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Sammanfattning   
Har du någonsin haft problem med att få ordning på dina kablar, är de sladdvindor du använt 
otympliga och fula då är EC Winder sladdvindan för dig. 
 
Sladdvindakonceptet EC-Winder är en kompakt och smart sladdvinda för hemmet. Dess enkla 
utformande och subtila design gör att den lätt smälter in i miljön som den appliceras i. Dess 
funktion är utformad för att kunna användas av alla och med ett fåtal instruktioner kan vem 
som helst få ordning på sina kablar. Vid användning av vindan förs kabeln genom springan 
och sedan roteras bara överdelen till kabeln når önskad längd. Sladdvindan kan sedan också 
enkelt öppnas upp för smidigt borttagande av kabeln.  
 
Den främsta styrkan hos EC Winder är dock det låga priset. God produktionsanpassning och 
utformning har lett till att sladdvindan kan säljas till ett konkurrenskraftigt pris. Vid köp av 
sladdvindan EC-Winder får man hela tre vindor i tre olika storlekar för att passa ett brett 
område av kabel storlekar. EC Winder kommer också i ett flertal färger som gör att kunden 
kan anpassa sladdvindan efter smak och tycke 
 
EC Winder har under utvecklingen anpassats för produktionen för att kunna pressa priset på 
marknaden. De val som har gjorts i produktionsprocessen har alla fokuserat på att sänka 
produktionskostnaderna. Materialet som sladdvindan skall tillverkas i är polypropen som är 
en lättillgänglig plast vars låga pris och relativt goda hållfasthets egenskaper gör den perfekt 
för vår produkt. Produktionsmetoden som skall användas är formsprutning som är en vanlig 
metod vid tillverkning av plastprodukter. Metoden kan göra komplexa former och har inga 
krav på efterbearbetning vilket gör den konkurrenskraftig prismässigt. Det enda som blir 
kostsamt är verktyget men detta är bara ett engångsinköp. 
 
För att bestämma priset och fastställa om det finns någon efterfrågan för produkten på 
marknaden utfördes en marknadsundersökning där ett 30-tal personer frågades om de tyckte 
att sladdvindakonceptet EC-Winder skulle vara något som de skulle behöva. De tillfrågades 
också hur mycket de var beredda att betala för sladdvindan.  
 
I projektets slutskede anpassades sladdvindan för marknaden genom diverse förfrågningar hos 
olika bolag inom transport, förpacknings samt tryckning för att få uppgifter om hur mycket 
det skulle kosta att förpacka sladdvindorna och transportera samt trycka manualen och 
logotypen på förpackningen. 
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Abstract 
Have you ever had problems sorting your cables, are the winders you use too big and crude 
then the EC-Winder is the product for you. 
 
The EC-Winder concept is a compact and intelligent winder for home application. Its simple 
design and subtle looks enables it to blend in with the surrounding environment. Its function 
is designed so that it with ease can be handled by any one after only a couple of instructions. 
You simply thread the cable trough the opening on the winder and then you rotate the upper 
part until the cable reaches the desired length. After use the winder can be opened to enable 
easy extraction of the cable. 
 
Despite excellent functionality and appealing design the winders greatest strength is the low 
price. This has been made possible by good production adaptation. When purchasing the 
product you will receive not one but three winders, this is done in order to keep the price 
down and also to provide the user with the possibility to apply the winder on larger or smaller 
cables. EC-Winder will also be available in different colors that give the customer the chance 
to customize the Winder and give it a more personal touch.    
 
During the development process EC-Winder has been adapted for production to keep the price 
down on the market. The choices made for the production process have greatly focused on 
keeping the productions costs low. The material that will be used is the plastic material 
polypropen which is common and relatively inexpensive and it also provides adequate stress 
capabilities. The production method used is form mould which is a common method when 
producing plastic products. It provides the possibility to create complex figures and it does not 
require any after work up. This makes it very price competitive. The only major cost is the 
tool required although this is only a one time purchase and has little impact on the overall 
price 
 
In order to estimate the price and investigate whether there is a market need for EC Winder a 
market survey was conducted. Some 30 people where asked whether EC Winder was a 
product they needed they where also asked what price they would be ready to pay for the 
winder.  
 
During the last phase of the development process EC Winder was adapted for the market 
trough a series of inquiries, this was done in cooperation with transport, packaging and 
printing companies in order to acquire information on how much it would cost to pack and 
transport the winders and also how much the cost would be to print the logotypes on the 
packaging. 
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Förord 
Sladdvindakonceptet EC-Winder är ett projekt som genomförts på 
utvecklingsingenjörsprogrammet på Halmstad Högskola i egen regi. Konceptet fördes från att 
vara en idé till att bli en fullständig och produktionsfärdig produkt.  
 
Under projektets gång har kontakter knutits med företag samt privatpersoner som inte bara har 
delat med sig av sina kunskaper utan också utgjort ett stöd och gett feedback för projektet. Till 
samtliga av dessa personer framför vi ett stort tack för deras tålamod med oss den kunskap de 
har förmedlat till oss och det engagemang de har visat upp.   
 
I Halmstad Högskola vill vi tacka Joakim Tell för god feedback och goda råd samt all annan 
hjälp under projektets gång, Hans Erik Eldemark för hjälp med att finansiera projektet, Johan 
Wretborn för hjälp med att tillverka prototyper i prototypmaskinen. Vi vill också framföra ett 
stort tack till Bo Axmin och Göran Axmin på SVEAPLAST AB för deras stöd och 
engagemang och för den kunskap de har delat med sig till oss. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Halmstad den 30 maj 2007 
 
 
 
_______________________  _______________________
   
 Daniel Lundström           Mladen Vujicic 
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1 Inledning 
Rapporten beskriver den utvecklingsprocess som har drivits under examensarbetet och 
som har resulterat i sladdvindakonceptet EC-Winder. Rapporten beskriver de olika steg i 
utvecklingsprocessen med konceptframtagning, prototypbygge och resultat, ger en 
marknadsbild på hur EC-Winder kan marknadsföras och säljas, beskriver 
produktionsdetaljer om EC-Winder som innefattar val av material, produktionsmetod och 
produktionskostnader. Längst bak i rapporten finns bilagor med konstruktionsritningar 
och utvärderingsmatriser samt budgetering. 

1.1 Bakgrund 
Samtliga hushåll idag har en stor samling kablar till diverse apparater. Problemen de 
skapar är många. Den främsta orsaken till dessa problem är att de kablar som säljs idag 
nästan alltid är för långa och kan aldrig fås att passa perfekt. Kablarna skapar också en 
oerhörd oreda när de blir för många på en plats och då uppstår svårigheter att sortera och 
därmed svårigheter att se vilka apparater respektive kabel går till.  
 
Förutom den plats de tar och oredan de skapar ger de också ett fult intryck. Bristen på 
sladdvindor som är utformade för att andvändas i hemmet har gjort att det har varit 
omöjligt att reda ut kabelhärvorna och förkorta kablar på ett snyggt sätt.  

1.2 Syfte 
Projektets syfte är att förse människor med en produkt som möjliggör enkel förkortning 
av kablar. Produkten ska även skilja på kablar vilket decimerar antalet kabelhärvor. 

1.3 Mål 
En produkt som möjliggör enkel förkortning av kablar till små pengar. Huvudmål är att få 
fram en produkt som fungerar och få fram en nollserie. Vi ska kunna lösa problemen på 
enklast möjliga vis och hålla oss till DFMA. 

1.4 Krav  
Sladdvindan skall på ett subtilt och enkelt sätt sortera lösa kablar. Den skall kunna 
användas i små och trånga utrymmen och för flera kabeltyper som varierar i såväl längd 
som tjocklek. Funktionen skall vara ergonomisk och sladdarna skall kunna vindas in utan 
större ansträngning. Stor hänsyn ska tas till semantiken för att göra produkten enkel att 
använda för alla. 
 
Utformningen på sladdvindan skall vara av sådan art att den smälter in med sin miljö och 
inte drar till sig uppmärksamhet. Då sladdvindan är tänkt att användas i hemmet skall 
dess utformning vara modern med släta linjer utan kanter eller plötsliga avböjningar.  
 

 
 

Huvudkrav   Bivillkor 
Kunna korta kabel  Bra design 
Dölja kabeln   Automatisk uppsamling 
Billig    Subtilt 
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1.5 Marknad  
Dagens sladdvindor är väldigt stora och otympliga, något som utgör stora nackdelar om 
dess funktion skulle appliceras i hemmet. Deras utformning är endast funktionell vilket 
gör att de känns främmande och fula om de ska användas i exempelvis vardagsrummet. 
Med en sladdvinda som är speciellt utformad för hemmabruk kan en blandning av 
funktionalitet och utformning erbjudas som gör det både enkelt att gömma sina kablar 
samtidigt som det är en fröjd för ögat.  
 
De flesta som har tv, dvd eller förstärkare vet hur det uppstår ett ormbo av kablar bakom, 
med en liten sladdvinda som lätt kan klämmas in kan man förvandla kabelkaoset till ett 
prydligt och ordnat utrymme som gör det lättare att hålla rent, ger mer utrymme, blir 
betydligt enklare att utröna vilka kablar som går till vad och framför allt blir det snyggt.  
 
Genom att vända sig till privatpersoner angriper man en enorm marknad, produkten är 
tänkt att vända sig till människor i åldrarna 15-60 år som använder sig av teknisk 
utrustning i stor utsträckning. Produkten är tänk att standardiseras snabbt för att kunna gå 
över till att massproduceras tidigt. Genom massproduceringen skall priset pressas, 
slutpriset skall hamna under hundralappen.   

1.6 Avgränsningar 
Eftersom projektet riktar sig till hem och kontor tänker vi avgränsa oss mot industriella 
kablar som är väldigt tjocka. Dessa kablar har en annan styvhet och gör att samma 
teknologi kanske inte är möjlig.  
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Bild 1, Organisationsträd

2 Projektplan 
I projektets början utfördes en projektplan. Denna projektplan planerar projektet och är 
en strategi till hur vi ska nå våra mål. 

2.1 Organisation 
Projektet drivs helt av projektgruppen i det nuvarande stadiet. Tills ett företag har visat 
intresse för projektet och produkten måste allt arbete fördelas mellan de två ingenjörerna 
i projektgruppen. Allt 
förberedande material som 
funktions och estetisk utformning, 
marknadsundersökning, 
prototypbygge skall utföras av 
projektgruppen. Detta material 
skall sammanställas utifrån den 
kunskap som projektdeltagarna har 
fått under 
utvecklingsingenjörsutbildningen. 
Kompetenserna inom gruppen 
ligger främst i projektledning och 
produktutveckling men också i traditionella ingenjörsämnen som hållfasthetsberäkningar, 
mekanik, maskinkonstruktionsteknik. 

2.2 Resurser 
Högskolan erbjuder tillräckligt med resurser för att detta skall möjliggöras. 
Projektgruppen har beviljats bidrag av Högskolan samt har projektgruppen tillgång till 
spetskompetens i form av handledare. Högskolan erbjuder också tillgång till moderna 
verkstäder där prototypen kan tillverkas. 

2.3 Riskanalys 
För att se alla risker med vårt projekt upprättades en riskanalys. En matris finner du i 
bilaga A. 

2.3.1 Kapitalet tar slut – Åtgärder   
Om budgeten överskrids och projektkapitalet tar slut kommer projektmedlemmarna 
själva att bli tvungna att finansiera projektet med egna medel, något som är möjligt bara 
under en kort tid, för att klara situationen skall ett företag hittas som är intresserat av 
produkten och som vill stödja projektet ekonomiskt.  
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2.3.2 Inga företag – Åtgärder  
En av de största riskerna är om inget företag blir intresserad av produkten. Detta skulle 
utgöra allvarliga konsekvenser för produktens framtid på grund av att projektgruppen inte 
har möjligheter att tillverka en nollserie själva. Det finns inte heller tillräckliga resurser 
för att marknadsföra produkten på ett gediget sätt utan ett företag. Om detta trots allt 
inträffar måste publicitet erhållas på annat håll, projektgruppen skall då försöka 
marknadsföra produkten genom högskolans diverseutställningar och ta hjälp av 
innovationsgruppen. 

2.3.3 Förseningar – Åtgärder  
Förseningar kommer säkerligen inte att kunna undvikas men med hjälp av en detaljerad 
planering skall projektgruppen försöka fördela resurserna så att de partier i projektet som 
ligger efter planeringen jobbas med extra mycket. 

2.3.4 Målgrupp inte nöjd – Åtgärder  
Den andra stora risken är att de människor som produkten vänder sig till inte är nöjda 
med dess funktion eller utformning. För att se till att detta inte inträffar skall noggranna 
markandsundersökningar och användartester utföras.  

2.4 Budget 
En uppskattningsvis budget har genomförts där vi tagit i akt alla de tänkbara utgifterna i 
projektet. Den uppskattade budgeten och den utfallna finns i bilaga B. 

2.5 Tidsplan 
En översiktlig tidsplan har utförts där vi med ett Gantt-schema, bilaga C, försökt 
uppskatta de olika tidsåtgångarna för olika steg i produktutvecklingsfasen. Under 
projektets gång har vi utgått från denna och kompletterat med detaljerad 
korttidsplanering.  

2.6 Critical path method 
För att hitta den kritiska vägen genom projektet har en critical path method-analys gjorts, 
bilaga D. Här ser man hur projektet kommer att arta sig och hur man ska planera för att 
hinna med allt. 

2.7 Intressentanalys 
En intressentanalys har uppförts, bilaga E, för att se alla intressenter som projektet kan ha 
användning för. En intressent är en person eller företag som har eller skulle kunna ha 
nytta av vårt projekt eller är intresserade av att arbeta med vår produkt. 
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3 Metodval  

3.1 Konceptfas  

3.1.1 BAD ( Brain aided design) 
För att ta fram alla koncept och idéer gjordes en brainstorming där alla lösningsförslag 
inom gruppen lades fram. Brainstormingen genomfördes först enskilt där alla idéer skrevs 
ner. Efter den första granskningen genomfördes en sållning av idéerna och ett fåtal 
förslag behölls för vidare utveckling. Ytterligare en brainstorming genomfördes 
tillsammans med andra projektgrupper för att få så många förslag som möjligt. En 
mindmap upprättades, se bilaga F. 

3.1.2 PAD (Pencil aided design) 
Efter brainstormingen användes PAD för att 
skissa ner alla koncepten för att få en grund inför 
modellbyggandet. Skisserna fokuserade främst på 
funktionalitet och användarvänlighet framför 
design. Konceptskisserna användes för att ge liv 
åt de förslag som togs fram under 
brainstormingen. I följande fas utfördes skisserna 
detaljerat med mått, skala samt vinklar för att 
underlätta för modellbygget.    

3.1.3 MAD (Model aided design) 
De lösningsförslag som kom upp under 
brainstormingen byggdes i modellmaterial för att 
undersöka dess funktion och användarvänlighet i 
praktiken. Flera olika koncept byggdes och testades för 
användarvänlighet och funktion samt semantik. Dessa 
modeller användes som grund för att bygga mer 
avancerade prototyper.   

3.2 Urval  
När koncepten var färdiga och testade användes Pughs konceptvalsmatris, se bilaga G, 
för att utvärdera och välja mellan koncepten. När ett koncept hade valts användes CATIA 
för att göra modeller och konstruktionsritningar, se bilaga R . Dessa användes sedan vid 
prototyptillverkningen. Prototypen tillverkades genom skolans prototypmaskin.  

Bild 2, Exempel på skiss

Bild 3, En rad enklare modeller
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3.3 Funktionsanalys  
Funktionsanalysen, se bilaga H, utfördes för att ge en överblick över vitala funktioner 
som sladdvindan skulle erhålla men också för att ge en inblick i möjliga funktioner som 
är önskvärda och som kan implementeras i produkten. Analysen användes också för att se 
till att hänsyn togs till alla krav på miljömärkning och säkerhet. 

3.4 Benchmarking 
För att kolla av marknaden och se att det inte finns någon exakt likadan produkt använde 
vi oss av espacenet och wipo för att titta om något patent finns. Vi kunde inte finna några 
patent för vår produkt och vi ser det då inte som något hinder att fortsätta med vårt 
projekt. På marknaden finns produkter som löser samma problem men är inte i samma 
segment. Vi segmenterar oss åt att hålla ett väldigt lågt pris som kan undanvaras alla. 
Eftersom hem oftast har många kablar har vi tänkt att man behöver köpa flera, därför 
behövs ett lågt pris.  

3.5 Marknadsundersökning 
För att se hur intresset är kring EC-Winder samt vilket pris en marknad skulle vilja ha 
bestämde vi oss för att göra en marknadsundersökning. Vi ställde oss utanför ICA Maxi 
vid högskolan och frågade slumpmässigt utvalda människor som ingick i vår målgrupps 
ålder. Frågeformuläret var väldigt enkelt och finns som bilaga I. Vi fick här reda på att 
vid en eventuell lansering skulle många personer vara intresserade av att köpa EC-
Winder . Sammanställning finns i bilaga J. Majoriteten skulle kunna tänka sig betala 
någonstans mellan 20 och 50 kronor för en vinda. Detta ser vi som positivt då priset vid 
produktion är mycket lägre. 

3.6 SWOT-Analys 
De största styrkorna som sladdvindan 
EC-Winder har är att den är enkel i sin 
konstruktion vilket gör den oerhört billig 
att tillverka och därmed kan den säljas 
på marknaden till ett konkurrenskraftigt 
pris. Förutom det låga priset har 
sladdvindan en subtil och stilren 
utformning som smälter in i hemmiljön 
vilket är något som skiljer den från 
dagens sladdvindor som är stora och 
otympliga.  
 
Något som ytterligare differentierar 
sladdvindan EC-Winder är att den kan 
tillverkas i olika figurer och färger samt 
storlekar. Färgvalet och möjligheten att få sladdvindan i olika figurer ger kunderna 
möjlighet att anpassa sladdvindan till deras personliga miljö och storleken breddar 
sladdvindans användningsområde till såväl större som mindre kablar och täcker därmed 
behovet för en större kundgrupp.  
 

Strength 
– Billig 
– Modern design 
– Enkel 

Weakness 
– Semantik 
– Lång vevtid 

Oppurtunities 
– Motordriven 
– Olika storlekar 
– Olika figurer 
– Olika färger 
 

Threats 
– Liknande 
produkter 
– Trådlösa samhället 
– Plastpris ökar 
 

Bild 4, SWOT-analys
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Under tester med sladdvindan och under marknadsundersökningen uppkom ett antal 
problem där den främsta var semantiken. Människorna som fick testa sladdvindan hade 
svårigheter att förstå hur den skulle användas, då majoriteten av användarna hade detta 
problem är slutsatsen att orsaken till felet är bristande semantik från utvecklarnas sida. Ett 
annat problem som kom upp under testerna var att det tog relativt lång tid att veva in 
sladden med den manuella vevmekanismen. 
 
EC-Winder har ett lågt pris, enkel funktion och en modern design och differentierar sig 
starkt från konkurrenter samtidigt som den erbjuder en lösning på ett problem som idag 
uppfattas som stort. Alla dessa faktorer gör att EC-Winder har goda utsikter att lyckas på 
dagens marknad. Därför är det största hotet en förändrad marknadssituation som kan 
innebära att flera produkter som liknar EC-Winder börjar säljas och pressar priset 
ytterligare samt att oljepriset stiger, något som skulle direkt påverka plastkostnaden och 
därmed produktionen av EC-Winder. 

3.7 FMEA 
En FMEA utfördes, bilaga K, för att undersöka de brister som kan tänkas uppstå och för 
att försäkra oss om att dessa potentiella fel elimineras i god tid. Sladdvindan EC-Winder 
har två axelpinnar en på övre delen och en på undre delen dessa illustreras som Del 1 och 
Del 2 på bild 5, dessa två axelpinnarna är tunna och höga och är därför mest utsatta. För 
att minska riskerna för knäck har dessa två 
pinnar fått en radie vid fästpunkten som ökar 
hållfastheten.  
 
Del 3 blev väldigt tunn och lång vilket 
gjorde den mycket känslig för knäck för att 
eliminera problemet flyttades spåret uppåt 
vilket gav Del 3 en större fäst yta och 
därmed en starkare fästpunkt. Den 
förstärktes också på bredden med ytterligare 
ett materialskikt.  
 
Del 4 på bilden som är skalet på sladdvindan 
är tänkt att skydda insidan och inhysa kabeln 
var också ett orosmoment då den var det 
första som tog stryk vid ett eventuellt fall. Det fanns möjlighet att göra skalet tjockare i 
befintligt material eller att göra det i ett nytt material som är starkare.  

Del 1 
Del 2 

Del 4 

Del 3 

Bild 5, FMEA-komponenter
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4 Konceptfas 

4.1 Olika koncept 

4.1.1 Koncept 1  
Det första konceptet som togs fram var en konformad sladdbehållare. Kabeln skulle föras 
in genom den övre springan med en mekanism varefter kabeln lade sig inne i behållaren. 
För att ta ut kontaktdonet gjordes en genomskräning av behållaren. Problemen med detta 
koncept är att den har ganska många detaljer och blir således ganska dyr i produktion. 
   
+ Användarvänlig 
– Många detaljer 
– Dyr i produktion 

4.1.2 Koncept 2  
Detta koncept består av ett hjul. Man snurrar upp kabeln på hjulet och med en 
fjädermekanism samlar den upp kabeln automatiskt. Problemet med denna produkt är att 
kabeln snurrar sig runt sin egen axel. 
 
+ Automatisk uppsamlare 
+ Enkel lösning 
– Kabeln snurrar sig runt sin axel 

4.1.3 Koncept 3 
Till skillnad från de övriga koncepten utformades en modell för att klara av flera kablar 
på en gång. Kablarna skulle läggas in i behållaren och sedan skulle kontakt donen dras ut 
genom hålen på lådan. Tanken var att varje hål skulle gå till en speciell apparat vilket 
gjorde det enkelt att sortera kablarna.   
 
  + Stort utrymme  
  + Flera kablar på en gång 
 – Skrymmande 
 – Svår att använda 

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3
Koncept 4

Bild 6 
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4.1.4 Koncept 4  
Koncept 4 gick ut på att kabeln lägges runt en axel inuti en behållare. Kabeln lades i ett 
spår igenom bottendelen och överdelen, den vreds sedan och kabeln lades kring axeln. 
Detta koncept bestod bara av två delar. 
+ Användarvänlighet  
+ Design  
+ Få detaljer, enkel 
– Semantik 

4.2 Konceptval   
Under produktutvecklingsfasen tillverkades ett flertal modeller efter de koncept som 
uppkommit under brainstormingen. För att underlätta valet av koncept utfördes en 
utvärderingsmatris, se bilaga G. 

4.3 Utveckling av koncept 
Efter att vi valt koncept har stor utveckling av dessa gjorts. Bilder till 
utvecklingsprocessen hittar ni i bilaga L. 
 
Vi har försökt designa vår vinda för att majoriteten ska tycka att EC-Winder ska passa i 
hemmet. Vi började med att skissa upp en rad olika designförslag och hade möte med f.d. 
designläraren Hans Skillius för att diskutera de olika förslagen. De förslaget som valdes 
ritades sedan upp i CATIA. 
 
I början var överdelen mycket mindre än underdelen. Efter tester med olika personer 
märkte vi att folk gärna vill skruva som man gör med en pepparkvarn. Vi tänkte till och 
bestämde oss för att testa göra botten och överdelen lika stora för att eliminera problem 
med felvindning. Detta gick bra och EC-Winder blev lättare att vinda. 
 
När tester utfördes märkte vi att kabeln gärna ville lägga sig uppe på mittaxeln. Detta 
medförde att stora delar av EC-Winders utrymme inte användes. Vi löste detta problem 
med att göra mittaxeln konformad vilket tvingar kabeln ner mot botten. Denna 
konformning visade sig dock vara svår att tillverka då släppvinkeln låg på fel håll enligt 
SVEAPLAST AB. Vi förstod att konformningen var en vital del av vindan och kunde 
absolut inte tas bort. Detta gjorde att vi var tvungna att göra konformningen som 
ytterligare en del, vilket kommer att kosta lite mer, men är tyvärr nödvändigt. 
Konformningen har även anpassats till produktion då själva konformingen gjorts som 
flänsar för att plasten ska avsvalna och torka mycket snabbare. 
 
Det visade sig att man oftast inte höll ihop vindan när man vindade, vindan föll då isär 
och blev ett orosmoment. Detta såg vi som ett problem som vi behövde lösa. Vi hade två 
olika förslag att lösa detta på. Förslag 1 gick ut på att man hade en spets på överdelen 
som kunde klickas i underdelen, se bild i bilaga L. Förslag 2 gick ut på att man hade en 
pigg på underdelen och ett spår i överdelen, se bild i bilaga L. Piggen gick i spåret och 
längst upp på överdelen var ett spår där piggen kunde åka runt i. Vi valde senare förslag 
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2, då denna var enklare i funktion och lättare att ta isär. Tillverkningen av detta förslag 
var inte heller något problem enligt SVEAPLAST AB. 
 
När testpersonerna vindade visade det sig att kabeln gärna ville falla ner i spåret på 
underdelen. Detta problem var vi överens om att vi skulle lösa. Lösningen blev att göra 
ett längre spår. Kabeln lägger sig nu i spåret och åker inte ned i undre spåret. I början 
blev plastbiten under spåret ganska skör, men detta löstes genom att sätta spåret längre 
upp. 

4.4 Motordriven EC-Winder 
Med EC-Winder konceptet kan man lätt applicera en motor och då slipper man vinda upp 
kablarna manuellt. Detta kan ses som ganska onödigt då man inte vindar upp kablarna allt 
för ofta, men det kan ses som en differentiering från andra liknande produkter och är även 
bra för handikappade människor. Vi har gjort tester där man anslutit EC-Winder till 
elmotor och kugghjul. Våra elmotorer var lite klena men med en starkare elmotor blir det 
väldigt bekvämt att vinda upp kablarna. Eftersom vi ville inrikta oss på EC-winders 
funktion bestämde vi oss för att lämna elmotorbiten. Detta är en sekundärprodukt till EC-
Winder som skulle kunna ansluta efter en eventuell lansering. 

5 Resultat 
I projektets början eftersträvades det att utveckla en sladdvinda som kan användas i 
hemmet och kontoret vilket innebar att den skulle vara kompakt och utformad på ett 
modernt och estetiskt tilltalande sätt. Sladdvindans funktion skulle erbjuda användaren ett 
enkelt sätt att förkorta kablar på och den skulle gömma undan kablarna för att ge en ren 
och prydlig miljö. Vidare skulle sladdvindan vara 
så enkel att använda och så billig att den kan 
brukas och köpas av alla. 
 

 
Sladdvinda konceptet EC-Winder erbjuder med 
sin enkla och smarta funktion en lösning på de 
kabelproblem som kan uppstå i hemmet vare sig 
det gäller för långa kablar och kabelhärvor eller 
helt enkelt att kablarna är fula.  
 
Sladdvindan EC-Winders enkla vevmekanism gör 
att vem som helst kan använda den. Skulle problem 
uppstå med användningen finns det en manual att 
tillgå för att försäkra om att det inte uppstår några 
problem vid användningen. Detta försäkrar om en 
säker och smidig användning av vindan. 
 
Förutom god funktionalitet har hänsyn tagits vid sladdvindans utseende, detta har 
resulterat i en modern och tilltalande design samt ett stort spektra av färger som kunden 
kan välja mellan för att på så sätt lägga en personlig särprägel på sladdvindan och för att 
få den att smälta in i den miljö som den appliceras i. Sladdvindans skal ger ett effektivt 
sätt att gömma undan kablarna på för att ge ett stilrent utseende i hemmet, på 
arbetsplatsen eller var som helst. 

Bild 7, EC-Winder 

Krav  
• Förkorta kablar 
• Gömma undan kablar  
• Miljövänlig 
• Lågt pris 
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För att kunna leva upp till kravet på ett konkurrenskraftigt pris på marknaden måste priset 
kunna pressas i produktionen därför har stor vikt lagts på att utforma sladdvindan EC-
Winder för produktion genom strategiskt val av material och produktionsmetoder. Detta 
har gett upphov till en oerhört billig sladdvinda som kan matcha det låga pris som de 
potentiella kunderna i markandsundersökningen krävde.  
 
En komplett budgetering för produktionskostnader har lagts fram för EC-Winder, detta 
har gjorts i samarbete med transport-, tryck-, förpacknings- samt legotillverkningsföretag. 
Vidare har en förpackning, manual samt funktionsdugliga prototyper framställts. 
 
Med alla primära krav uppfyllda och med en komplett kostnadskalkyl för produktionen är 
sladdvindakonceptet EC-Winder redo för produktion och försäljning. I nuläget har 
konceptet sålts till SVEAPLAST AB som skall driva projektet vidare i egen regi. 
Projektet har i och med detta övergått från ett koncept till en fulländad produkt som kan 
lanseras på marknaden. 

5.1 Funktion och användning 
EC-Winder har en enkel och smidig funktion som är helt manuell och 
som kan användas av alla. De två springorna på undre och övre delen 
av vindan används för att föra in kabeln mellan undersidan och 
topplocket. Det horisontella spåret används för att hålla kabeln på 
plats och för att förhindra att den ramlar genom till springan på 
underdelen. Den gör också att vevningen blir enklare då kabeln 
placerar sig rätt.  
 
För att sedan linda in kabeln vrids bara topplocket tills kabeln når den 
önskade längden. När topplocket snurras lägger sig kabeln runt en 
konformad axel inne i sladdvindans hölje. Den konformade 
utformningen gör att kabeln lägger sig fint och ordnat inne i 
sladdvindans hölje den bidrar också till att trycka ner kabeln så att 
den lägger sig på botten av sladdvindan. Genom en låsmekanism låser 
sig undre och övre delen av vindan och förhindrar att vindan öppnar 
sig under användning.  Låsmekanismen utgörs av en pigg på 
underdelen och två spår på överdelen, ett vertikalt och ett horisontellt. 
Piggen går genom det vertikala spåret och faller ner i det horisontella 
varefter det låser sig.    
 
EC-Winder erbjuder också ett snabbt och smidigt sätt att ta ut kabeln 
ur sladdvindan, genom att dra topplocket uppåt samtidigt som den 
roteras kan vindan öppnas och kabeln kan enkelt dras ut. Det som 
händer är att piggen på underdelen återigen går in i det vertikala 
spåret och låser därmed upp sig. 
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Polypropen 

Formsprutning 
 
 
 

Tillverkning 
 

 
Användning 

Avfall 

Montering 

Distribution 

Sortering av kabel 

Återvinning 

Transport/arbetare Råvaror Olja 

Bild 11, Livscykelanalys

6 Livscykelanalys  
Målet med denna LCA är att få en uppfattning av hur sladdvindan EC-Winder påverkar 
miljön under sin livscykel från det att råvaran framställs till det att produkten slängs. 
LCA:n är tänkt att bara ge en övergripande bild av miljöpåverkan.  LCA:n baserar sig på 
den påverkan som en enda EC-Winder har. För värden se bilaga M. 
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6.1 Råvaror  
Råvarorna som används är olja för att framställa plasten. Plastsorten är polypropen som 
är en vanlig plastsort för vardagliga produkter. Plasten har relativt goda 
hållfasthetsegenskaper och den har ett lågt pris i jämförelse med andra plaster.  
 
Den största miljörisken ligger vid framställningen av plasten då det innebär att olja måste 
används vilket ger utsläpp vid framställning och risker vid transporten av oljan till 
fabriken. Då oljan inte är en förnybar energikälla bidrar produkten inte heller till ett 
hållbart samhälle.  

6.2 Tillverkning  
Sladdvindan EC-Winder kommer att formsprutas, då den kommer att tillverkas i två 
separata delar krävs det att den monteras för hand innan den når ut till kunden. 
Distributionen till kund kommer att ske med lastbil. Då produkten bara kommer att 
distribueras i Sverige till en början kommer transportsträckorna inte att vara särskilt 
långa.  

6.3 Användning   
När sladdvindan har nått kunden och under den tiden den används är dess miljöpåverkan 
obefintlig. Detta på grund av att sladdvindan vid användning inte kommer att generera 
något avfall eller kräva någon resursåtgång då den är helt manuell.  

6.4 Avfall 
Polypropen är en vanlig plastsort i dagens samhälle och används på många håll. Den är 
också lätt att återvinna samt återanvända. Då sladdvindan EC-Winder kommer att bestå 
av uteslutande polypropen kommer hela produkten att kunna återvinnas när den har nått 
slutet på sin livscykel. Detta bidrar till längre livslängd på materialet och därmed mindre 
påverkan på miljön samt en minskning av åtgången av olja som är den primära råvaran. 



   

© Daniel Lundström, Mladen Vujicic, 2007 14 
  

7 Produktion 

7.1 Material 
Vår produkt kräver inte speciellt många egenskaper hos materialet. Det främsta är att det 
ska vara billigt, allt för att få en så billig produkt som möjligt. Materialet ska även kunna 
färgas vilket medför att produkten kan komma i olika färger och blir då mer attraktiv mot 
kund. 
 
Eftersom vi inte kan så mycket om plaster tog vi kontakt med SVEAPLAST AB i 
Perstorp. Här fick vi tillgång till Bo och Göran Axmin som lärde oss hur formsprutning 
går till och hur man utför legotillverkning.  
 
Enligt Bo och Göran skulle vi använda antingen Polypropen eller Polystyren, 
skillnaderna bland dessa två är väldigt liten. De är båda jättebra i återvinningssynpunkt 
och det är inga problem att färga dessa. Priset på dessa ligger idag (2007-03) på ca 14kr 
per kilo plast vilket är väldigt lågt. Vanliga hushållsartiklar idag är ofta i Polypropen eller 
Polystyren detta visar att materialen klarar vardagshållfasthet.  
 
Om man vill ha en genomskinlig EC-Winder är det lämpligt att använda Polykarbonat. 
Denna är väldigt slagtålig och medger en väldigt bra hållfasthet. Polykarbonat ligger runt 
35-40kr i pris och är därför ett mindre lämpligt alternativ då vi vill hålla nere sladdvindan 
EC-Winder i pris. Men det är lätt att ändra material då materialen går att formsprutas i 
samma form. Och vill man differentiera sig kan man göra den genomskinlig men då till 
ett lite högre pris. 
 
Vi har valt att använda Polypropen då denna är den mest vanliga plasten för produkter 
som våra. Går råvarupriset upp på Polypropen kan man överväga att byta till ett billigare 
material, men i dagsläget är detta en av de billigaste plasterna. 
 

7.2 Formgivande processer  
Då sladdvindan skulle tillverkas i plast fanns det flera produktionsmetoder som kunde 
användas i sammanhanget. Dessa utvärderades för att finna den optimala. Hänsyn togs till 
verktyg och maskinkostnad, produktionsvolym, ytjämnhet, grad av automatisering samt 
vilken seriestorlek som metoderna är lämpade för. 
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7.2.1 Formsprutning  
Formsprutning innebär att smält plast sprutas in i en form som är kall varefter plasten 
kyls av och stelnar. Efter processen trycks produkten ut. Formsprutning ger möjligeter till 
att tillverka komplexa former på produkten och det finns flera variationer för processen. 
Metoden ger en produkt som inte behöver efterbehandlas och ger också möjlighet till att 
spruta in detaljer som består av annat material på den befintliga produkten. Två 
variationer av from sprutning som kan vara aktuell för sladdvindan är  
 
Flerskiktsformsprutning: Ger möjlighet att lägga ytterligare ett materialskikt på 
produkten utöver kärnmaterialet. Det kan användas för att göra ytan mer greppvänlig och 
att göra undersidan på sladdvindan i gummi för att den skall stå stabilt. 
 
In-mould-decoration: Denna metod blandar formsprutning med en ytbehandling som är 
inkorporerad i verktyget. Med denna kan dekorationer och mönster göras på produkten. 
Något som kan bli aktuellt då sladdvindans övre del skall ha mönster för att öka 
greppvänligheten. 

7.2.2 Strängsprutning 
Vid strängsprutning värms plastmaterialet som skall formas och pressas sedan genom ett 
munstycke varefter en kontinuerlig sträng skapas, formen på strängen bestämmas av 
utseendet på det verktyg som sitter i munstycket. Processen ger också möjlighet att göra 
ihåliga former genom att stödmaterial används.  
 
Processen kan skapa öppna och slutna profiler och erbjuda en hög grad av komplexitet 
dock inte lika hög som formsprutning. Metoden ger bäst resultat då produkten har en 
jämn väggtjocklek och då den saknar skarpa kanter. Efterbehandling krävs för bästa 
resultat.  

7.2.3 Formblåsning 
Produkten skapas genom att två formhalvor omsluter en strängsprutningsslang som 
sprutar in plasten i formen. Återigen används värmd plast som tillåts att stelna i formen 
efter insprutningen som sedan öppnas och produkten tas ut. Alternativt sluts 
formhalvorna kring en ihålig förform varefter denna blåses upp med hjälp av tryckluft 
mot form väggarna. Metoden erbjuder möjlighet till en relativt hög grad av komplexitet 
och produkten behöver oftast inte efterbearbetas. Metoden kräver en delningsplan och det 
är önskvärt att ha stora käl- och kantradierna samt små variationer i väggtjockleken. 
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7.2.4 FFF – Friforms framställning 
Vid FF-framställning bygger man upp produkten gradvis, lager för lager. Till skillnad 
från andra produktionsmetoder adderas materialet till detaljen istället för att tas bort. 
Metoden ger möjlighet att tillverka komplexa former utan att det behövs någon 
beredning. Nackdelen är att metoden är relativt ny vilket gör den dyr och kvaliteten på 
produkterna är inte den bästa.    

7.3 Utvärderingsmatris  
För att se efter vilken metod som lämpade sig bäst för att tillverka sladdvindan med 
utfördes en utvärderingsmatris, se bilaga N.   
 

7.4 Val av tillverkningsmetod 
Formsprutning och strängsprutning är två metoder som är mycket lika varandra och båda 
passar bra för den produkt som skall tillverkas. Som tabellen i bilaga N visar har 
strängsprutning en aning billigare maskinkostnad och en mycket billigare 
verktygskostnad än de andra metoderna förutom formsprutning. Nackdelen är dock att 
processen kräver efterbearbetning. Detta ser vi som en stor nackdel och väljer därför 
istället formsprutning som vår metod då denna är den allra vanligaste 
produktionsmetoden idag. 

 
7.5  Märkning 
EC-Winder faller inte under några av CE-direktiven och 
behöver därmed inte CE-märkas enligt Pontus Sanneus, 
EUROINFO. Eftersom EC-Winder är i polypropenplast 
måste den märkas med en återvinningssymbol, se bild 12. 
Detta för att folk ska se att den kan återvinnas och 
källsorterar den rätt. 
 

7.6 Förpackning  
EC-Winder kommer att förpackas tre och tre för att pressa priset men också för att ge 
kunden större valmöjligheter. De tre sladdvindorna kommer att vara i olika storlekar för 
att kunna appliceras på kablar med olika längd och bredd och de kommer att säljas i 
samma förpackning. Förpackningen kommer att vara enkel med en plastpåse som försluts 
på toppen av en kartongbåge. Baksidan på förpackningen kommer att fungera som en 
enkel manual med instruktioner om hur sladdvindan skall användas. Framsidan har getts 
en enkel utformning med logotypen och en bild på sladdvindorna. Utformningen av 
förpackningen kommer att tryckas av HALMSTADS TRYCKERI och plastpåsarna 
kommer att köpas in från NORFOLIER AS. Förpackning finns som bilaga O. 

Bild 12, 
Polypropenmärkning 



   

© Daniel Lundström, Mladen Vujicic, 2007 17 
  

8 Marknadsplan 

8.1 Marknadsstorlek 
Vi har utfört en marknadsundersökning där vi frågade slumpmässigt utvalda människor 
om de skulle kunna vara intresserade av att köpa EC-Winder vid en eventuell 
marknadslansering. Denna undersökning gick bra och människor är intresserade av att 
köpa sladdvindan. Många motiverar sitt svar med att sladdar ofta är i vägen och det skulle 
vara bra att få bort dessa. Det visar sig alltså efter denna undersökning att det skulle 
kunna finnas en marknad för EC-Winder vid en lansering. 
 
En stor marknad är även mobiltelefoni. De flesta hemmen idag har många olika 
mobiltelefoner och således många olika laddare som ligger och slänger. Dessa kan lätt 
samordnas med EC-Winder. 
 

8.2 Konkurrenssituation 
I Sverige finns idag inga konkurrenter på de större allvaruhusen. Men i USA finns några 
produkter som löser samma problem. Dessa ses dock inte som något större hot, EC-
Winder ska vara väldigt subtil vilket dessa produkter inte är. De går inte heller att 
applicera till en motordriven version vilket EC-Winder kan. Priset är också en stor 
ordervinnare då plast är ett väldigt billigt material. 
 

8.3 Kunder 
EC-Winders kunder ska vara hushåll där man använder mycket kabel, vilket de flesta 
hushållen gör. Först och främst är det den svenska marknaden EC-Winder är tänkt för 
men en export ska inte vara några problem. Marknadsundersökningen visar att 
målgruppen är väldigt bred.  
 

8.4 Marknadsföringsstrategi 
EC-Winder är tänkt att säljas i allvaruhus såsom t.ex. Jula, Biltema, Clas Ohlson etc. Den 
ska också kunna ses som reklampelare för olika företag, där företagen sätter på sin logga 
på produkten och ger ut den till sina kunder så att företagen får exponering. Detta kan 
göras då EC-Winder är en billig produkt och inte kostar alltför många kronor för 
företagen. Den kan även ges ut när man köper olika produkter med sladdar, möjligtvis 
med namnet på företaget som sålde produkten. Man blir då extra nöjd av sitt köp då man 
får en extra sak på köpet, även om man kanske inte kommer använda den till produkten i 
fråga. 
 
Det finns alltså många olika sätt att presentera EC-Winder för marknaden. Fördelen med 
EC-Winder är priset, EC-Winder kan alltså vara reklam för andra produkter eller företag. 
 
EC-Winder kan kräva demonstration för att man ska förstå hur den ska fungera. Men 
efter att man sett den fungera är det lätt att lära sig. 
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8.5 Försäljningsstrategi 
EC-Winder är alltså tänkt att säljas i allvaruhus. Här är produkterna oftast pressade 
maximalt i pris. Därför bör sladdvindan EC-Winder vara väldigt billig i produktion för att 
kunna erbjuda ett lågt försäljningspris. Att producera i låglöneländer är helt onödigt med 
vår produkt eftersom produktionen är en av de minsta kostnaderna och transporterna en 
av de största. Därför kommer det bara kosta mer att lägga produktionen i ett låglöneland. 
Vilket medför att vi kommer att lägga produktionen i Sverige när vi säljer produkten här.  

8.6 Marknadsstrategi 
Den begynnande strategin är att få upp marknadens ögon för produkten. Detta kan lösas 
med att ge ut gratisexemplar med sponsring på. Vill kunderna då ha fler produkter får de 
köpa och vi har då fått en marknad för EC-Winder. I ett senare skede kommer EC-
Winder att finnas på allvaruhusen som tillbehör till antingen telefoner eller bara vid 
kabel- och sladdavdelningen. Det är då viktigt att man ser vad EC-Winder ska användas 
till och inte bara ser ut som en rolig plastdetalj. Detta kan lösas med att EC-Winder sitter 
på någons sorts demonstrationsanordning. 

8.7 Produktstrategi 
EC-Winder kan lätt designas om men fortfarande behålla 
sina egenskaper för att passa olika marknader. Man kan 
t.ex. göra de som figurer för att passa i en barnkammare 
eller göra den väldigt stilren för att passa i 
designerhemmet. Man kan även tillverka EC-Winder i 
olika prisklasser, där den billiga är hur enkel som helst i 
bara plast, och den dyra kan göras i metall för att få upp 
kvalitetskänslan och den övergripande känslan för 
produkten. 
 Bild 13,EC-Winder i metall
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9 Ekonomi 
Det vi ska differentiera oss mot är att göra en sladdvinda till en billig peng. De 
ekonomiska beräkningarna, se bilaga P, visar att vi har lyckats med detta. Efter att räknat 
ut de rörliga kostnaderna kan vi se att priset på en förpackning med tre stycken EC-
Winder ligger på 50 kr. Detta är lägre än vad folk i vår marknadsundersökning angett och 
ändå har vi ett vinstpålägg på 200 %. I dessa beräkningar är dock inte 
verktygskostnaderna inräknade då dessa är en kostnad som kommer att försvinna med 
tiden då den bara kostar i inköp en gång. I den ekonomiska kalkylen har vi räknat med 
produktionskostnad, paketering, marknadsföring och transport. Dessa priser har vi fått 
från företag i respektive bransch. Produktionskostnaderna finns i bilaga Q och har fåtts 
från SVEAPLAST AB. 
 
Om vi säljer 10 000 vindor eller 3300 påsar kommer verktygskostnaden att vara betald 
under det första året då verktyget kostar någonstans runt 30 000 kronor. Breakeven 
kommer alltså att ske under det första året då EC-Winder säljs. 
 

10 Framtid 
Då vi i projektgruppen inte ämnar arbeta vidare med EC-Winder efter examen har vi nu 
sålt hela konceptet till SVEAPLAST AB som tar vid där vi slutar. Endast en symbolisk 
summa har utbetalats till projektgruppen, då vi först och främst värderar en eventuell 
release av vårt examensarbete. Allt vi har producerat i vårt examensarbete kommer att 
övergå i SVEAPLAST AB:s ägo.
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11 Reflektioner 
Vi har drivit vårt projekt på egen hand hela tiden vilket tidvis har varit jobbigt då vi inte 
haft något företag som backat upp med kritik och krav. Men med hjälp av handledare och 
andra mycket hjälpsamma personer har vi lyckats nå ett mål som vi eftersträvade i 
begynnelsen av detta projekt. 
 
Eftersom vårt examensarbete inte har några avancerade delar började vi tidigt att bygga 
modeller och testa oss fram. Detta var ett stort hjälpmedel då man tidigt kunde döma ut 
vissa koncept som i teorin kanske hade fungerat men praktiskt var omöjliga.  
 
Vi känner att vi har kommit långt i vårt examensarbete och detta var ett mål vi tidigt satte 
upp eftersom vårt examensarbete är ganska enkelt. EC-Winder är klar för produktion och 
det som behövs nu är ett formsprutningsverktyg. 
 
Eftersom vi i projektgruppen inte har några större erfarenheter av att driva egna projekt 
har vi lärt oss oerhört mycket. Planering är mycket viktigt i ett projekt som detta, man 
måste alltid ha en backup-plan när saker och ting inte går som man planerat. Vi har även 
gått igenom de flesta stadierna i produktutvecklingsprocesserna, från att ha en idé till att 
idén går över till en fungerande produkt. 
 
Konceptet som nu är sålt till SVEAPLAST AB tror och hoppas vi ska kunna hamna på 
marknaden en dag. Vi anser att produkten har en marknadspotential på en marknad utan 
större konkurrenter. 
 
En risk vi inte räknat med är om det finns något patent eller mönsterskydd som skyddar 
någon produkt som är lik vår. Vi har själva utfört nyhetsgranskning men det finns oerhört 
många olika patent och vi skulle kunna ha missat något. Därför bör en nyhetsgranskning 
utföras av ett företag som kan det här så att man inte tränger in på något patent. 
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Bilaga A - Riskanalysmatris 
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Bilaga B - Budget 
 

Uppskattad Budget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utfallen Budget 
 
Budget HT VT Anm 
        
Kontorsmateriel 100 100   
Kopiering 0 300   
Telefon 0 0   
Resor 0 300   
Utställningsmaterial   1000   
        
        
Delsumma 100 1700   
Prototypbudget 0 1200  
Förbrukn.material 0 100  
        
Summa totalt 100 3000   
    

 
SUMMA 
HT+VT: 3100 kronor 

 

Budget HT VT Anm 
        
Kontorsmateriel 1000 1000   
Kopiering 600 1000   
Telefon 500 500   
Resor 700 700   
Utställningsmaterial   1500   
        
        
Delsumma 2800 4700   
Prototypbudget 2000 3500 Uppskattad kostnad 
Förbrukn.material 1000 1000 Uppskattad kostnad 
        
Summa totalt 5800 9200   
    

 
SUMMA 
HT+VT: 15 000,00 kronor 
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Bilaga C – Ganttschema 
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Bilaga D – Critical Path Method (CPM) 
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Bilaga E – Intressentanalys 
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Bilaga F – Mindmap 
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Bilaga G – Pughs konceptvalsmatris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärderingsmatris Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Design 8 6   7  5  9  

Volym 6 8  8  9  8  

Användarvänlighet 9 6  7 5  7  
Pris (att tillverka) 8 8  7  7  7  

Semantik 7 6  7 6  7 
Summa   256 272 237 288 
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Bilaga H – Funktionsanalys 
 

 

 

Basfunktioner  Klass Notering 
Erbjuda  Lagring av kabel  HF  
Skall Gömma kabeln N *Kabeln skall inhysas i vindan 
Skall Kunna förslutas N *De två delarna skall kunna fästas ihop 
Erbjuda En vindmekanism N  
Erbjuda Modern design N  
Erbjuda Användarvänlighet N  
Anpassas För produktion N  
Erbjuda Lågt pris N  
Erbjuda Fler storlekar Ö  
Erbjuda Automatisk vindning Ö  
Erbjuda Reklamplats Ö *Företagslogga skall kunna tryckas på vindan 
Erbjuda Fästanordning Ö *Sladdvindan skall kunna fästas på vägg 
Erbjuda  Fler färger Ö  

Produktion Klass Notering 
Erbjuda  Arbetsmiljövänlighet N  
Produceras Miljövänligt N *Återvinningsbart material  
Skall Massproduceras N  
Skall Tillverkas i Sverige Ö  
Maximera Lönsamhet Ö  
Minimera Cykeltid Ö  
Minimera  Materialåtgång Ö  
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Bilaga I – Enkätformulär 
 
 
 
Kön? 
  Man      Kvinna 
 
 
Ålder? 
 <15 år   15-25 år    25-35 år   35-50 år   >50 år 
 
 
Skulle du vara intresserad av EC Winder?     
  Ja     Nej  
 
 
Hur mycket skulle du vilja betala för en EC Winder? 
  10-20kr    20-30kr    30-50kr    >50kr 
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Bilaga J – Sammanställning enkät 
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Bilaga K – FMEA 
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Bilaga L – Utveckling av koncept 
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Bilaga M - LCA Beräkningar  
Beräkningarna baserar sig på de utsläpp och den energimängd som skulle bli resultatet av att 
2000 sladdvindor tillverkas. Då sladdvinda EC winder är en helt ny produkt är det svårt att 
bestämma dessa siffror exakt och därför skall dem ses som vägledning och inte som exakta 
värden. 
 
 

 
 

 
 

EC Winder  
Produkttyp Sladdvinda 
Material Polypropen 
Vikt  35 gram  

Förbrukning av naturresurser  (g/kg)  
Järnmalm 12,74 
Kalksten 39,13 
Kol 4354  
Råolja 65 800 
Vatten 422E6 

Avfall  (g/kg) 
Aska 275 
 Industriavfall 144,2 

Emission till luft och vatten (g/kg) 
Sox (Air) 903 
Nox (Air) 670 
HCL (Air) 2.31 
CO2 (Air) 129 500 
CO (Air) 50,47 
CH4 (Air) 424 
SO4 (Aq) 3,92 
BOD (Aq) 2,373 
Cl (Aq) 88 
COD (Aq) 12,53 
NH4 (Aq) 0,664 

Förbrukning av Energi (Mj/kg) 
Elektricitet 371 
Fossilt bränsle 2 954 
Andra energislag 2 072 
Feedstock 3 430 

Produkten är en sladdvinda som skall tillverkas i 
polypropen genom fromsprutning, en vinda 
väger 35 gram. 

Antalet naturresurser som går åt vid 
framställning samt bearbetning av 70 kg 
polypropen.  

Den energimängd som fodras för att transportera 
samt forma 70 kg polypropen. Feedstock innebär 
den mängd energi som kan återvinnas från 70 kg 
polypropen.   

Avfall som blir över efter bearbetning av 70 kg 
polypropen. 

De utsläpp som blir resultatet av framställningen 
av 70 kg polypropen. Aq innebär att utsläppen 
sker i vatten och air att dem sker i luften. 
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Bilaga N – Utvärderingsmatris produktion 
 

 

Tabell 1 Viktfaktor Formsprutning Strängsprutning Formblåsning FFF 

Verktygskostnad 
          

9 
 

7 7 5 7 

Maskinkostnad 9 4 6 5 4 

Ytjämnhet  7 8 7 3 4 

Seriestorlek 6 7 7 8 5 

Komplex form 5 9 7 7 8 

Produktionstakt 5 9 7 9 5 

Krav på 
efterbearbetning - Nej Ja Nej Ja 

Totalt  - 287 277 239 222 
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Bilaga O - Förpackning 
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2000 vindor 
1 kavitet 

2000 vindor 
2 kaviteter 

10 000 vindor 
2 kaviteter 

10 000 vindor 
4 kaviteter 

Bilaga P – Ekonomiska beräkningar 
 
De ekonomiska beräkningarna är baserade på förpackningar med 3 EC-Winders 
 
 
  
Produktionskostnad  8,58 6,12 5,43 3,60 
Paketering  5,00 5,00 5,00 5,00 
Marknadsföring  15,00 15,00 3,00 3,00 
Transport  1,00 1,00 1,00 1,00 
  29,58 27,12 14,43 12,60 
Vinstpålägg  100% 100% 100% 100% 
Vinst  29,58 27,12 14,43 12,60 
Summa exkl moms  59,16 54,24 28,86 25,20 
Moms  25% 14,79 13,56 7,22 6,30 
Pris inkl. Moms  73,95 67,80 36,08 31,50 
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Bilaga Q – Produktionskostnader 



   
 
 

© Daniel Lundström, Mladen Vujicic, 2007 
 
 

Q 
  

 



   
 
 

© Daniel Lundström, Mladen Vujicic, 2007 
 
 

Q 
  

 



   
 
 

© Daniel Lundström, Mladen Vujicic, 2007 
 
 

Q 
  

 



   
 

© Daniel Lundström, Mladen Vujicic, 2007 
 

R 
  

Bilaga R – Konstruktionsritningar 




