att leta efter laddningsuttag och 

krångla med sladdar. Fokus låg på att applicera den teknik som finns att tillgå inom ett 

nytt användningsområde snarare än att utveckla själva tekniken. Resultatet blev en 

portabel induktionsladdare som kopplas in i datorn vid behov och laddas då den 

placeras på ett bord med inbyggd laddningsstation. Induktionseffekten förstärks med 

hjälp av en magnetisk ferritkärna vilket gör den mer effektiv än många befintliga 

induktionsladdare för mobiltelefoner. Dessutom är den tack vare sin justerbara 

spänningsnivå och sitt universaluttag kompatibel med olika typer av datorer. 

Förarbetet inleddes med en omfattande informationssökning om induktion och om 

teknikens användningsområden Hur laddningen går till skiljer sig mellan de olika 

användningsområdena och genom att kartlägga dessa varianter hittades metoder som 

gick att applicera inom projektet. Därefter genomfördes en marknadsundersökning och 

en kundundersökning följt av ett konceptutvecklingsarbete, där för- och nackdelar med 

olika koncept av induktionsladdare vägdes mot varandra. Vid utvecklingen av 

produkten beaktades sedan ekonomiska, samhälls-, miljö- och funktionsmässiga 

aspekter. I slutet av rapporten presenteras en analys av projektet.  
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Abstract 

This report was written in conjunction with a bachelor’s work within Engineering 

Design, during spring 2014, at the Royal Institute of Technology in Stockholm. The aim 

was to develop a product focusing on both technical and design aspects while at the 

same time deepening previously acquired knowledge in product development, 

mechanical engineering, electrical engineering and mathematics. 

The product that was developed was an inductive charger for laptops, which has not 

existed on the market before. The aim was to develop a wireless charger as a 

complement to existing chargers, for times when it is impractical to look for charging 

jacks and fiddle about with wires. The focus was on applying available technology 

within a new area rather than developing the technology itself.  

The result was a portable inductive charger that charges the computer when plugged-in 

and placed on a table with a built-in charging station. The inductive effect is enhanced 

by a magnetic ferrite core. Besides, the product is compatible with different types of 

computers thanks to its adjustable voltage level and universal socket.  

The groundwork began with an extensive information search about induction and 

different usage areas. The inductive charging method varies depending on the usage 

area and by mapping these areas, methods applicable to the project were found. This 

was followed by a market research and costumer research, followed by a concept 

development process where pros and cons of different concepts were weighed against 

each other. During the development of the product, economic, social, environmental and 

operational aspects were considered. At the end of the report an analysis of the project is 

presented.
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Nomenklatur 

 

Chemical Wood Kompositmaterial som användes vid tillverkningen av den 

fysiska modellen.  

CAD Solid Edge Programvara som används vid 3D-modellering. 

Qi-laddning Vanligaste standarden för lågeffektiv induktionsladdning. 

Wifi Teknik för trådlösa nätverk. 

Switchförluster Energiförluster som uppkommer vid höga frekvenser, ger 

upphov till skineffekt. 

Skineffekt Koppartrådens effektiva tvärsnittsarea, den som leder ström, 

minskar vilket innebär att ledningsförmågan försämras. 

Power packs Uppladdningsbara batterier som kan användas till att bland 

annat ladda mobiltelefoner. 

 

Pot core Cirkulär tvådelad magnetisk kärna, ofta i ferrit, som används i 

transformatorer för att förstärka induktionseffekten. 

1-3-9-regeln Metod för att beräkna tillverkningskostnader för nollserier 

framtagen av Ullman.  Om 1 är materialkostnader är 

tillverkningskostnaderna 3 gånger så stora och 

försäljningspriset kan sättas till 9 gånger större. 
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1. Inledning 

De flesta använder datorer dagligen, i arbetet, på skolan och på fritiden. I och med den 

ökande implementeringen av Wifi på allmänna platser blir det också allt vanligare att 

folk använder sin dator på andra platser än i hemmet. Många vill optimera sin tid genom 

att arbeta när de är på resande fot, sitter i väntrummet eller tar en kaffe på ett café. För 

att kunna göra detta krävs ofta en laddare till datorn, vilket kan vara opraktiskt. Genom 

att ladda datorn med hjälp av induktionsladdning istället slipper folk krångla med 

sladdar, leta uttag och släpa på sin laddare då de behöver använda sin dator utanför 

hemmet. 

1.1. Syfte och mål 

Idag finns induktionsladdare för bland annat surfplattor och mobiltelefoner. Däremot 

finns inga induktionsladdare för datorer på marknaden och projektets mål är följaktligen 

att undersöka hur en sådan skulle kunna utformas för att möta marknadens behov. 

Laddaren är tänkt att utgöra ett komplement till den vanliga laddaren och användas 

framförallt då det är opraktiskt att bära med en vanlig laddare. Den ska även vara 

kompatibel för olika datormodeller. Förutom laddaren ska en tillhörande 

laddningsstation tas fram. 

1.2. Användningsområde 

Induktionsladdaren är tänkt att användas på allmänna platser såväl som inom 

arbetslivet. Fler och fler arbetsplatser inför en arbetsfilosofi som bygger på att de 

anställda inte har fasta skrivbord utan de väljer ett skrivbord för dagen när de kommer 

till arbetet. Syftet är att ha olika arbetsmiljöer för olika ändamål vilket ger de anställda 

möjlighet att välja var de vill sitta beroende på vad de tänkt arbeta med. Detta är ett 

tillfälle inom arbetslivet där induktionsladdaren skulle komma till användning i och med 

att alla använder bärbara datorer som de behöver flytta varje dag. Om varje skrivbord 

hade en inbyggd laddningsstation och tillhandahöll induktionsladdare så behöver den 

anställde inte tänka på att ta med sin vanliga laddare utan kan bara ställa ner datorn och 

börja arbeta. Laddaren skulle även komma till nytta i konferensanläggningar och i 

seminarierum. 

1.3. Metoder och arbetsgång 

En förstudie innefattande en kundundersökning, en marknadsundersökning och en 

omfattande informationssökning utgör grunden för arbetet. Utifrån en undersökning av 

hur olika typer av induktionsladdning fungerar kombinerades olika metoder för att 

optimera produkten med hänsyn till funktion, målgrupp och användningsområden. För 

att komma fram till hur produkten skulle se ut och fungera användes metoder så som 

funktionsanalys, morfologisk matris, kravspecifikation samt relativ beslutsmatris. 

Arbetsgången och delresultat längs dess väg presenteras löpande i rapporten.  
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2. Förstudie 

Laddning med hjälp av induktion bygger på att ett energiutbyte sker mellan två 

stationer, en mottagare och en basstation. I denna rapport kommer den mottagare som 

kopplas till datorn benämnas induktionsladdaren och basstationen kommer att kallas för 

laddningsstationen. Energiutbytet sker tack vare det elektromagnetiska fält som bildas 

då stationerna kommer i kontakt med varandra. En förstudie som innefattar en 

omfattande informationssökning om tekniken, en marknadsundersökning och en 

kundundersökning presenteras nedan.  

2.1. Vad är induktionsladdning? 

I detta kapitel beskrivs grunden till induktionsladdning, bland annat hur 

elektromagnetiska uppkommer och hur dessa kan utnyttjas för att ladda fjärr-elektronik. 

Elektromagnetisk induktion 

Ett magnetiskt fält kan genereras av en elektrisk ström. Om ett föremål leder ström så 

kommer det att bildas ett magnetfält runt föremålet. Ett elektriskt laddat föremål omges 

även av ett elektriskt fält, elektrisk laddning och magnetism är två sidor av samma kraft. 

Rörelse av elektriska laddningar ger upphov till ett varierande magnetfält och tvärtom. 

En elektromagnetisk kraft förmedlas av fotoner och växelverkar med alla partiklar som 

har en laddning.  

Ett varierande magnetfält skapar ett elektriskt fält. Genom att föra en spole genom ett 

varierande magnetfält kommer ström induceras i spolen. Då strömmen induceras 

genererar spolen en motriktad elektromotorisk kraft som vill motverka förändringar i 

strömmen som går genom den. Elektrisk ström alstras alltså i en elektrisk ledare om det 

finns ett varierande magnetfält i dess närhet. På motsvarande sätt skapar ett varierande 

elektriskt fält ett magnetfält. Om två spolar placeras i närheten av varandra och 

växelström leds till den primära av dessa så kommer ett varierande magnetfält skapas 

och ström kommer induceras i den sekundära spolen.  Tillsammans bildar spolarna en 

elektronisk transformator. Fältets flödestäthet är beroende av strömmen, materialets 

permeabilitet och längden av det element det alstras kring. [1] 

Ferromagnetism  

Vissa material har små permanenta inbyggda magneter som riktar sig mot externa fält, 

till exempel kompassnålar. Dessa material är ferromagnetiska och innefattar bland annat 

kobolt, järn och nickel. När ferromagnetiska material utsätts för ett magnetiskt fält 

kommer de små magnetiska domänerna som redan finns i materialet att växa med 

samma riktning vilket leder till att hela materialet får ett permanent makroskopiskt 

moment. Ferromagnetiska material gör så att magnetfältets flödeslinjer väljer den väg 

där de möter minst motstånd. Detta leder till att den magnetiska flödestätheten förstärks 

kraftigt och induktionseffekten ökar. [2] 

Den induktiva länken 

Två induktivt kopplade spolar behöver ytterligare komponenter innan de kan driva fjärr-

elektronik. De huvudsakliga komponenterna som behövs är en spoluppsättning, primärt 

lindningsdrivdon, likriktare och regulator.  
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En ström ska ledas in i den primära spolen som i sin tur genererar magnetiska fält. Detta 

sker med hjälp av ett primärt lindningsdrivdon och sker huvudsakligen på två sätt. 

Antingen används en oscillator följt av en effektförstärkare eller så används ett 

självoscillerande lindningsdrivdon. Syftet är att minska det primära induktansläckaget. 

För att jämna ut spänningsvariationer som orsakas av förändrade kopplings- och 

belastningsförhållanden används en spänningsregulator. Regulatorn ser till att 

utspänningen är oberoende av spolarnas koppling och av belastningsvariationer. 

En likriktare behövs för att omvandla växelström till likström. En likriktare består av 

sammankopplade dioder, beroende på hur många som används går det att skapa 

antingen halvvågslikriktare eller helvågslikriktare. Vid skapandet av induktiva länkar 

representeras ofta spänningsregulator och likriktare av en AC-resistor. Vilken resistor 

som behövs beror på spänningen den utsätts för. Ju högre spänning desto större 

nedskärningar gör regulatorn. Figur 1 visar hur energiöverföring sker från elnät till 

enhet med hjälp av induktion. 

 

Figur 1. Illustration över hur energiöverföring sker från elnät till enhet med hjälp av 

induktion. [3] 

Överföringsfrekvens samt uteffekt behöver också kontrolleras, detta styrs av en 

elektrisk krets. Slutligen behövs datablock på både sidor för att sköta datahanteringen 

över den induktiva länken. [4] 

2.2. Induktionsladdning för olika ändamål 

Många enheter som drivs av induktion är uppbyggda på samma sätt som 

transformatorer. En transformator omvandlar energi mellan olika spännings- och 

strömnivåer med hjälp av induktion. En transformator består oftast av en 

primärlindning, en sekundärlindning och en magnetisk kärna. Genom att ström leds till 

den primära spolen skapas ett magnetfält i kärnan som i sin tur överför detta till den 

sekundära spolen. När detta sker induceras spänning i den sekundära spolen, som i sin 

tur överförs till en närliggande enhet. Det finns också transformatorer med luftkärna. 

Dessa används för höga frekvenser och kan bestå av lindade trådar fastlödda på 

kretskort. Transformatorer med luftkärna är billigare men inte lika effektiva som de med 

magnetisk kärna. [5] 

Laddning av mobiltelefoner 

Den mest kommersialiserade formen av induktionsladdning är den som används för 

mobiltelefoner och surfplattor. Tekniken bygger på att enheten har ett 
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induktionsanpassat skal och laddas genom att den placeras på en laddningsstation. För 

optimal effekt ska enheten placeras i en viss vinkel i förhållande till laddningsstationen. 

Laddningen fungerar som en elektrisk transformator med luftkärna, det vill säga 

spolarna består av lindade trådar fastsatta på ett kretskort. Detta gör att de kan tillverkas 

mycket tunna och ryms innanför mobilens skal. 

Nyare teknik där enheten inte behöver vara i direktkontakt med laddningsstationen har 

också utvecklats, där är laddningsstationen fäst under bordet. Varianter där flera enheter 

kan laddas samtidigt finns också. [6] 

Laddning av elektriska fordon 

Tekniken att ladda elektriska fordon med hjälp av induktion har börjat testas i olika 

delar av världen. Sydkorea var först i världen med att i juli 2013 erbjuda trådlös 

laddning på vanliga gator. Detta fungerar genom att induktionsgivare grävs ned 0,2 

meter i vägen.  Fordonet har en mottagare fäst vid dess bottenplatta som fångar upp 

magnetfältet och omvandlar det till energi. Tekniken täcker 24 meter vägbana vilket gör 

att batteriet kan laddas i princip kontinuerligt. Figur 2 visar ett tåg som drivs med hjälp 

av induktion. [7] 

 

Figur 2. Tåg som drivs med induktion. 

Det finns även laddningsstationer för elbilar som drivs med induktion. Med ny teknik 

kan elbilar laddas fullt med nästan samma hastighet som tidigare varianter där en 

laddare behövde kopplas in. Systemet består av tre komponenter. En fordonsadapter 

som monteras på elbilens underrede, en kontrollpanel som hjälper användaren och visar 

hur laddningen fortlöper och en induktiv parkeringsplatta som bilen parkeras på, se 

figur 3. [8] 
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Figur 3. Laddningsstation för elbil. [9] 

Medicinska implantat 

Induktionstekniken har inneburit ett lyft för medicinska implantat. Med hjälp av 

induktion kan dessa produkter laddas genom huden istället för att som tidigare, 

penetrera huden med nålar för att kunna laddas. Detta minskar infektionsrisken. Bland 

annat har en hörapparat som utnyttjar induktion tagits fram på Chalmers i Göteborg. 

Implantatet består av två delar varav den ena sitter på utsidan av huvudet och den andra 

sitter inopererad under huden bakom örat. Den yttre delen innehåller mikrofon, 

förstärkare, batteri och spole och den inre innehåller spole och högtalare. Mikrofonen 

fångar upp ljud som induktivt skickas mellan spolarna och omvandlas till ljudvågor av 

högtalaren. Den yttre delen hålls på plats med hjälp av magneter. Den nya tekniken 

minskar infektionsrisken jämfört mot tidigare varianter av hörapparaten i och med att 

dessa fästs med en skruv i skallbenet. [10][11] 

2.3. Universella standarder 

Det finns olika standarder för induktionsladdning inom olika användningsområden, 

figur 4. I det här kapitlet beskrivs några av dessa. 

Figur 4. Olika aktörer arbetar med att utveckla universella standarder för 

induktionsladdning. 
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Qi 

Den vanligaste standarden för lågeffektiv induktiv laddning är Qi-laddning. Qi-laddning 

används ofta för att ladda mobiltelefoner och surfplattor. Ordet Qi, uttalas chi, har sitt 

ursprung i den kinesiska filosofin och betyder ungefär inneboende kraft och energi som 

finns inom alla ting. Standarden togs fram av Wireless Power Consoritum, WPC, år 

2010. För att en produkt ska kunna bli Qi-certifierad måste företaget ansöka om 

medlemskap hos WPC, vilket kostar. Alla produkter med Qi-logotypen är kompatibla 

med samma typ av Qi-laddningsplattor, oavsett tillverkare. För att en exempelvis en 

mobiltelefon ska kunna laddas med hjälp av Qi-laddning har den funktionen inbyggd. 

Annars går det att köpa till en adapter för vissa mobiltelefoner som fästs innanför skalet, 

alternativt byta ut standardskalet mot ett Qi-anpassat skal. [12] [13] 

Power Matters Alliance - PMA 

PMA är en icke vinstdriven branschorganisation som arbetar med att sätta upp 

standarder för induktiv och resonant energiöverföring inom bland annat 

telekommunikation, fordon, detaljhandel och konsumentprodukter. Det grundades av 

Procter & Gamble och Powermat Technologies år 2012. Målet med PMA är att leverera 

en global certifiering och utveckla tekniska specifikationer grundade på öppna 

standarder. De riktar sig både mot tjänsteleverantörer som exempelvis Starbucks och 

mot slutanvändaren. [14] 

Magne Charge och SAE J1772 

Magne Charge var ett av de första induktiva laddningssystemen för att ladda fordon. 

Det utvecklades av ett dotterbolag, Delco Electronics, till General Motors, med syftet 

att ladda sina egna batteridrivna bilar, framförallt Toyota RAV4 EV. 

Laddningssystemet var unikt på det sättet att dess laddningsport använde sig av en 

induktiv paddel vilket bland annat bidrog till att det var säkert att använda även då det 

regnade. Inga fordon som tekniken fungerar på är i bruk i nuläget vilket innebär att 

tekniken är föråldrad. 

Den induktiva paddeln ligger dock till grund för standarden SAE J1772 som idag 

används för elektriska kontakter för elfordon. Syftet med SAE J1772 är att skapa ett 

gemensamt system för induktiv laddning av fordon. [15] [16] [17] 

2.4. Hur induktion påverkar oss 

Det har länge pågått en diskussion om hur vi påverkas av elektromagnetiska fält. Det 

finns både högfrekvent och lågfrekvent strålning. Högfrekvent strålning ger kända 

fysiska skador på människor medan effekter av lågfrekvent strålning inte är lika 

välkända. Lågfrekvent strålning orsakas av bland annat kraftledningar, vitvaror, 

elektriska motorer, mobiltelefoner och Wifi. 

Termiska effekter 

Det enda gränsvärde som finns för strålning bygger på termiska effekter vilket innebär 

att kroppens vävnad värms upp, vilket är vad som händer i en mikrovågsugn. 

Gränsvärdet är satt långt under gränsen för vad som är skadligt för oss eftersom 

strålningen annars kan orsaka skador i form av beteendestörningar. 
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Biologiska effekter 

Även om strålningen inte är så hög att den ger termiska effekter kan en långvarig 

lågfrekvent strålning ge upphov till biologiska effekter. Detta beror på att kroppen är ett 

elektriskt system. En stor oenighet bland forskare råder kring huruvida samband finns 

mellan strålningen och hälsorisker. Viss forskning pekar på att elektromagnetisk 

strålning ökar risken för bland annat ADHD, ALS, Alzheimers, cancer och infertilitet.  

Strålningen har en stresseffekt som i sin tur kan orsaka aggressivitet och 

irritationsbenägenhet. Detta beror på att överföringsförmågan av glutamat mellan 

nervcellerna försämras vilket ger hjärnan svårare att bearbeta information, symptomen 

på ADHD ökar. Ett samband kan finnas mellan den kraftiga ökningen av ADHD och 

den ökade strålningen som finns i samhället. 

Strålningen kan även påverka foster på samma sätt som tobak och alkohol, även vid låg 

exponering. Detta har visats genom experiment på möss. Mössen fick ADHD-liknande 

symptom och sämre minne efter att ha exponerats för lågfrekvent strålning i 

fosterstadiet. De fick även symptom som tydde på depression och ångest samtidigt som 

kortisonnivåerna ökade. Kortisonnivåerna är direkt kopplat till stress och försämrat 

minne.  

Andra symptom som strålningen kan orsaka är huvudvärk, ökad trötthet, minnes-

problem, sömnlöshet, försämrad koncentrationsförmåga och försämrat immunförsvar. 

[18] [19] [20] 

2.5. Hur induktion påverkar miljön 

Även miljön påverkas av långvarig lågfrekvent strålning. Bland annat påverkas djur på 

samma sätt som människor vilket påverkar dess orienterings- och reproduktionsförmåga 

samt försämrar immunförsvaret. 

Växter påverkas också av strålningen i form av oxidativ stress och andra stressrelaterade 

effekter. Strålningen påverkar de enzymer som är viktiga för att växter ska kunna 

försvara sig mot bland annat fria radikaler. Den leder också till att samma molekyler 

skapas som när växten är skadad, dess försvarsmekanismer triggas. Andra studier visar 

att träd som står i närheten av mobilmaster dör tidigare. [21] [22] 

2.6. Hur induktion påverkar datorer 

För att ta reda på om induktionsladdning går att applicera på datorer undersöktes vilken 

påverkan den har på datorns komponenter. Den enda kända påverkan de 

elektromagnetiska fälten kunde tänkas ha var på magnetiska komponenter vilka finns i 

datorns hårddisk. 

Tidigare användes framförallt hårddiskstypen HDD, hard disk drive, i bärbara datorer. 

Hårddisken spelar in data på roterande skivor som täcks med ett magnetiserat 

ferromagnetiskt material. Materialet magnetiseras i en viss riktning så att denna del av 

materialet motsvarar antingen en etta eller nolla, det vill säga en bit. Därefter tolkar 

hårddisken om datan till användbar information genom att spåra materialets 

magnetisering. Till äldre skivor användes järnoxid som magnetiskt material och i nyare 

används kobolt-baserade legeringar. Risken finns alltså att det magnetiska fält som 

uppstår under induktionsladdning skulle störa eller skada hårddisken. 
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De senaste åren har en ny typ av hårddisk börjat användas. Denna kallas för SSD-

minne, solid-state drive eller solid-state disk, och fyller samma funktion som HDD-

hårddisken men saknar de rörliga och känsliga delarna i och med att det är utformat som 

ett kretskort. Ett SSD-minne är också snabbare, mindre känsligt och snabbare vilket gör 

att det antagligen kommer bli ännu vanligare i framtiden. Tack vare att det saknar 

magnetiska komponenter minimeras risken att datorn påverkas av det magnetiska fältet. 

[23] [24] 

2.7. Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning gjordes med syftet att dels undersöka utbudet av 

induktionsbaserade laddningsapparater och dels för att få inspiration till hur en 

induktionsladdare för datorer skulle kunna se ut.  

Utbud av induktionsladdare 

Vid en första marknadsundersökning som utfördes genom att söka på internet verkade 

det som att utbudet av induktionsbaserade laddningsapparater var enormt – allt från 

laddare till nyare mobiltelefoner och surfplattor till laddare för eltandborstar och 

spelkonsoller hittades. Förutom induktionsskal till de allra nyaste mobiltelefonerna 

fanns även kort som kunde fästas innanför skalet, en induktionsadapter, för lite äldre 

mobiltelefoner med induktionsstöd, såsom Samsung Galaxy Note 3, se figur 5. Till och 

med designermöbelmärket Fatboy har låtit utveckla en Qi-certifierad induktionsladdare 

för Nokia Lumia, även denna visas i figur 5. 

   

Figur 5. Induktionsladdare designad av Fatboy. (T.V.) och induktionsadapter för 

Samsung (T.H.) [25] [26] 

En marknadsundersökning som utfördes genom att besöka åtta elektronikbutiker i 

Stockholms innerstad, den 11 april 2014, gav däremot en annan bild. Majoriteten av de 

säljare som arbetade i butikerna kände antingen inte till begreppet induktionsladdning 

eller hade en mycket begränsad kunskap och sålde få produkter inom området.  

På Claes Ohlson hade de precis fått in sin första Qi-certifierade laddningsplatta, se figur 

6, denna hade inte ens hunnit komma ut i butiken utan säljaren hittade den på lagret.  
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Figur 6. Laddningsplatta och medföljande nätadapter som precis kommit in på Claes 

Ohlson (egna bilder). 

I den första the Phone House-butiken som besöktes fanns inga induktionsladdare till 

mobiler, butiken hänvisade istället till sin Wireless-butik i en annan del av staden. 

Denna butik visade sig i sin tur ha en laddningsplatta och ett laddningsskal från 

Samsung, till mobilen Samsung Galaxy 5. Laddningsplattan var Qi-certifierad vilket 

innebär att alla produkter med Qi-märkning kan laddas på den, detta visste dock inte 

säljaren som hävdade att det var en platta endast för Samsung. Andra butiker som helt 

saknade induktionsladdare var Media Markt och Kjell & Company. Webhallen hade tre 

induktionsbaserade produkter och enligt säljaren får de då och då in induktionsladdare, 

som sedan utgår ur sortimentet på grund av att konsumenterna hellre vill ha original-

laddare till sina produkter. 

Inspiration till induktionsladdare för bärbara datorer 

Förutom att undersöka utbudet av induktionsladdare var syftet med marknads-

undersökningen att få inspiration till hur utformningen av induktionsladdare till en 

bärbar dator skulle kunna se ut. 

En första tanke var att utforma ett induktionsbaserat datorskal motsvarande de 

induktionsskal för mobiltelefoner som finns så därför undersöktes utbudet av datorskal. 

Bland annat finns ett stort utbud av skal, så kallade skins, till Mac Book. Dessa väger 

mycket lite och finns i många olika varianter. Exempel på skal visas i figur 7. 

   

Figur 7. Olika varianter av skal för Mac Book.[27] 
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Därefter undersöktes hur dessa skal skulle kunna anpassas efter olika datormodeller. En 

komponent som skiljer de flesta datorer åt är utformningen av laddningsuttaget. Då 

tanken var att placera de komponenter som behövs för att möjliggöra induktions-

laddning under datorn, i ett ihåligt skal, behöver dessa komponenter fortfarande anslutas 

till datorns batteri och detta skulle ske genom att koppla ihop komponenterna med 

datorns laddningsuttag. Vid marknadsundersökningen som utfördes i butiker besöktes 

därför även avdelningen för universalladdare och adaptrer. Där fanns bland annat 

adaptrer som möjliggör vanlig laddning av datorer i bilar samt olika varianter av power 

packs som innehåller ett större batteri som laddas och därefter kan användas för att 

ladda exempelvis mobiltelefoner trådlöst. En datoradapter med universaluttag, anpassat 

för bilar, visas tillsammans med två power packs i figur 8. 

       

Figur 8. Adapter från Claes Ohlson (T.V., M) och power packs från Kjell & Company 

(T.H.) (egna bilder). 

2.8. Kundundersökning 

En undersökning gjordes bland personer i olika åldrar och med olika bakgrunder, med 

den gemensamma faktorn att de äger bärbara datorer och använder dessa regelbundet 

antingen i arbete, skola eller på fritiden. Syftet var att undersöka om det finns ett behov 

av induktionsladdare för datorer samt hur mycket folk skulle kunna tänka sig att betala 

för en sådan. I undersökningen förutsattes att laddningsstationer finns på allmänna 

platser och deltagarna tillfrågades om de skulle kunna tänka sig att köpa själva 

induktionsladdaren. Undersökningen gjordes i form av en online-enkät som skickades 

till vänner och bekanta. Totalt deltog 76 personer i undersökningen. 

Kundundersökningen och dess resultat bifogas i sin helhet i bilaga A, nedan 

sammanfattas resultatet. 

Resultat 

Bland dem som svarade var 92 % i åldrarna 20 till 40 år och 8 % äldre, hälften 

studerande och hälften arbetande. Resultatet bland dem som äger eller har tillgång till en 

bärbar dator visade att de flesta använder sin dator på andra platser än i hemma antingen 

någon gång per vecka eller dagligen. De flesta skulle önska att datorn kunde laddas på 

dessa platser utan att de behöver ta med en laddare. På frågan huruvida ett 

induktionsskal som fästs på datorns undersida vore en bra lösning på detta svarade 65 % 

”ja” och 23 % ”kanske”. Samtidigt var 93 % villiga att betala 100 kr eller mer för ett 

sådant skal och enligt de kommentarer som gavs beror osäkerheten på skalets 
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utformning samt tillgänglighet av laddningsstationer. Vissa uppgav att de skulle kunna 

tänka sig ett sådant skal så länge det inte gör datorn mycket tyngre, eller stor och 

otymplig. 

Platser där folk skulle vilja kunna ladda datorn sladdlöst är i skolan, på kontoret, på tåg, 

flygplan, flygplatser, tunnelbana, bussar, färjor, hemma hos vänner, i datorväskan, i 

bilen, konferenslokaler, de flesta offentliga miljöer, köpcentrum och hemma.   

2.9. Slutsatser från förstudien 

En sammanfattning av slutsatser från förstudien gjordes för att underlätta det fortsatta 

konceptutvecklingsarbetet. 

Informationssökning 

Utifrån informationssökningen klarnade bilden av vilken typ av induktionsladdning som 

finns att tillgå och vilken som är mest effektiv. Det finns mycket ny teknik inom 

induktion men få delar är beskrivna på ett ingående sätt. Detta beror antagligen på att 

tekniken baseras på avancerad forskning och de företag som ligger bakom tekniken vill 

troligen inte dela med sig av hur de har utvecklat sina produkter. 

Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen gjordes med fokus på induktionsladdning för portabla 

enheter. Slutsatsen av marknadsundersökningen var att denna typ av induktionsladdning 

har en bit kvar innan den slår igenom kommersiellt. För att detta ska vara möjligt krävs 

bland annat att tillgängligheten ökar. 

Kundundersökning 

Enligt kundundersökningen kunde många tänkas betala för en laddare till bärbara 

datorer. De flesta använder sina datorer regelbundet på andra platser än i hemmet och 

önskar en induktionsladdare som är effektiv, liten och lätt under förutsättning att 

laddningsstationer finns att tillgå. 

Baserat på informationssökningen, marknadsundersökningen och kundundersökningen 

verkar det vara helt rätt i tiden att utveckla induktionsladdning för bärbara datorer. Detta 

projekt kommer dock, som tidigare nämnts, inte fokusera på att utveckla tekniken utan 

att skapa en laddare utifrån den information som finns att tillgå. 

3. Konceptutveckling 

Då förarbetet var gjort kunde konceptutvecklingsarbetet påbörjas. Första steget var att 

komma på olika koncept. För att kunna göra detta behövde induktionsladdarens 

tekniska funktioner definieras. Då detta var gjort kunde arbetet med utformningen av 

produkten påbörjas. Slutligen utvärderades koncepten och ett slutkoncept valdes. 

3.1. Definition av induktionsladdarens tekniska funktioner 

För att kunna definiera laddarens basfunktioner gjordes en funktionsanalys. Några av 

dessa funktioner finns sammanställda i figur 9 och hela funktionsanalysen bifogas i 

bilaga B. 
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Figur 9. Induktionsladdarens basfunktioner. 

Nedan förklaras varje basfunktion mer ingående samt vilka krav på produkten dessa 

medför. 

Ladda dator 

Att induktionsladdaren ska kunna ladda en dator är den mest självklara funktionen och 

komponenter valdes för att uppfylla detta med hänsyn till nedanstående funktioner. 

Behålla funktioner 

För att datorn ska behålla sina ursprungliga funktioner fick inte induktionsladdaren 

skymma datorns uttag.  

Minimera vikt och storlek 

Skalet till induktionsladdaren fick inte vara för tjockt eller göras i ett tungt material. 

Storleken anpassades efter de komponenter den skulle rymma. 

Garantera hållbarhet 

För att säkerställa att produkten skulle fungera valdes komponenter med hjälp av Paolo 

Kallio, elektroingenjör och konsult på KTH. För att kunna garantera att produkten håller 

bör en prototyp tas fram och testas. 

Förtydliga funktion 

Ur ett användarperspektiv får laddaren inte vara svår att förstå. Tydliga markeringar 

togs fram angående hur laddare ska placeras i förhållande till laddningsstation för att 

underlätta för användaren. 
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Bevara prestanda 

Datorns prestanda får inte försämras av användandet av en induktionsladdare. Denna 

punkt förutsattes vara säkerställd så länge datorn har en SDD-hårddisk utan magnetiska 

komponenter. 

Utstråla pålitlighet 

Detta är kopplat till laddarens utformning och beskrivs mer ingående i kapitlet som 

handlar om utformning av laddarens yttre design. 

Maximera effektivitet 

Induktionsladdningens effektivitet är bland annat beroende av spolarnas storlek och 

placering i förhållande till varandra. Ju större spolarna är desto kraftigare blir 

induktionseffekten. Induktionseffekten ökar även om spolarna förstärks av en magnetisk 

ferritkärna samt om dess placering i förhållande till varandra är helt parallell. 

Minimera förluster 

Energiförluster minskas också av att spolarna placeras parallellt i förhållande till 

varandra. Även ferritkärnans form påverkar förlusterna. 

Vara kompatibel 

För att induktionsladdaren ska vara kompatibel med olika datorer så får dess utformning 

inte vara beroende av hur datorn ser ut. Kopplingen mellan induktionsladdaren och 

datorn måste vara universell. 

Funktionsanalysen fick, tillsammans med den tidigare kundundersökningen och 

marknadsundersökningen, utgöra grunden för en kravspecifikation som finns bifogad i 

bilaga C.  

3.2. Konceptförslag på induktionsladdare 

Utifrån de basfunktioner som specificerats i funktionsanalysen gjordes en morfologisk 

matris, se bilaga D. Utifrån funktionsanalysen och den morfologiska matrisen togs 

ytterligare koncept fram, dessa beskrivs mer ingående nedan. Till koncept ett och två 

hör ett specialbyggt bord med inbyggd laddningsstation. Hur detta bord ska utformas 

avgörs av beställaren och anpassas efter den miljö den är tänkt att användas i. Om 

laddaren ska användas i ett sammanträdesrum kan bordet göras stort, med flera 

inbyggda laddningsstationer.  Om det ska användas på exempelvis ett café anpassas 

dess storlek och utformning efter caféets interiör. Figur 10 visar några av de koncept-

skisser som gjordes. 

13 



 

 

Figur 10. Konceptskisser. 

Konceptförslag 1 – Induktionsskal 

Eftersom inspirationen till projektet kom från de induktionsskal som finns för mobil-

telefoner var ett motsvarande induktionsskal för datorer det första som kom att tänkas 

på, se figur 11.  

   

Figur 11. Induktionsladdare för mobiltelefoner och adapterkort. [28] 

Tanken var att skalet skulle vara ihåligt, med plats för spole och komponenter och fästas 

på datorns undersida. Fördelar med detta koncept var att det innebar en produkt som 

skulle upplevas som bekant av många människor. De flesta har någon gång använt ett 

skal på sin mobiltelefon och många har dessutom använt datorskal tidigare. Steget från 

att vara ett vanligt skal till att bli ett skal som dessutom kan ladda datorn skulle inte 

upplevas som allt för stort vilket troligen skulle göra folk mer benägna att köpa det 

jämfört med något de aldrig sett förut.  
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Nackdelar med konceptet var att det inte var anpassningsbart efter olika typer av 

datorer. Eftersom alla datormodeller är olika till form och storlek skulle den yttre 

formen behöva anpassas efter varje modell och produkten skulle inte få den allsidighet 

som önskades från början. Dessutom var utformningen av laddningsuttaget ett problem. 

Svårigheter uppstod eftersom datorn helst ska kunna laddas med en vanlig laddare då 

skalet är på samtidigt som spolen i induktionsskalet behöver vara i kontakt med uttaget 

för att induktionsladdaren ska fungera. På mobiltelefoner är skalet lätt att ta av och 

batteriet lättåtkomligt vilket gör att det är lätt att induktionsanpassa vissa telefoner, som 

inte redan är induktionskompatibla, genom att placera ett tunt adapterkort innehållande 

en spole innanför skalet. På datorer är batteriet inte alls lika lättåtkomligt vilket medför 

att en induktionsanpassning blir mer komplicerad då den måste gå genom samma uttag 

som den vanliga laddaren. Detta uttag ser olika ut på de flesta datormodeller vilket 

medför att även det skulle ha behövt specialanpassats.  

Konceptförslag 2 – Separat laddningsmodul 

Med separat laddningsmodul menas att laddaren inte är fast vid datorn, som det hade 

varit i konceptet med induktionsskalet, utan en modul som kopplas in vid behov.  

Laddaren placeras i sin tur parallellt över laddningsstationen, som är inbyggd i bordet. 

En markering visar exakt hur den ska placeras. Inspiration till detta koncept kom från de 

3D-dongles som var vanliga för några år sedan, innan internetdelning via mobiltelefoner 

eller Wifi tog över. Se figur 12. 

        

Figur 12. 3G-dongles. [29] 

Fördelar med detta koncept var att modulen inte skulle skymma laddningsuttaget på 

datorn i och med att laddningsmodulen kan kopplas bort då den inte används. Själva 

uttaget planerades att utformas som de universalladdare som nämns tidigare i rapporten, 

det vill säga göras utbytbara. På det sättet skulle laddaren kunna användas till olika 

typer av datorer utan att några större förändringar behöver göras. 
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Nackdelar med konceptet skulle kunna vara att produkten inte skulle bli lika 

lättigenkännlig som ett datorskal. Det skulle kunna innebära ett större beslut att köpa en 

produkt av den här typen jämfört med att köpa ett datorskal med extrafunktioner.  

Konceptförslag 3 – Avstånd mellan laddare och laddningsstation 

Inspiration till detta koncept kom från den induktionsteknik som medför att fordon kan 

laddas kontinuerligt. Den principen innebär att enheten klarar av att laddas på ett visst 

avstånd från laddningsstationen. Tanken med konceptet var att öka avståndet mellan 

induktionsladdaren och laddningsstationen, exempelvis genom att en gemensam 

laddningsstation placeras i mitten av ett bord vilket låter flera datorer laddas samtidigt. 

Fördelar med detta koncept var att laddarens placering inte skulle behöva vara exakt 

utan datorn skulle laddas så fort den kom inom en viss radie från laddningsstationen. 

Nackdelar med konceptet var att de spolar som skulle behövas för detta antagligen 

skulle bli alldeles för stora. Lars Johnsson, professor inom elektroteknik, uppskattade att 

laddningsstationen antagligen skulle väga upp mot 20 kg. Dessutom skulle 

energiförlusterna på grund av induktionsläckage bli stora och laddningseffekten dålig. 

3.3. Konceptutvärdering och val av slutkoncept 

Efter kundundersökningen konstaterades det att de viktigaste kraven på en 

induktionsladdare var att laddningen skulle ske effektivt och att laddaren inte fick vara 

för stor. Dessa två kriterier motverkar varandra i och med att ju större spolar som 

används, desto bättre blir induktionseffekten. Det konstaterades också att 

induktionseffekten blir starkare ju närmare skal och laddningsstation befinner sig 

varandra. Att de befinner sig längre ifrån varandra innebär därmed att spolarna behöver 

vara större för att ge samma effekt.  En relativ beslutsmatris gjordes för att få ytterligare 

underlag till konceptvalet, denna bifogas i bilaga E. Enligt matrisen fick koncept 2 – 

den separata modulen högst nettovärde vilket innebar att det var det koncept som helst 

skulle utvecklas. Koncept 2 var även det koncept som bäst ansågs kunna uppfylla kravet 

att både leverera effektiv induktionsladdning och samtidigt inte bli en för stor och 

otymplig varpå det självklara valet föll på att vidareutveckla just detta koncept. Koncept 

2 är inte heller lika storleksberoende som de andra koncepten, det gör inget om modulen 

väger lite mer i och med att det bara är att koppla ur den då den inte används. 

4. Produktutveckling 

Då ett konceptval var gjort började arbetet med att vidareutveckla detta. I figur 13 

presenteras den färdiga produkten följt av arbetsprocessen som ledde fram till denna. 
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Figur 13.  Den färdiga laddaren. 

Laddaren fungerar kortfattat på följande sätt: 

 Placera laddaren på markeringen som finns på bordet och koppla in sladden i 

datorn.  

 Koppla in sladden från laddningsstationen i eluttaget, om detta inte redan är 

gjort. 

 Ström kommer nu ledas från eluttaget, via den primära spolen i 

laddningsstationen, induceras i den sekundära spolen i laddaren och därefter nå 

datorbatteriet. 

4.1. Funktioner 

I detta kapitel beskrivs induktionsladdarens funktioner. 
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Laddning av dator 

Induktionsladdaren är uppbyggd på samma sätt som en transformator med skillnaden att 

den är uppdelad i två separata delar, halva i själva induktionsladdaren och halva i 

laddningsstationen som är inbyggd i bordet.  

Induktionsladdning sker tack vare elektromagnetiska fält vilket innebär att komponenter 

behövde väljas dels för den elektriska kretsen och dels för den magnetiska. Den 

magnetiska kretsen består av en uppdelad ledare som låter båda spolarna dela på samma 

magnetfält. Detta, tillsammans med en ferritkärna av typen pot core, förstärker 

induktionseffekten kraftigt jämfört med om induktionslänken hade bestått av två platta 

spolar, likt de induktionsladdare som finns för mobiltelefoner. Ferritkärnan fångar in 

magnetfältet vilket ökar effekten och minskar energiförluster. När laddaren placeras rakt 

över laddningsstationen och kopplas in i datorn börjar datorn att laddas. Strömmen leds 

från elnätet till den primära spolen i laddningsstationen, där induceras den i den 

sekundära spolen och når slutligen batteriet. Induktionslänken består av en pot core-

kärna med tillhörande spolar. En skiss av pot core-kärnan och induktionslänken visas i 

figur 14.  

         

Figur 14. Pot core och illustration av induktionslänkens sammansättning. 

Kompatibilitet och flexibilitet 

För att göra laddaren kompatibel med olika datorer utformades ett universaluttag som 

kan bytas ut för olika datorer, se figur 15. För att sladdens längd ska kunna vara 

justerbar används en automatisk kabelvinda. Bilden visar sladden i sitt kortaste läge, 

maximal längd på sladden är 0,3 meter. 

 
Figur 15. Universaluttag. 
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Placering av laddare 

Laddaren placeras på den markering som finns på bordet. Markeringen är placerad på 

ett sådant sätt att spolen i laddaren hamnar rakt ovanför spolen i laddningsstationen, se 

figur 16. Den magnetiska ferritkärnan gör så att laddaren hålls på plats, i och med att de 

båda kärnhalvorna dras mot varandra. För den magnetiska effekten inte ska reduceras 

för mycket har en nedsänkning i bordet gjorts från undersidan, i vilken laddaren fästs. 

Detta medför också att laddaren inte tar upp benutrymme under bordet. 

 

Figur 16. Spolarnas placering i förhållande till varandra. Pilarna illustrerar 

magnetkraften som håller ihop kärnorna. 

För att användaren ska vara säker på att laddaren är rätt placerad så börjar en lysdiod 

lysa i mitten av graveringen på laddarens framsida, figur 17. Dioden är kopplad till 

optokopplaren som sköter spänningsregleringen. 

 

Figur 17. En diod börjar lysa när laddaren är rätt placerad. 

Spänningsreglering 

Utspänningsregleringen isoleras galvaniskt med hjälp av en optokopplare som består av 

en IR-lysdiod och en IR-fototransistor. Denna känner av vilken spänning som ska 

levereras till batteriet och reglerar detta. För att kretsen fortfarande ska tro att den mäter 

utspänningen direkt, det vill säga för att den ska fungera, skapas en krets med hjälp av 

en spänningsreferens, TL431. [30] Lysdioden och fototransistorn monterades vid 

ferritkärnan för att säkerställa att de alltid är parallella i förhållande till varandra, 

lysdioden i laddaren och fototransistorn i laddningsstationen. I figur 16 är diod och 

fototransistor placerade till vänster om kärnan. För att transistorn ska kunna läsa av 

dioden borras ett hål i bordet som täcks av tunn genomskinlig plast.  
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4.2. Val av komponenter 

En översiktsbild av de komponenter som ingår i induktionsladdaren och 

laddningsstationen finns bifogade i bilaga F. Vid val av komponenter har de 

parametervärden som anges i tabell 1 antagits vara rimliga och komponenter som 

uppfyller detta har valts. 

 

Beteckning Beskrivning Värde 

 Omvandlarkretsens frekvens 100-150 kHz 

 Utspänning till datorbatteriet 19-25 V 

 Utström till datorbatteriet 3-5 A 

 Laddarens önskade effekt 72 W 

Tabell 1. Värden som användes vid val av komponenter. 

Komponenter till elektrisk krets 

Högre frekvens resulterar i en ökad induktionseffekt. Genom att dubbla frekvensen 

halveras magnetfältets flödestäthet per antalet lindningar. Detta innebär att antalet 

lindningar, eller kärnans storlek, kan halveras. Ju högre frekvens desto mindre 

magnetiska komponenter kan användas. 

Till induktionsladdaren valdes en DC/DC omvandlarkrets av typen LT1170 från Linear 

Technology [31] med frekvensen 100 kHz, vilket var den högsta frekvensen som ansågs 

vara rimlig. Dessa är vanliga på marknaden vilket innebär att det finns ett större urval av 

dem samtidigt som det tyder på att det ofta är onödigt att uppnå en högre funktion 

genom att öka switchfrekvensen. Högre frekvens innebär ökade switchförluster. Kretsen 

kopplas som en Flyback Converter, se figur 18. 

 

Figur 18. Kopplingsschema för DC/DC-omvandlarkretsen. 
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Kopplingen bygger på att utspänningen mäts via en spänningsdelare och justerar 

spänningen därefter. Strömriktningen switchas fram och tillbaka vilket ger en pulsning. 

Pulsningen gör att strömmen inte avtar efter med tiden och är en förutsättning för att få 

en jämn utspänning till batteriet.  

Spänningsregleringen sköts av den optokopplare som beskrivs i föregående kapitel. 

Komponenter i form av en IR-lysdiod och en IR-fototransistor valdes från Elfa. [32] 

Förutom de komponenter som ingår i omvandlarkretsen samt optokopplaren behövdes 

ytterligare komponenter i form av en spänningsreglerare och en likriktare. Detta för att 

omvandla spänning och ström från elnätet till värden som passade kretsen.   

Komponenter till magnetisk krets 

En ferritkärna av typen pot core användes i induktionsladdare respektive 

laddningsstation. Kärnan förstärker effekten av induktionen genom att magnetfältet 

fångas in av magneterna vilket gör att induktionsläckaget minskar. Ferritkärnor finns i 

många olika varianter men fördelen med just denna form är att laddaren kan roteras 

horisontellt över laddningsstationen utan att induktionseffekten påverkas. I bilaga G 

finns exempel på andra ferritkärnor. Ferritkärnans storlek dimensionerades efter 

omvandlarkretsens frekvens med nedanstående formel som används för 

ferrittransformatordimensionering, se bilaga H. 

 

 är utspänningen,  är strömmens densitet,   är en topologikonstant,  

flödestätheten och f  är omvandlarkretsens frekvens. Värdena i tabell 2 användes vid 

beräkningarna. 

 

Beteckning Beskrivning Värde 

 Utspänningen 25 V 

 Strömmens densitet x 

 Topologikonstant x 

 Flödestätheten x 

f Omvandlarkretsens frekvens 100 kHz 

Tabell 2. Värden som användes vid dimensionering av ferritkärnan. 

Därefter valdes en lämplig kärna efter WaAc-värdet. En detaljritning av kärnan som 

gjordes i CAD bifogas i bilaga I. I kärnan placeras spolar lindade med litztråd. Litztråd 

består av att knippe tunna koppartrådar som är isolerade, var tråd för sig. Syftet med att 

använda denna typ av lindning är att minska förluster som uppkommer vid högre 

frekvenser. Förlusterna beror på så kallad skineffekt, vilket innebär att trådens effektiva 

tvärsnittsarea1 minskar vid högre frekvenser. Kopparn i mitten av tjocka trådar kan då 

inte utnyttjas till fullo utan dess ledningsförmåga försämras. De tunna trådarna isoleras 

mot varandra för att inte skapa kortslutning. [33] 

                                                 
1 Den effektiva tvärsnittsarean är den area som leder ström. 
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4.3. Designprocess 

Då funktionerna var definierade och komponenterna valda började arbetet med att 

komma fram till hur produkten skulle se ut. Vid utformningen beaktades både målgrupp 

och användningsområde. Målgruppen är personer som regelbundet använder sina 

datorer på andra platser än i hemmet och dessutom är nyfikna på ny teknik. Detta antogs 

vara personer från 18 till 60 år, framförallt i storstadsområden. Platser där laddaren kan 

tänkas användas är flygplatser, tågstationer, caféer och kontor. Den breda variationen av 

platser medför att produkten måste kunna smälta in i olika typer av miljöer. Vid 

formgivningen lades fokus på själva laddaren i och med att laddningsstationen inte 

kommer att synas. Laddningsstationen utformades efter laddaren. 

Forminspiration 

För att produkten ska lyckas med att förmedla rätt känsla med avseende på önskade 

associationer, samtidigt som den speglar produktens funktioner, hämtades inspiration 

från kantiga, symmetriska och innovativa produkter. Några av dessa visas i figur 19. 

  

Figur 19. Inspiration till produktens formgivning. [34] 

Färginspiration 

Inspiration till färgval kom bland annat från Apples produkter. Deras ljusa färger speglar 

den eran som representerar då de slog igenom och skiljer sig från många andra 

tillverkare. Inspiration hämtades också från moderna kök och kontorslandskap, figur 20. 

 

Figur 20. Färginspiration från ett modernt kontor. [35] 

Form- och strukturvariation 
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Den strukturvariation som visas i figur 21 är inte tänkt att föreställa något specifikt utan 

gjordes för att lyfta fram olika former. Bilden användes som inspiration vid 

formgivningen av produkten, som till största del gjordes i CAD. 

 

Figur 21. Strukturvariation. 

En lista med ord som produkten skulle förknippas med togs fram, dessa presenters i 

figur 22 under Associationer. Därefter gjordes skisser på olika formförslag. Målet var 

att ta fram en form som speglade produktens funktioner, elektromagnetiska fält 

förstärkta av en magnetisk ferritkärna. De elektromagnetiska fälten flödar som 

sinuskurvor, är ortogonala mot varandra och ändrar ständigt riktning. Detta ger en 

känsla av rörelse, regelbundenhet och symmetri. Illustrationer av fälten gjordes med 

syftet att definiera vilken känsla som skulle förmedlas, se figur 22. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Illustrationer gjordes för att få ytterligare forminspiration. 
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Laddarens utformning 

Genom att rita olika former i CAD erhölls slutligen en form som ansågs både spegla 

produktens funktioner och förmedla rätt uttryck, se figur 23. Resultatet blev en form 

som påminner om en oktogon. De symmetriska formerna representerar de 

elektromagnetiska fälten. De hårda konturerna speglar ferritkärnan och syftet med att 

formerna är förskjutna nedåt är att visa på att halva funktionen befinner sig under 

bordsytan, i laddningsstationen. Det ska ge en illusion av att laddaren fortsätter ned i 

bordet. Samtidigt medför formen att laddaren är bekväm att greppa och att den enkelt 

passar in i olika typer av miljöer. Storleken anpassades efter dess komponenter samt 

efter att en hand enkelt ska kunna greppa kring den. 

Produkten ska vara vit eftersom det anses ge ett modernt och stilrent uttryck. 

 

Figur 23. CAD-bild av laddaren. 

Bilaga J innehåller en ritning av laddaren med dess yttre mått utsatta. 

Laddningsstationens utformning 

Laddningsstationen utformades efter storleken på de komponenter som den skulle 

rymma. Det yttre skalet till laddningsstationen gjordes för att utseendemässigt passa 

ihop med laddaren, se figur 24, även om den ofta kommer att vara dold under bordet. 

Då den drivelektronik som ska rymmas i laddningsstationen tar mer plats än den som 

ska rymmas i laddaren samtidigt som den inte behöver vara greppvänlig på samma sätt 

gjordes formen kvadratisk för att bli mer platseffektiv. Laddaren utrustades även med 

fästen som gör den enkel att skruva fast i bordsskivan. 
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Figur 24. CAD-bild av laddningsstation med fästen.  

Utformning av förvaringsbox 

Därefter utformades en box som laddaren och tillhörande komponenter skulle levereras 

i. Inspiration till detta kom från de förvaringsboxar som klockor och smycken brukar 

levereras i och syftet var att ge produkten en mer exklusiv känsla samt att skydda den 

vid transport. Dessutom är den praktisk att förvara laddaren och tillhörande 

komponenter i då de inte används. Boxen är i ljust skinn med mörk sammetsbotten, 

figur 25. 
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Figur 25. CAD-bild av laddaren i sin praktiska förvaringsbox 

Logotyp 

För att markera var laddaren ska placeras i förhållande till laddningsstationen togs en 

logotyp fram, figur 26. Denna logga ska finnas dels på bordet, för att visa var laddaren 

ska placeras, och dels ingraverad på själva laddaren. Detta för att göra det mer intuitivt 

vilken som är laddarens framsida samt förstärka produktens varumärke. 

 

Figur 26. Laddarens logotyp. 

Skisser på fler logotyper bifogas i bilaga K. 
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4.4. Tillverkning av komponenter 

De komponenter som skulle behöva specialtillverkas var själva skalet till laddaren, 

automatisk kabelvinda för upplindning av sladd, skalet till laddningsstationen, fästen till 

denna samt tillhörande bord till laddningsstationen. Även förvaringsboxen samt ett bord 

tillhörande laddningsstationen skulle behöva specialtillverkas. I tabell 3 finns en lista av 

dessa komponenter.  

 

Tillverkning av komponenter Antal 

Skal och bottenplatta till laddare 1 st 

Automatisk kabelvinda 1 st 

Skal och bottenplatta till laddningsstation 1 st 

Fästen till laddningsstation 1 st 

Specialtillverkat bord 1 st 

Förvaringsbox 1 st 

Tabell 3. Komponenter som bör specialtillverkas. 

En funktionsanalys gjordes med avseende på tillverkning, denna bifogas i bilaga B. 

Syftet med att göra en funktionsanalys med avseende på tillverkning var att utifrån 

denna kunna välja en lämplig tillverkningsmetod med hänsyn till miljö och önskat 

resultat. Skalen, kabelvindan och fästen till laddningsstationen skulle göras i plast 

eftersom detta är ett billigt, lätt och hållbart material som inte leder ström. Dessa delar 

skulle kunna tillverkas med hjälp av formsprutning eftersom det är en metod som ger 

noggranna resultat. Formsprutning är dock en metod som är att föredra då större 

volymer ska tillverkas och inte för nollserier, som i detta fall, men då det är viktigt att 

laddaren och laddningsstationen får en fin ytfinish bör metoden ändå användas. Även 

möjligheten att använda vacuumformning undersöktes men då det kan vara svårt att få 

skarpa kanter med denna metod valdes ändå formsprutning. Förvaringsboxen skulle 

också kunna formsprutas i plast men kläs i konstgjort läder eftersom det ger en exklusiv 

känsla samtidigt som det är mer miljövänligt än äkta. 

Bordet skulle kunna tillverkas i träkomposit eftersom detta väger relativt lite, är hållbart 

och möjliggör tillverkning av tunna skivor. Ett alternativ vore att köpa färdiga 

bordsplattor och bordsben och därefter specialanpassa dessa så att laddningsstationen 

kan monteras på rätt sätt efter beställarens önskemål. 

4.5. Inköp av färdiga komponenter 

Färdiga komponenter hittades i form av ferritkärnor, universaluttag och spolar. All 

elektronik antogs också köpas in färdigt: DC/DC-omvandlarkrets, resistorer, 

kondensatorer, likriktare, dioder, fototransistor och spänningsomvandlare. En lista på 

färdiga komponenter som finns att tillgå visas i tabell 4. 
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Inköp av komponenter Antal 

DC/DC-omvandlarkrets 1 st 

Likriktardioder till elektrisk krets 3 st 

Kondensatorer 4 st 

Resistorer 4 st 

Spänningsomvandlare 1 st 

Likriktarbrygga 1 st 

IR-lysdiod 2 st 

IR-fototransistor 1 st 

Ferritkärna 1 st 

Spoluppsättning 1 st 

Universaluttag 1 uppsättning 

Tabell 4. Komponenter som kan köpas in. 

En analys av vad alla komponenter skulle kosta att köpa in gjordes utifrån 

uppskattningar och prislistor. Analysen bifogas i en kostnadsanalys i bilaga L 

tillsammans med en uppskattning av tillverkningskostnader för egentillverkade 

komponenter.  

4.6. Ekonomi och budget 

Enligt kostnadsanalysen borde de delar som skulle tillverkas kosta ungefär 8 kr. Då 

kostnaderna för att ta fram formverktyg inte är inräknade i tillverkningskostnaderna 

hade dessa troligen blivit något högre i verkligheten. När det gäller de komponenter 

som skulle köpas in uppgick priset till 1120 kr. Prisuppskattningen gjordes dock utifrån 

återförsäljares prislistor och att köpa direkt från tillverkare blir troligen billigare, om 

detta är möjligt. Ett alternativ vore att även specialtillverka elektroniken för att 

eventuellt sänka kostnaderna. Detta kräver dock resurser i form av tid, material och 

kompetens vilket gör att det inte är säkert att det vore lönsamt. Anledningen till de höga 

tillverkningskostnaderna är också att induktionsladdare kräver avancerad drivelektronik 

i både laddare och laddningsstation. 

5. Framtagning av modell 

Utifrån CAD-ritningarna togs en fysisk modell fram av laddaren. Denna gjordes i skala 

1:1. Modellen frästes ut ur materialet chemical wood, slipades för hand och sprayades 

med färg och lackering. Slutligen klistrades en logotyp på. I figur 27 visas en 

illustration av modellen kopplad till en dator, dess storlek i förhållande till en vanlig 

laddare samt modellen med logotyper. Olika storlekar av logotypen skrevs ut för att se 

vilken storlek som passade bäst, dels för ingravering i modellen och dels för 

placeringsmarkering på bordet. 
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Figur 27. Modell av laddaren. 

Modellen ställdes ut på Kexpo-mässan tillsammans med andra kandidatexamensarbeten 

inom Teknisk Design, den 16e maj 2014. 
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6. Analys av projektet 

Enligt entreprenören och KTH-lektorn Terrence Brown behöver fem faktorer uppfyllas 

för att en uppfinning ska kunna bli en innovation. Faktorerna är identifiable, reachable, 

ready, willing och able. Dessa fem faktorer användes som grundstenar vid planeringen 

av hur projektet skulle genomföras. Att göra produkten identifiable – identifierbar, 

tolkades som att produkten måste utformas på ett sätt som upplevs som relevant och 

nutida för den målgrupp den riktar sig mot. För att bli reachable – tillgänglig, behöver 

folk känna till att produkten existerar och veta hur de får tag på den. Med ready – redo 

menas att timing är viktigt, tekniken kan finnas men folk måste även vara beredda att ta 

den till sig. Willing – villig, syftar till att folk måste känna ett behov av produkten och 

vara villiga att investera i den. Able – kunna, riktar sig mot folks möjlighet att köpa 

produkten. Produkten får inte vara för dyr för den målgrupp den riktar sig mot. 

Om själva tekniken är uppfinningen så är innovationen den kommersiella produkt som 

skapas med hjälp av tekniken. Syftet med projektet var inte att uppfinna ny teknik utan 

att använda en teknik som finns och med hjälp av denna skapa en produkt som är 

anpassad efter vad marknaden vill ha. 

Val av drivelektronik 

Valet av drivelektronik gjordes tillsammans med Paolo Kallio som har många års 

erfarenhet inom området. Från början var tanken att produktens storlek skulle fastställas 

genom optimerande beräkningar men efter konsultation med Paolo Kallio togs beslutet 

att istället välja passande komponenter med hjälp av hans omdöme. En DC/DC-

omvandlarkrets som medför att strömmen switchas fram och tillbaka ger en jämnare 

utspänning till batteriet som inte avtar med tiden. Detta gör att laddningseffekten blir 

konstant.  

Laddarens kompatibilitet 

De flesta induktionsbaserade produkter som tas fram idag, görs med avsikten att de ska 

uppfylla någon av de universella standarder som finns. Detta för att vara kompatibla 

med olika produkter eller enheter. Detta var även målet med denna produkt vilket var 

anledningen till att mycket tid lades på att fundera på hur detta skulle kunna vara 

möjligt och resultatet blev ett utbytbart laddningsuttag samt reglerbar spänning. Olika 

datorbatterier kräver olika mycket spänning för att laddas. Om batteriet utsätts för ett 

par volt för hög spänning händer ingenting eftersom batterierna har ett överbelastnings-

skydd som skyddar dem. Om de däremot får för lite spänning försämras uppladdnings-

processen kraftigt. Ett datorbatteri kräver oftast 19-25 V vilket är anledningen till att 

den övre spänningsgränsen sattes till 25 V. För att inte utsätta batterierna för onödigt 

slitage isolerades dock spänningsregleringen med hjälp av en optokopplare som känner 

av när rätt spänning är uppnådd och ger signaler till drivelektroniken att sluta leverera 

spänning. 

Tillverkningskostnader 

Tillverkningen av en induktionsladdare blir dyrare jämfört med en vanlig laddare i och 

med att konstruktionen kräver drivelektronik och spolar i både enhet och 

laddningsstation, detta ökar komplexiteten. Den teknik som använts i den framtagna 

induktionsladdaren har valts med tanke på kostnader och funktioner. Att använda högre 

frekvenser hade ökat induktionseffekten men det hade också ökat kravet på tillhörande 

komponenter att motverka de ökade switchförlusterna som en högre frekvens skulle ha 
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inneburit. Förlusterna kan kompenseras för genom att använda ultratunna spolar och 

optimerad drivelektronik men detta hade även ökat kostnaderna så en avvägning att 

sätta gränsen vid 100 kHz gjordes. Valet att använda en ferritkärna istället för en 

luftkärna gjordes trots att denna typ av konstruktion både blir större och dyrare. 

Anledningen var att ferritkärnan ger betydligt bättre effekt i och med att de 

elektromagnetiska fälten fångas in vilket minskar energiförluster, vilket även är bra ur 

en miljösynpunkt. För att minska på tillverkningskostnaderna hade en simplare 

konstruktion till förvaringsbox kunnat göras, men i och med att ett flertal komponenter 

följer med laddaren kan det ändå vara bra att ha någonstans att förvara dessa. Detta gör 

att slitaget på dessa minskar tillsammans med risken att tappa bort dem.   

Effektivitet 

En nackdel med induktionsladdning jämfört med vanlig är att laddningen tar längre tid 

och inte är lika effektiv. Energiförluster gör också att all effekt inte kan utnyttjas på 

samma sätt som om enheten hade kopplats direkt till elnätet. Ny teknik kan dock 

förkorta laddningstiden till den tiden det tar att ladda med en vanlig laddare. Dock är 

detta endast testat för mobiltelefoner och exakt hur det skulle gå till för datorer är något 

som skulle kunna utvecklas i framtiden. 

Drivkretsar som används i den här typen av sammanhang har ofta en verkningsgrad på 

90 %. Förlusterna från resten av konstruktionen har minimerats i och med valet av 

ferritkärna. Något som hade minimerat dem ytterligare vore ifall avståndet mellan 

spolarna minskades, det vill säga att laddaren placerades direkt på laddningsstationen. 

En förbättring av konstruktionen hade därmed varit att montera in laddningsstationen så 

att dess yta var helt parallell med bordsytan istället för monterad under denna.  

I och med att konstruktionen är specialtillverkad är det dock mycket komplicerat att 

försöka räkna på effektiviteten. Många försök att räkna gjordes men då effektiviteten 

bland annat beror på spolarnas form, storlek, lindningsvarv, typ av lindning, typ av 

kärna, kärnans storlek, kretsens frekvens och luftgap inom och mellan kärnhalvorna 

resulterade beräkningarna inte i något som hade gett en rättvis bild av verkligheten 

varav dessa inte presenteras i rapporten. För att ta reda på produktens verkningsgrad 

skulle en prototyp ha behövt tas fram och testas. 

Hållbarhet 

En fördel med att använda induktion som laddningsmetod är att enheter som använder 

detta håller längre. När all elektronik är innesluten sker ingen korrosion eftersom den 

inte kan komma i kontakt med vatten eller syre. Hållbarheten ökar även i och med att 

uttaget på enheten och fästkabeln inte slits på samma sätt som på en produkt som måste 

kopplas till och av. 

Användningsområden 

Tänka användningsområden var framförallt på arbetsplatser, caféer och knytpunkter för 

resor så som tåg- och busstationer och flygplatser. Att inte mer fokus lades på 

användning i hemmet beror dels på att behovet inte är lika tydligt eftersom det inte är 

svårt eller jobbigt att ladda datorn med en vanlig laddare hemma men också att laddaren 

blev så pass dyr. Dessutom visade marknadsundersökningen att försäljning av 

induktionsladdare för mobiltelefoner ofta går dåligt i butiker eftersom de flesta vill ha 

en originalladdare. Företag har ofta en större budget att lägga på teknik än vad 

privatpersoner har, åtminstone när de har något att tjäna på det.  
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Ett flertal arbetsplatser har infört kontorslandskap där de anställda inte har fasta 

arbetsplatser utan istället tar de ett skrivbord för dagen när de kommer till jobbet, 

arbetsfilosofin kallas för Det Nya Arbetslivet, DNA. Alla anställda har istället för ett fast 

skrivbord ett eget skåp där de kan förvara sin dator och de pärmar och papper de 

behöver. Syftet är att ha olika miljöer på arbetsplatsen för olika ändamål och lösningen 

har visat sig fungera bra, åtminstone på Microsofts huvudkontor i Akalla. Andra företag 

som infört filosofin är Försäkringskassan, Värmdö kommun och Stockholms läns 

landsting. [36] [37] 

I denna typ av miljö skulle induktionsladdaren komma väl till pass. Om alla skrivbord 

hade en inbyggd laddningsstation och arbetsplatsen försedde alla skrivbord med varsin 

kompatibel induktionsladdare skulle de anställda i princip bara behöva ställa ner sin 

dator och börja arbeta. 

Även i konferens- eller seminarierum hade laddaren passat bra i och med att de flesta 

har med sin dator och vill koppla in den så att den laddas. Lösningen till detta är i 

dagsläget ofta en lucka mitt i bordet som innehåller ett antal elluttag. Det ser varken 

snyggt eller praktiskt ut när alla kopplar in sina laddare med långa sladdar i dessa. 

På flygplatser samt tåg- och busstationer är det ofta antingen ont om eluttag eller långt 

mellan uttagen och närmaste sittplats. Om borden på dessa platser hade inbyggd 

induktionsfunktion skulle det underlätta för dem som vill passa på att arbeta medan de 

väntar. 

Hälso- och miljöpåverkan 

Det går inte att utveckla en produkt som fungerar med hjälp av elektromagnetiska fält 

utan att nämna den diskussion som pågår kring den elektromagnetiska strålningens 

hälsoeffekter.  Allt mer forskning pekar mot att även lågfrekvent strålning kan ge 

skadliga hälsoeffekter på lång sikt. Ökade rapporteringar av ADHD-symptom kan 

eventuellt knytas till den ökade mängden strålning som vi utsätts för. Studier visar 

också att symptom som trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och 

sömnproblem kan knytas till lågfrekvent strålning. Den elektromagnetiska strålning som 

skulle komma från induktionsladdaren skulle däremot antagligen inte vara skadlig i och 

med att relativt låga frekvenser används och strålningen skulle inte vara långvarig 

eftersom laddaren används under en begränsad period. Så länge det inte finns något 

gränsvärde för lågfrekvent strålning gällande biologiska effekter är det svårt att sätta en 

övre gräns för vad som är skadligt respektive ofarligt. 
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Bilaga A. Kundundersökning 

Nedan presenteras den kundundersökning som genomfördes med syftet att ta reda på 

ifall det finns ett behov av sladdlös laddning för bärbara datorer. Undersökningen 

genomfördes i form av en online-enkät som personer i olika åldrar och sysselsättning 

uppmanades att fylla i. Resultatet visas i tre kolumner där kolumn 1 visar 

svarsalternativen, kolumn 2 antalet svar och kolumn 3 visar det procentuella antalet 

svar. 

Sladdlös laddning för bärbara datorer? 
Sedan ett par år tillbaka har det gått att ladda vissa mobiltelefoner sladdlöst genom att 

lägga dem på en laddningsplatta. Det enda som behövs är ett litet kort som fästs inför 

skalet eller ett skal som är anpassat för detta. Tekniken kallas för induktionsladdning 

och laddningen sker med hjälp av elektromagnetiska fält, laddningsplattan "läcker" 

energi till mobilen! Detta är inte alls lika vanligt för bärbara datorer och syftet med den 

här undersökningen är att ta reda på ifall det behovet finns. Tanken är att 

laddningsplattan ska ha samma tjocklek som en bordstablett och finnas på kontor, tåg, 

caféer, i skolan, på biblioteket och på liknande platser där en bärbar datorn kan tänkas 

användas. 

 
1.Ålder? 

< 20 år 0 st 0 % 

20-40 år 70 st 92 % 

41-60 år 5 st 7 % 

> 60 år 1 st 1 % 

2. Huvudsaklig sysselsättning? 

Studerar 40 st 52 % 

Arbetar 37 st 48 % 

Pensionär 0 st 0 % 

Mer sällan 13 st 17 % 

3. Äger du eller har du tillgång till en bärbar dator? 

Om svaret är nej – gå till fråga 9. 

Ja 74 st 97 % 

Nej 2 st 3 % 
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4. Hur ofta använder du din bärbara dator på andra ställen än i hemmet? 

Dagligen 27 st 36 % 

Någon gång per vecka 20 st 27 % 

Någon gång i månaden 10 st 13 % 

Mer sällan 13 st 17 % 

Aldrig 5 st 7 % 

5. Skulle du önska att din dator kunde laddas på kontoret/ i skolan/ på tåget/ på 

caféer/ i biblioteket utan att du behövde ta med en laddare? Om svaret är nej – gå 

till fråga 8. 

Ja 72 st 97 % 

Nej 2 st 3 % 

6. Skulle du vilja ha ett skal som fästs på datorns undersida ifall det gjorde så att 

du kunde ladda den på de platser som nämns ovan? 

Kommentera gärna ditt svar under ”övrigt”. 

Ja 50 st 36 % 

Nej 5 st 27 % 

Kanske 18 st 13 % 

Övrigt 4 st 17 % 

7. Hur mycket skulle du kunna betala för ett datorskal som möjliggör sladdlös 

laddning? 

0 kr 2 st 3 % 

< 100 kr 3 st 4 % 

100 – 300 kr 30 st 39 % 

300 – 500 kr 31 st 40 % 

> 500 kr 11 st 14 % 

8. Finns det några andra platser där du skulle önska att datorn kunde laddas 

sladdlöst? 

Om svaret är ja – kommentera gärna under ”övrigt”. 

Ja 24 st 29 % 

Nej 42 st 50 % 

Övrigt 18 st 21 % 
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9. Tack för att du tog dig tid att svara! Kommentera nedan ifall du har fler åsikter 

eller önskemål om sladdlös laddning för bärbara datorer. 
”Priset för mig som konsument är inte dyrt med 500kr om infrastrukturen finns. Kanske ska du 
ställa dessa frågor till de som måste involveras för att göra en infrastruktur möjlig. ” 
 
”Caféägare, SJ etc. Lycka till!Parken - for that sunny day” 
 
 ”Hur påverkas batteriets livslängd om vi övergår till ett sladdlöst samhälle? Förbrudar vi mer 
batterier då de möjligtvis sker en konstant laddning av batterier i olika produkter? Påföljderna 
blir troligtvis både positiva & negativa. Möjlitvis ekonomiskt effektivt dock kanske negativ 
miljöförstöring till följd av ökad strålning eller annat miljöfarligt avfall. ” 
 
”Jag tror att konceptet faller på att en sådan induktions platta är svårare att ta med sig än en 
vanlig laddare. Och om man ska bygga upp fasta laddnings stationer så tror jag inte att en 
sådan platta skulle vara enklare eller billigare” 
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Bilaga B. Funktionsanalys 

En funktionsanalys gjordes med avseende på basfunktioner, tabell 1, och tillverkning, 

tabell 2. 

Funktionsanalys 

Funktionsområde: Basfunktioner

  

Tabell 1. Funktionsanalys med avseende på basfunktioner.

                                                 
2 H= Huvudfunktion, N= nödvändig funktion, Ö= önskvärd funktion. 

Funktion Klass2 Anmärkning 

Ladda dator H 
Induktionsladdare tillsammans med laddningsstation, 

med hjälp av induktionsladdning 

Behåll funktioner N 
Datorns uttag, ska kunna laddas som vanligt då en 

induktionsladdare används 

Maximera kapacitet Ö Uppladdningsprocess, önskvärt 85 % av maximala 

Anpassa form Ö 
Laddningsstation, bör kunna anpassas efter kundens 

önskemål 

Minimera vikt Ö Induktionsladdare, önskvärt ej över 0,1 kg 

Minimera energiförluster N På grund av induktionsläckage 

Förtydliga funktion Ö 
Laddningsstation, markera var datorn bör placeras för 

bäst laddning 

Bevara prestanda Ö 
Datorn bör ej påverkas negativt av att använda 

induktionsladdare 

Minimera storlek Ö 
Induktionsladdare, får inte vara större än en vanlig 

laddare 

Designa tilltalande Ö 
Induktionsladdare och laddningsstation, för bred 

målgrupp 

Utforma diskret Ö Induktionsladdare, bör passa ihop med datorn 

Synkronisera anordning N Induktionslänken, kompatibel för olika typer av datorer 

Skydda användare Ö Induktionsladdare, undvik vassa/utstickande delar  

Effektivisera 

uppladdningsprocess 
Ö Uppladdningen av datorn bör inte ta lång tid 

Montera enkelt Ö Laddningsstation bör inte vara komplicerad att montera 

Garantera hållbarhet Ö 
Induktionsladdare, bör inte gå sönder av normal 

användning 

Uppdragsgivare: KTH 

Projekt: Kandidatexamensarbete VT14 

Datum: 2014-02-25 
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Funktionsanalys 

Funktionsområde: Tillverkning  

Tabell 2. Funktionsanalys med avseende på tillverkning.

Funktion Klass Anmärkning 

Tillverka nollserie N I ett första steg 

Minimera kostnader Ö  

Tillverka miljövänligt N  

Utnyttja spillmaterial N Återanvänd spillmaterial. 

Behåll toleranser N Laddar och laddningsstation, detaljer viktiga. 

Återanvänd verktyg Ö  

Skapa repeterbarhet N Alla produkter ska se likadana ut. 

Utnyttja material Ö Utnyttja materialets egenskaper. 

Minimera arbetssteg Ö För att förkorta produktionstider. 

Underlätta 

serieproduktion 
Ö  

Skapa kvalitet N 
Laddare och laddningsstation ska hålla för normal 

användning. 

Undvik slöseri N  

Medge närproduktion Ö  

Uppdragsgivare: KTH 

Projekt: Kandidatexamensarbete VT14 

Datum: 2014-02-25 
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Bilaga C. Kravspecifikation 

Att äga en bärbar dator har blivit en regel snarare än ett undantag och många använder 

denna på andra platser än i hemmet. Det blir allt vanligare med öppna kontorslandskap 

där folk inte har fasta arbetsplatser samtidigt som många vill optimera sin tid genom att 

arbeta på resande fot, till exempel på tåg och flygplan. För att kunna göra detta krävs 

ofta en laddare till datorn vilket kan vara opraktiskt. Genom att använda sladdlös 

induktionsladdning för bärbara datorer slipper folk krångla med sladdar och leta uttag 

då datorns batteri börjar ta slut. Detta kan ordnas genom att koppla in en 

induktionsladdare till datorn samt implementera laddningsstationer på kontor, i 

konferenslokaler, på tåg, flygplatser och andra ställen där det kan behövas.  

Målet är följaktligen att ta fram en induktionsladdare samt tillhörande laddningsstation 

anpassat för detta ändamål. Produktutvecklingen kommer att pågå från februari till maj 

2014. 

Funktionella kriterier 

Ett antal funktionella krav och önskemål formulerades. Dessa bygger på en 

kundundersökning, en marknadsundersökning och en funktionsanalys. 

Krav 

 Induktionsladdaren ska ladda datorn då laddaren placeras på en laddningsstation. 

 Induktionsladdaren ska vara kompatibel för olika typer av datorer. 

 Formen på laddningsstationen ska kunna anpassas efter kundens önskemål. 

 Induktionsladdaren får inte begränsa datorns ursprungliga funktioner, så som 

möjligheten att ladda datorn med en vanlig laddare. 

 Komponenter ska väljas så att laddarens effektivitet maximeras. 

 Datorns prestanda ska inte påverkas genom användning av en induktionsladdare. 

 Laddaren ska utformas så att energiförluster minimeras. 

 Induktionsladdare och laddningsstation ska kunna återvinnas. 

Önskemål 

 Laddningsstationernas utformning ska passa in i den omgivning där de är tänkta 

att användas. 

 Laddningsstationerna ska ha markeringar som visar var datorn bör placeras för 

att få en så effektiv laddning som möjligt. 

 Induktionsladdarens yttre design ska utstråla pålitlighet och spegla dess inre 

funktioner. 

 Induktionsladdarens yttre design ska visa dess funktion. 

 Laddaren ska vara underhållsfri. 

 Utformningen av induktionsladdaren ska vara tilltalande för en bred målgrupp 

och inte vara för utstickande jämfört mot datorns design. 

 Miljövänliga material och tillverkningsmetoder ska användas i så hög grad som 

möjligt. 

 Hållfasthet bör testas och garanteras. 

 Avfall och utsläpp som orsakas på grund av produkten ska minimeras. 
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 Att ladda en dator med induktionsladdning ska upplevas som fördelaktigt 

jämfört med att använda en vanlig laddare. 

 Laddningsstationerna ska vara lätta att montera. 

Begränsande kriterier 

Ett antal begränsande krav och önskemål togs fram på samma sätt som de funktionella. 

Krav 

 Induktionsladdaren får väga högst 0,1 kg. 

 Induktionsladdaren får inte vara större än en vanlig standardladdare. 

 Induktionsladdaren laddningsstationen får kosta max 3000 kr att köpa totalt. 

 Laddningsstationerna får inte vara mer än 5 cm höga. 

Önskemål 

 Tillverkningskostnader för induktionsladdaren får inte överstiga 1000 kr. 

 Datorn ska kunna laddas upp till minst 85 % av sin maximala kapacitet. 
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Bilaga D. Morfologisk matris 

En morfologisk matris togs fram för att finna olika lösningar på de tekniska aspekter 

som behövde beaktas, tabell 1. Denna matris låg sedan till grund för de olika koncept 

och funktioner som togs fram. Kolumnen längst till vänster listar tekniska funktioner. 

Till höger om respektive funktion listas olika lösningsförslag på dessa. 

 

Överföring av 

magnetfält från 

primär till 

sekundär spole 

Induktions-

anpassat 

datorskal i 

kontakt med 

laddnings-

station   

Induktions-

anpassat 

datorskal, ej i 

kontakt med 

laddnings-

station  

Modul som 

kopplas in i 

datorn, ej i 

direktkontakt 

med laddnings-

station 

Modul som 

kopplas in i 

datorn, 

direktkontakt 

med laddnings-

station 

Induktions-

anordningen ska 

vara kompatibel 

med olika typer 

av datorer 

Anpassad efter 

den batterityp 

som datorn har 

Anpassad efter 

datorns 

modell/ storlek 

Anpassad efter 

batteriuttaget på 

datorn 

(universal-uttag) 

 

Effekten, P, i 

induktions-länken 

ska vara minst 50 

%  

Mindre spolar 

och 

direktkontakt 

mellan de två 

stationerna (skal 

och laddning) 

Stora spolar 

och ej 

direktkontakt 

mellan 

stationerna 

(mycket järn) 

Kompensering 

av induktions-

bortfall med 

hjälp av platta 

 

Effektiviteten i 

laddningen ska 

maximeras 

(minska 

uppladdnings-

tiden av batteriet) 

Direktkontakt 

mellan 

stationerna, 

avståndet mellan 

spolarna 

minimeras 

Ferro-

magnetisk 

järnkärna ska 

användas i 

spolarna 

Spolarna 

placeras 

parallellt i 

förhållande till 

varandra 

Maximera 

effektiviteten 

med hjälp av 

platta 

Funktionen ska 

framgå för 

användaren 

Anpassa 

induktions-

länkens yttre 

form 

Markera var 

laddaren ska 

placeras för 

högst 

effektivitet 

  

 

Tabell 2. Morfologisk matris.
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Bilaga E. Relativ beslutsmatris 

Tabell 1 visar den relativa beslutsmatris som bidrog till valet av koncept. Som referens 

användes en vanlig datorladdare. Spalten till vänster listar kriterium som bör uppfyllas. 

0 representerar referensproduktens förmåga att uppfylla kriteriet, + innebär att konceptet 

bättre uppfyller kravet än referensen och – att det är sämre.  

Enligt tabellen var koncept 2 mest lämpad att vidareutvecklas.  

Tabell 3. Relativ beslutsmatris, en vanlig datorladdare används som referens. 

 

 

 

 

 

Kriterium 
Referens: 

Vanlig laddare 

Koncept 1: 

Skal 

Koncept 2: 

Separat 

modul 

Koncept 3: 

Avstånd 

Ladda ett datorbatteri 

(Litium-Ion) sladdlöst 
0 - - - 

Behålla datorns 

standardfunktioner  
0 - 0 0 

Låg vikt 0 0 0 - 

Liten volym 0 + + - 

Bevara datorns 

prestanda 
0 0 0 0 

Ladda datorbatteriet 

snabbt 
0 - - - 

Ladda datorbatteriet 

till full kapacitet 
0 - - - 

Utmärka sig form- och 

funktionsmässigt 
0 + + 0 

Universalanordning 0 0 + + 

Summa +  2 3 1 

Summa 0  3 3 3 

Summa -  4 3 4 

Nettovärde  - 2 0 - 3 

Rangordning  2 1 3 

Vidareutveckling  Nej Ja Nej 
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Bilaga F. Översiktsbild av laddare och laddningsstation 

Figur 1 visar de komponenter som ingår i laddaren respektive laddningsstation. 

 

 

 

Figur 1. Laddare till vänster och laddningsstation till höger. 

 

Samtliga komponenter fästs med hjälp av skruvar i laddarens respektive laddningsstationens 

bottenplattor. Plattorna skruvas och limmas därefter ihop med laddare och laddningsstation då 

det inte är meningen att användaren ska komma åt komponenterna samt för att skydda dessa 

från slitage och korrosion.  

1) Laddarens skal 

2) Sladd till datorn 

3) Pot core 

4) Diod 

5) Spole 

6) Koppartråd 

7) Automatisk sladdvinda 

8) Elektronik i form av likriktare 

och resistorer 

9) Bottenplatta 

1) Fästen 

2) Bottenplatta 

3) DC/DC-omvandlarkrets 

4) Elektronik i form av 

kondensatorer, resistorer 

och spänningsreglerare 

5) Koppartråd 

6) Spole 

7) Fototransistor 

8) Pot core 

9) Laddningsstationens skal 
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Bilaga G. Olika typer av ferritkärnor 

I figur 1 visas olika typer av ferritkärnor som används i transformatorer med syftet att 

förstärka induktionseffekten. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Olika ferritkärnor. 
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Bilaga H. Ferrittransformatordimensionering 

Nedan beskrivs hur dimensionering av ferritkärnor till transformatorer går till. Figur 1 visar 

hur beräkningarna går till. 

 

Figur 1. Formler som används vid transformatordimensionering. 
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Bilaga I. Detaljritning av pot core-kärna 

Figur 1 visar en detaljritning av ena halvan av pot core-kärnan, alla mått är i millimeter. 

Figur 2 visar en CAD-bild av kärnan tillsammans med spole och diod. 

 
Figur 1.  Detaljritning av pot core-kärnan.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  CAD-bild av kärnan och tillhörande delar.  
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Bilaga J. Laddarens yttre mått 

Figur 1 visar en bild av laddarens skal med översiktliga mått, alla mått är i millimeter. 

 
Figur 1. Laddarens skal. 
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Bilaga K. Skisser av logotyp 

Olika skisser gjordes för hand innan den slutliga logotypen togs fram utifrån en 

översiktsbild av laddaren, figur 1. 

 

Figur 1. Skisser av logotyp, till vänster handskisser och till höger skisser utifrån en 

översiktsbild av laddaren. 

K – 1  



 

Bilaga L. Kostnadsanalys 

Kostnadsanalysen har gjorts genom att tillverkningskostnader och inköpspris för de 

komponenter som ska ingå i induktionsladdaren uppskattades. Tabell 1 innehåller 

prisuppskattning för komponenter som kan köpas in och tabell 2 en uppskattning på 

tillverkningskostnader av delar som behöver specialtillverkas. 

 

Inköp av komponenter 

 

Antal Typbenämning/Fabrikat Inköpspris / Vikt 

(per st) 

DC/DC-omvandlarkrets 1 st LT1170/ Linear Technology 99 kr / Försumbar 

Likriktardiod 3 st 10ETS08 / Vishay  16,80 kr / 2 g 

Kondensator 4 st RJH-50V22IMH6/ Elna 5,79 kr / 3,05 g 

Resistor 4 st LT0030F1000FTE3/Vishay 48,90 kr /2 g 

Spänningsomvandlare 1 st Pricerunner 299 kr / 390 g 

IR-lysdiod 1 st SE3455-003/Honeywell 23,40 kr / 0,3 g 

IR-fototransistor 1 st OP55OB / Optek 10,90 kr / 0,15 g 

Ferritkärna 1 st OW44229UG /Dexter 10 kr / 104 g 

Spoluppsättning 1 st Electrokit 89 kr / 100 g 

Universaluttag 1 st IT-sajten 291 kr3/ca 5 g per st 

Likriktarbrygga 1 st Kjell & Co 29 kr / ca 50 g 

Totalt 19 st  1120 kr / 675 g 

Tabell 1. Prisuppskattning för komponenter som kan köpas in. 

Priset, 1120 kr, är beräknat utifrån att en nollserie på ungefär 50 produkter ska 

tillverkas. Summan blev troligen högre än vad det egentligen skulle bli kosta att köpa in 

dessa komponenter då delar till ett universaluttag inte kunde hittas separat utan endast 

som en komplett laddare. Övriga komponenter valdes med hänsyn till 

omvandlarkretsens specifikationer. Då komponenterna med vissa specifikationer inte 

har hittats gjordes hämtades priset från prislistor på liknande komponenter. Även priset 

på spänningsomvandlaren är något högt. Denna behövs för att minska spänningen från 

eluttaget, 230 V, in till omvandlarkretsen, max 60 V, och troligen går det att hitta en 

billigare variant. Vikten landade på 675 g vilket kan anses vara rimligt.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Pris för hel universalladdare för datorer. 
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Specialtillverkade 

komponenter 

 

Antal Materialkostnad  

(materialåtgång kg x råvarupris 

kr/kg) 

Tillverknings-

kostnad / vikt 

Skal till laddare 1 st  (0,017 x 19,1) = 0,33 0,99 kr / 17 g 

Kabelvinda 1 st  (0,005 x 19,1) = 0,0955 0,286 kr / 5 g 

Skal till laddningsstation 1 st (0,017x19,1) = 0,33 0,99 kr / 17 g 

Fästen till laddningsstation 2 st (0,001x19,1) = 0,006 0,02 / 1 g 

Förvaringsbox 1 st (0,095x19,1) = 1,81 5,44 kr/ 95 g  

Totalt 19 st  7,7 kr / 135 g 

Tabell 2. Prisuppskattning för specialtillverkade komponenter. Samtliga komponenter 

antogs tillverkas i ABS-plast.  

Prisuppskattningen gjordes enligt 1-3-9-regeln där 1 är materialkostnaden och denna 

multiplicerat med 3 blir tillverkningskostnaden. Regeln är framtagen av Ullman och 

används vid beräkning av tillverkningskostnader för nollserier. Försäljningskostnaden 

brukar därefter sättas till tillverkningskostnaden multiplicerat med tre. 

För att uppskatta tillverkningskostnader av bord gjordes en prisuppskattning genom att 

undersöka vad färdiga bordsskivor respektive bordsben kostar. Bordsben i metall kan 

köpas från till exempel onlinebyggvaror.se eller från Ikea för ungefär 30-50 kr per st. På 

Ikea kostar en enkel bordsskiva av träfiber 99 kr. Totalt skulle det därmed bli ungefär 

220 kr. Att beställa en större uppsättning skivor och bordsben direkt från tillverkaren 

skulle troligen bli billigare. 

Totalt skulle produkten väga 0,8 kg och kosta ungefär 1130 kr att tillverka, exklusive 

bord. Detta är ganska dyrt då försäljningspriset troligen skulle hamna på över 3000 kr. 

Troligtvis går detta pris att pressa genom att en större mängd komponenter köps in 

direkt från en leverantör, prislistorna som använts vid uppskattningen kommer från 

återförsäljare. 
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