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Abstract 
 
ABB Composites is a company known for manufacturing isolators designed for high 
voltage applications. The factory is located outside Piteå and has 160 employees. Due 
to a change of the company name in 2010 all of their marketing materials needed a 
makeover to fit the new profile. At the same time a change of the existing entrance of 
the factory was considered necessary. 
 
The main focus of this master's thesis was to develop new presentations material, two 
brochures and update the existing entrance.  
 
This project has followed the design processed that is used for Industrial design at 
Luleå University of Technology. The first step in the design process is to make a plan 
for the time consumption and work hours and then methodically analyze and break 
down the problem into needs and wishes. From the analyses concepts are created and 
through creative methods a final concept is formed. 
 
The final concept for the entrance consisted of blueprints, construction solutions, a 
large quantity of explanatory pictures for a better understanding and a detailed 
calculation of costs. Today the final concept can be view implemented in ABB 
Composites factory entrance in Piteå. 
 
The marketing material that amongst other consists of two brochures and a large 
image bank with both productions and product imagery is today used both in digital 
and printed format by ABB Composites. 
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Sammanfattning 
 
 
ABB Composites är ett företag som är känt för sin tillverkning av isolatorer till 
högspänningsapplikationer. Det ligger beläget en bit utanför Piteå och har ca 160 
stycken anställda. På grund av att företaget 2010 genomgått ett namnbyte behövdes en 
del förändringar genomföras vad det gäller marknadsföringsmaterialet. I samband 
med det fanns det också ett behov av att förnya företagets entré med en ny 
produktutställning och eventuellt andra förändringar. 
 
Examensarbetet gick därför ut på att ta fram nytt presentationsmaterial, däribland två 
broschyrer och dessutom förnya företagets befintliga entré.  
 
Det arbetssätt som använts under projektets gång utgår ifrån den designmetodik som 
används för Industriell design vid Luleå Tekniska Universitet. Den bygger på att först 
planera tidsåtgång och arbetsfördelning och sedan metodiskt analysera och bryta ner 
problemområden tills det slutligen framkommer ett antal krav och önskemål. Utifrån 
detta arbetas konceptlösningar fram med hjälp av olika kreativa metoder och slutligen 
tas ett slutgiltigt koncept fram. 
 
Det valda konceptet för entrén består av ritningar, konstruktionslösningar, en stor 
mängd bilder för bättre förståelse samt en utförlig kostnadsberäkning. I dagsläget kan 
det utvalda konceptet ses genomfört och klart i ABB Composites entré.  
 
Marknadsföringsmaterialet som bland annat består av två broschyrer och en stor 
bildbank med produkt och produktionsbilder används i både digitalt och tryckt format 
idag av företaget. 
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1. Inledning 
 
För att bli insatt i projektet består detta avsnitt av en introduktion om bakgrunden till 
arbetet, samt mål och avgränsningar.  

1.1 Rapportupplägg 
För att snabbt kunna orientera sig i rapporten och dess kapitel finns en snabbguide i 
figur 1 som kan underlätta för läsaren att ta del av de delar som är av intresse. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 1: Upplägg och förslag på hur rapporten läses på bästa sätt. 
 
Detta arbete innehåller två skilda delar, entrén och marknadsföringsmaterialet. Detta 
för att underlätta läsningen, de beskrivs var och för sig i kapitel, 4 respektive 5. 
 
För att få ut all information av arbete rekommenderas läsaren att följa de tjocka svarta 
linjerna i figur 1. Om enbart ett intresse av det genomförda arbetet finns 
rekommenderas att följa de streckade punktlinjerna. Dessa är uppdelade i två olika 
segment där man antingen kan läsa båda, kapitel 1 sedan 4-8 eller var för sig, kapitel 
1 sedan 5-8 alternativt kapitel 1, 4 sedan 6-8. För att enbart ta del av resultatet av 
detta projekt rekommenderas läsaren att följa den punktade linjen, kapitel 1 sedan  
6-8. 

1.2 Bakgrund 
Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt 
process- och industriautomation. ABB Composites i Piteå där arbetet utförts, 
producerar främst olika typer av isolatorer till högspänningsapplikationer.  
 
Företaget ABB Composites i Piteå har i början av året genomgått ett namnbyte från 
ABB Plast till ABB Composites vilket har medfört att mycket av 
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marknadsföringsmaterialet har blivit inaktuellt. Under ett antal år har inga 
förändringar skett vad det gäller broschyrer, produktions- och produkt-bilder, 
affischer, planscher, roll-ups och liknade. Samma sak gäller det entrén till företaget 
som inte har förändrats eller uppdaterats sedan 1984, vilket har lett till ett slitet och 
oattraktivt intryck när kunder kommer på besök och för personalen som jobbar på 
företaget. Detta har lagt grunden för examensarbetet. 

1.3 Målsättning 
Målet är att skapa en ny professionell bild av företaget ABB Composites i Piteå. Att 
uppdatera företagets marknadsföringsmaterial och entré med avseende på ABB 
koncernens grafiska riktlinjer samt förnya den befintliga bildbanken.  
 
Vid examensarbetets slut ska följande mål vara uppfyllda: 
 

• Två stycken helt nya broschyrer om företaget och deras produktgrupper 
• En välkomnande och trivsam entré med en produktutställning av dagens 

produktion 
 

Gruppens mål var förutom de ovanstående punkterna att skapa en användbar bildbank 
innehållande produkt- och produktionsbilder till ABB Composites. Samt skapa 
underlag för vidareutveckling av företagets presentationsmaterial.  

1.4 Avgränsningar 
På grund av både ekonomiska och tidsmässiga faktorer har en del avgränsningar 
tagits fram i samförstånd med företaget. Detta gäller i största utsträckning förnyelsen 
av entrén där lokalens byggstruktur inte skall ändras. 
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2. Metod 
 
För att uppnå goda resultat och för att säkerställa arbetets kvalité är det viktigt att 
utnyttja vedertagna och dokumenterade metoder. Metoder är verktyg för att 
genomföra ett väl genomtänkt och strukturerat arbete. I detta avsnitt beskrivs 
metoder som använts för att genomföra detta projekt. Metoddelen är uppdelad i tre 
faser, planering och förstudie, kreativa metoder och slutligen utvärderingsmetoder. 

2.1 Planering och förstudie 
I den inledande fasen är en tidsplanering och förundersökning betydelsefull för att få 
en bra grund till arbetet. Att kunna kartlägga vart problemet ligger och i hur stor 
omfattning det är.  

2.1.1 Gantt-schema 
För att från början få en klar uppfattning om hur lång tid de olika delarna i projektet 
kan tänkas ta är ett gantt-schema en bra metod för att åskådliggöra detta. Gantt-
schema använder ett horisontellt stolpdiagram som löper på en tidsaxel. Stolparnas 
längd varierar och visar arbetstid som planerats för varje delprojekt. Stolparnas 
inbördes placering på tidsaxeln illustrerar arbetsmomentets tidsutsträckning och 
starttid. 1

2.1.2 Benchmarking 

 

Benchmarking är ett sätt att samla in relevant information. Befintliga produkter och 
lösningar studeras för att ge designern djupare insikt och inspiration i sitt arbete. Detta är 
även ett sätt att lära från andra och på så sätt undvika fallgropar på ett tidigt stadium. 
Benchmarking innefattar även information berörande lagar, bestämmelser samt kundkrav. 

2.1.3 Problemkartläggning 
Att göra en problemkartläggning innebär att analysera och definiera huvudproblemet 
för projektet. Metoden används för att kortfattat formulera ett dokument som tydligt 
beskriver vad som ska lösas samt vilket eller vilka områden fokus bör ligga på. Då 
projektets huvudproblem ska analyseras utförs följande moment; formulera 
problemet, bestämma problemnivå och omfattning samt att dela upp och avgränsa 
problemet.  

2.1.4 Intervjuer 
Intervjuer är oftast den lättaste metoden för att införskaffa information om hur en 
person uppfattar en företeelse av intresse. Intervjuer kan utformas på en rad olika sätt, 
dock är det en konversation mellan två eller fler personer. Intervjuer brukar delas upp 
efter struktureringsgrad vilket betyder att en intervju kan vara ostrukturerad, 
halvstrukturerad eller strukturerad.2 

                                                
1 Wikipedia gantt-schema (2010) http://sv.wikipedia.org/wiki/Gantt-schema 
2Annika Lantz (1993): Intervjumetodik – Den professionellt genomförda intervjun. 
Lund:Studentlitteratur AB ISBN 91-44-38131-X 
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2.1.4.1 Ostrukturerad intervju 
I en ostrukturerad intervju ställer intervjuaren vida, öppna frågor varpå 
intervjupersonen tillåts svara fritt. Intervjuaren har därefter möjligheten att ställa 
följdfrågor för att få en djupare förståelse för intervjupersonens uppfattning och 
upplevelse av exempelvis en situation. Den ostrukturerade intervjun är en bra metod 
då intervjuaren inte har så stor kunskap om ämnet. Då intervjuformen är mycket 
resurskrävande lämpar den sig bäst att utföra på ett fåtal personer.2 

2.1.4.2 Strukturerad intervju 
I en strukturerad intervju ställer intervjuaren i förväg formulerade frågor i en bestämd 
ordningsföljd och intervjupersonen svarar antingen fritt eller genom fasta 
svarsalternativ. För att veta vilka områden som ska undersökas samt för att kunna 
formulera frågor och utforma svarsalternativ på ett sådant sätt att önskad information 
erhålls, krävs goda förkunskaper. Intervjuformen brukar i regel utföras på ett större 
antal personer och då som relativt korta intervjuer. Ett alternativ till strukturerade 
intervjuer är en enkätundersökning.2 

2.1.4.3 Halvstrukturerad intervju 
Den halvstrukturerade intervjun är en kombination av den strukturerade och den 
ostrukturerade intervjun. Intervjuaren vet på förhand vilka frågoområden som är av 
intresse och delvis vilka frågor som ska ställas, därmed krävs vissa förkunskaper. 
Frågorna kan vara såväl öppna som i förväg formulerade och intervjupersonerna 
svarar antingen fritt eller genom fasta svarsalternativ. Detta ger bättre möjligheter att 
ställa följdfrågor jämfört med den strukturerade intervjun.2

2.1.5 Fokusgrupper 

 

Att använda sig av fokusgrupper är att i en mindre grupp diskutera runt ett 
förutbestämt ämne. Gruppens deltagare styrs av en gruppledare som vill få svar på ett 
antal förbestämda frågor. Anteckningar förs under hela mötet. 

2.2 Kreativa metoder 
I den andra fasen kommer den kreativa biten där idéer och lösningar ska arbetas fram. 
Detta genomförs oftast med så kallade kreativa metoder där fokus ligger på att få en 
mångfald av idéer och sedan arbeta vidare på dessa och slutligen få fram ett antal 
koncept. Nedan beskrivs ett antal metoder som kan användas. 

2.2.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som används till för att lösa problem eller hitta på nya 
idéer. En brainstorming genomförs vanligen genom att en grupp på fem till tjugo 
personer uppmuntras till att lägga fram idéer kring ett problem och även till hur det 
skulle kunna lösas. På så sätt få fram så många idéer som möjligt även om de inte 
alltid är användbara alternativ.3

 
  

 
 
                                                
2 Annika Lantz (1993): Intervjumetodik – Den professionellt genomförda intervjun.    
  Lund:Studentlitteratur AB ISBN 91-44-38131-X 
3 Wikipedia brainstorming (2010) 
  http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Brainstorming&oldid=8411845  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Brainstorming&oldid=8411845�
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Koncept: 
• Idéer får inte kritiseras innan de är färdiga.  
• Spontanitet uppmuntras. Utgångspunkten är att alla idéer är bra idéer. En idé 

som inte verkar bra kan utvecklas till en lysande idé.  
• Kvantitet av idéer är viktig, då det ofta genererar kvalitet.  
• Alla deltagare utvecklar och förbättrar varandras idéer.  

 
Brainstormingövningar är effektivast för att ta fram många idéer inom en kort 
tidsram, men är också effektiv för utvärdering av existerande idéer.6  
 

2.2.2 Brainwriting 
Även kallad idéskriftesmetoden, går ut på att deltagarna skissar och beskriver sina 
idéer på ett (gärna stort) papper. Består gruppen av flera deltagare, vilket den normalt 
gör, skickas papprena med lösningsförslag runt med några minuters mellanrum. Detta 
upprepas tills alla idéförslag behandlats av alla deltagare. 4

2.2.3 Osborns idésporrar 

 

Är en metod där ett antal frågor används på det redan framtagna idématerialet från 
exempelvis brainstorming. Frågorna ställs en i taget och även för stunden helt 
orealistiska idéer tas med. Exempel på frågor kan vara:  
 
Förstora/Förminska?  
Lägga till något/Ta bort något?  
Starkare/Lättare?  
Multiplicera/Dela upp?  
Kombinera/Modifiera? 
Färg/Rörelse/Form/Vikt/Struktur?  

2.2.4 Moodboard 
Moodboard är en kreativ metod som består av ett collage av material (t.ex. bilder, 
texter, färger, foton, materialprover) som beskriver stämningen eller känslan i en plats 
eller en design. En moodboard kan innehålla tekniska lösningar men är framför allt ett 
sätt att skapa den känsla som produkten ska förmedla till användaren. Den används i 
konceptutvecklingen för att kommunicera olika stilar eller egenskaper till andra 
inblandade i processen. 

2.3 Utvärderingsmetoder 
I den tredje fasen gäller det att utvärdera koncepten utifrån en kravspecifikation och 
funktionsanalys som tagits fram under arbetets gång. Slutligen vikta de utvalda 
koncepten mot varandra och komma fram till det vinnande konceptet. 

2.3.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikation är den del av utvecklingsprocessen där krav och önskemål 
definieras och delas upp efter t.ex. ergonomiska krav, ekonomiska krav, 

                                                
4 Hellfritz; (1978) Innovation via Galeriemethode. Königstein/Ts: Eigenverlag. ISBN 978-3-540-
22142-5  
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funktionskrav, kvalitetskrav, estetiska krav. En kravspecifikation får inte innehålla 
några formuleringar om hur problemet ska lösas. Kravspecifikationen är ett levande 
dokument som kan kompletteras och modifieras efterhand som detaljlösningar växer 
fram. 

2.3.2 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen används i syftet att se vilka funktioner en lösning bör ha. 
Överföring av krav till funktion sker genom att bryta ner kraven på systemnivå 
tillräckligt för att se hur funktionen kan realiseras mer i detalj. Lösningarna ska inte 
vara förutbestämda utan man uttrycker de önskade funktionerna i substantiv och verb, 
t.ex. medge sittplats. 

2.3.3 Kriterieviktningsberäkningar 
Viktning utförs för att avgöra hur betydande de olika kriterierna är relativt varandra, 
se tabell 1. Metoden går ut på att jämföra de olika kriterierna parvis med varandra. 
Vid den parvisa jämförelsen av två kriterier låter man dem dela på värdet 2. Om 
kriterierna bedöms vara lika ”viktiga” erhåller båda kriterierna värdet 1. Då det ena 
kriteriet bedöms vara mer ”viktigt” än det andra får detta kriteriet hela värdet 2 och 
det mindre ”viktiga” kriteriet får värdet 0.5

 
 

Tabell 1: Viktningsmatris 
 

Kriterium A B C D Summa 
A 1 2 0 0 3 
B 0 1 1 2 4 
C 2 1 1 1 5 
D 2 0 1 1 4 
Totalt 16 

 
 

                                                
5 Kriterievikning: Sommardesignkontoret  Valdermarsvik, 2004, sida 4. 
http://www.valdemarsvik.se/upload/N%C3%A4ringliv/Design%20valdemarsvik/NC%20M%C3%B6bl
bl_a3mapp.pdf,  
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2.3.4 Önskemålsträd 
Önskemålsträdet färdigställs efter det att kriterierna definierats och viktningarna 
genomförts. Detta är ett sätt att överskådligt visa hierarkin från den optimala 
produkten ned till minsta önskemål. Dessa sorteras i huvud- och undergrupper i en 
förgrenad struktur utgående från produkten. Figur 2 nedan visar ett exempel på ett 
önskemålsträd.6

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Exempel på önskemålsträd  

                                                
6 Johannesson, Persson & Pettersson; (2004) Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion 
och design, Liber. ISBN 91-47-05225-2  

 Produkt 1 100% 

 

Funktions 
grupp 2 4/9 44,44% 

 

Funktions 
grupp 1 4/9 44,44% 

 
 Funktion 3 3/9 14,8% 

 

 Funktion 2 4/9 19,8% 

 

 Funktion 1 2/9 9,9 % 

 

 Funktion 2 3/6 22,2% 

 

 Funktion 1 3/6 22,2% 

 

Funktions 
grupp 3 1/9 11,11% 

  Funktion 2 1/6 1,8 % 

 

 Funktion 1 5/6 9,3 % 
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3. Teori 
Under arbetets gång har ett flertal ämnesområden berörts för att förankra arbetet i 
teori. I följande kapitel ges en sammanfattning av den teori som har koppling till 
arbetet. 

3.1 Grafisk profil 
En grafisk profil kan i korthet beskrivas som ett grafiskt regelverk för hur saker och 
ting får se ut. Vilka färgvärden och typsnitt som får användas, hur stor logotypen skall 
vara i förhållande till pappersytan och så vidare. Igenkänning är nyckelordet. Alla 
företag har, vare sig de vill det eller ej, något de kan kalla en profil. De flesta företag 
har en logotype. De allra flesta har också visitkort, skyltar, brevpapper och 
förmodligen en hemsida. Och detta sammantaget skapar till stor del den bild vi som 
betraktare får av företaget.7  
 
En grafisk profil kan vara väldigt omfattande eller i enklaste fall sträcka sig till vilket 
typsnitt som bör användas. Det viktigaste är att företagets kärnvärden genomsyrar 
profilen och att man låter en röd tråd vandra i allt man gör. Bryter man mot profilens 
rekommendationer gör de att varumärket eller företagets profil sakta men säkert 
försvagas. I vissa fall samlar man all information i en pärm eller i ett häfte – detta 
kallas ”den grafiska manualen”. Denna skall fungera som ett värdefullt tillskott i det 
kreativa arbetet och aldrig som en bromskloss.7

3.2 Ljusets psykologiska påverkan 

 

Eftersom vi tillbringar så mycket tid inomhus blir både belysning och färgsättning 
viktiga för välbefinnandet. Går det att dra några generella slutsatser om hur ett rum 
bör färgsättas och belysas för att människor skall trivas och må bra? Svaret är både ja 
och nej! Nej, därför att det finns så många olika slags miljöer, och dessutom är alla 
individer olika. Ja, därför att det ändå finns vissa allmänna regler för hur 
inomhusmiljön bör se ut, för det mesta och för de flesta.8 
 
I naturen kommer ljuset vanligtvis uppifrån -himmeln är ljusare än marken - och vårt 
visuella system har anpassat sig till detta. Därför bör rummets färgsättning vara sådan 
att taket är ljusare än väggarna, som i sin tur är ljusare än golvet. Då känns rummet 
naturligt. Det är viktigt att det är ljust i hela rummet och inte enbart i de centrala 
synfälten. Alltför starka färger, mönster och kontraster undvikas, eftersom sådant lätt 
kan ge upphov till överaktivering av det visuella nervsystemet.8 
 
Att definiera god belysningskvalitet är en mycket svår uppgift. Man måste ta hänsyn 
till miljön, brukaren och den typ av aktivitet som pågår i lokalen i fråga, samt till ett 
antal tekniska och ekonomiska villkor. Uppfattning om vad belysningskvalitet är 
förändras också ständigt mot bakgrunden av ny teknik, ekonomiska förändringar i 
samhället i allmänheten och aktuella forskningsrön i synnerhet. 8
 

 

                                                
7 Grafisk profil (2010) http://www.grafisk-profil.se 
8 Maria johansson & Marianne Kuller (Red): Svensk miljöpsykologi, studentlitteratur(2005), ISBN 91- 
   44-03424-5 
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3.4 Perception 
En grundläggande funktion för att hämta information från sin omgivning. Denna 
grundläggande funktion kan delas upp i olika områden efter sinnena. Den visuella 
perceptionen är i princip begränsad till ögonen. Dock kan synen dra nytta av andra 
sinnen som hörseln och känseln för att förstärka och tolka ett intryck bättre. Auditiv 
perception är hur intryck tolkas genom hörselorganen. Förmågan att tolka intryck via 
kroppsrörelser och känsel sker via den haptiska perceptionen. Överföring av 
information eller känsla via beröring kallas för taktil. 9

3.4.1 Se på rum 

 

Vårt mest utvecklade sinne är synsinnet. Det dominerar vår sinnesapparat helt och 
hållet. Vi klarar också av att se och identifiera färger, det gör inte alla däggdjur. Men 
hur ser vi på ett rum egentligen? Det räcker inte enbart att ha en exteriör syn på 
byggnaden. Man måste gå in i huset och ta rummet i besittning. Först då kan det 
förnimmas som en upplevelse. Det krävs en praktisk handling av förflyttning in i 
byggnaden, från rum till rum för att en uppfattning ska bli till. Det krävs ett praktiskt 
handlingsmoment med en blick som letar sig runt rummet, som en film av flera bilder 
som bildar helhet och minneslager.10  
 
Rum är inte som prylar och ting. Det handlar snarare om upplevelsen av omsluthet, 
och det är mycket svårare att ta på. Att se på ett rum är en tyst iakttagelse, pågående i 
människors inre, där ord för upplevelsen inte alltid står att finna. Den nya upplevelsen 
tillför ett ackumulerande lager av tidigare sedda rum. Referenser prövas hela tiden 
mot nya syner av rum. Besittningstagandet med kroppen verkar mot gravitationen och 
reaktionskraften. Den upprättstående människan i sitt lod, med tyngdkraften, 
registrerar ben, bål och armars läge i rummet. Säger vad som är upp och vad som är 
ner. Ett ord för detta är kinestetisk. Arkitekturen har alltid dragit nytta av detta för 
dramatiska upplevelser i arkitekturen. 10

 
 

Trappor, smala korridorer och gångar, burspråk och kryptor är exempel på detta. Det 
är svårt att tala om rumsupplevelse om inte dagsljuset är med. Oavsett om det är 
naturligt eller artificiellt ljus vänder människans öga alltid till den ljusaste punkten i 
rummet. Vår biologi gör det alldeles av sig självt. Ljuset målar upp och befäster 
rummets avgränsningar i golv, väggar och tak. Utan ljus förstår vi inte. Ser inte 
rummet. För ljus krävs också dess motsats- mörker. Vårt öga tar emot rum med 
synintryck, alltid kopplat till ett fysiskt besittningstagande. Människor ser mer än vad 
vi tror.10 

3.4.2 Känna rum 
Känslan är ytmässigt vårt största sinne. Hela kroppens yta förnimmer valörer av 
blankt och skrovligt, kallt och varmt, hårt och mjukt, vått och torrt, sol och skugga, lä 
och blåst. Även musklerna medverkar i känseln av det som är lätt eller har tyngd.10  
 

                                                
9  Lindgren, B., Nordström, G. Z. (2009). Det kreativa ögat: om perception, semiotik och bildspråk.   
     Lund, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05209-0  
10 Göran Stålbom & Birgitta Johansson: Människan inomhus- perspektiv på vår tids inneliv.  
     Stockholm, Formas (2003), forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.  
     ISBN 91-540-5893-7 
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När handen möter ett kallt stålräcke fryser vi och äventyrar hela det säkra goda 
beledsagandet nedför trappan. För att inte tala om när vi ska dra oss uppför den. Det 
känns gott att barfota eller i strumplästen ta sig över ett golv av trä. Det är varmt. Vår 
kroppsspelare uppfattar dessutom den lilla sviktande fjädringen som ett träbjälklag 
förmedlar. För människor med funktionshinder kan kroppslig känsel vara det sinne 
som göra att det är möjligt att färdas i rummet och bilda upplevelser.11 

3.4.3 Höra rum 
Ser man inte så höra man. Utöver känseln är örat den blindes öga för 
besittningstagande av rum. hörselsinnet märker röster, applåder, hushållsapparater, 
vatten som kokar på spisen, torktumlaren i badrummet, discodunk från tonåringar, 
grannar som grälar med mera. Efterklangstiden i ett rum är en möjlighet för arkitekter 
att medvetet påverka bostaden. Ljudisoleringen mot omvärlden är viktig. Det 
oönskade ljudet kallar vi för buller. Många lider av ljud som evigt brusar med 
störande frekvenser i bakgrunden. Ljud som inte går att stänga av. Ljud som kan 
komma från fläktar eller kompressorer. Buller som påverkar vår 
koncentrationsförmåga. Ljudgestaltning i rummet borde vara som instrumentell 
stämning av fiolen, inför stundande spelning med kompisarna.11 

3.4.4 Doft av rum 
Till den arkitektoniska upplevelsen hör förnimmelsen av doft eller lukt. Doft tycker vi 
om, medan lukt kan innebära en negativ upplevelse. Doftförnimmelser är naturligtvis 
viktiga iakttagelser för sådana som inte ser. Doft och lukt kan orientera om var man 
befinner sig. Doften av källare, farstu, kök, matsal och vind ger omedelbara 
associationer av rum. Det beskriver känslan av rum. Betong och trä dofta mycket 
olika. Doften av en ny bilinteriör är för många ett sammansatt välbehag med 
vibrationer i många mänskliga zoner. Av trä kommer säkert liknade känslor, fast av 
mer äkta materiellt slag än vad lim och plast ger. Rumslig närvaro av biomassan trä i 
golv och väggar samt i stolar och bord inomhus associerar till natur och kretslopp, 
och underlättar för oss att förstå. Doften av rum beskriver arkitekturen för oss. Att 
rum kan lukta eller hellre bära en doft är klart. För arkitekten gäller det att vara 
medveten om sinnesdimensionen doft för den planering som förestår i både direkt och 
indirekt bemärkelse. 11

 
 

Det är luften som bär lukt och doft, både det som förs till, och det som ventileras bort.  
Ett känsligt medium som inte alltid går att hantera rätt i förhållande till den biologiska 
varelsen människan.11 

3.4.5 Smak av rum 
Hur kan rum smaka egentligen? god smak och dålig smak heter det. Då menar vi en 
estetisk uppfattning som helhet. En värderande sammanläggning av flera 
sinnesintryck avseende en rumslig upplevelse. Måltidskonsten är precis som 
arkitektur en tillämpad konstart som ställer krav på funktion, teknik, ekonomi och 
skönhet. Utöver mättnad och tillförsel av nödvändig näring och vätska ska en 
upplevelse tillföras -för måltiden av övergående förgängligt slag som man minns, för 
arkitekturen av lite mer evig bestående hållbart slag.11 
                                                
11 Göran Stålbom & Birgitta Johansson: Människan inomhus- perspektiv på vår tids inneliv.  
     Stockholm, Formas (2003), forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.  
    ISBN 91-540-5893-7 
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3.4.6 Sjätte sinnet 
Människan rustad med alla sinnen sammanlägger och korsar sina intryck i kroppens 
sinnesorgan. Vår hjärna äger förmågan till detta. Här korsas erfarenheter, minnen och 
fantasin till uppfattning och upplevelse, ofta själva grunden för vår handling 
framöver. Det vi vill åstadkomma. Det vill säga, förändra och påverka. en handling 
som vilar i väckt medvetande, som stärks av tillförda kunskaper och tillsist möjligt att 
göra. I Japan finns begreppet ma som ungefär betyder mellanrum. Det rum som 
inkluderar alla sinnen och därtill minnet samt den fantastiska upplevelsen av rummets 
möjligheter när väl alla sinnesorgan är engagerade.12

 
 

3.5 NCS-systemet 
Natural Color System (NCS) är det enda färgsystem som beskriver färger exakt som 
vi ser dem, vilket gör att det är lätt att förstå, logiskt och enkelt att använda. Alla de 
10 miljoner färger som finns kan bli definierade med hjälp av NCS-systemet och få 
en precis beteckning. När man har lärt sig hur NCS-systemet fungerar är det möjligt 
att bedöma en färgs attribut bara genom att se dess beteckning. Till exempel hur 
mycket svarthet, hur mycket kulörthet och vilken kulörton som finns i färgen. Detta 
hjälper när man ska kommunicera och kontrollera specifikationer och identifiera 
färger. NCS-beteckningen beskriver de rent visuella egenskaperna hos en färg, och 
har ingenting att göra med hur de blandas eller dess reflektionskurva etc. 13

 
 

 
 
Figur 3: NCS färgcirkel och dess tredimensionella modell  
 
NCS Färgcirkel är ett horisontellt snitt genom färgrymdens mitt där de fyra kulörta 
elementarfärgerna är placerade som väderstrecken i en kompass. Varje kvadrant 
mellan två elementarfärger har indelats i 100 lika stora steg, där var tionde steg visas i 
NCS Färgcirkel13 
 
 

                                                
12 Göran Stålbom & Birgitta Johansson: Människan inomhus- perspektiv på vår tids inneliv.  
     Stockholm, Formas (2003), forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.  
     ISBN 91-540-5893-7 
13 NCS-color system (2010) http://www.ncscolour.com 
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I den tredimensionella modell som kallas NCS Färgrymd kan alla tänkbara ytfärger 
placeras in och därmed ges en exakt NCS-beteckning. För att lättare förstå de delar 
som ingår i NCS-beteckningen delas dubbelkonen upp i två tvådimensionella 
modeller: NCS Färgcirkel och NCS Färgtriangel. 14

                                                
14 NCS-color system (2010) http://www.ncscolour.com  
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4. Genomförande entré 
 
Följande kapitel redogör för hur och i vilken ordning arbetet har genomförts. Vilka 
deluppgifter som funnits för att kunna gå vidare till nästa steg. Arbetet med 
marknadsföringsmaterialet och entrén har genomförts parallellt med varandra under 
hela projektets gång. I detta avsnitt tas arbetet med entrén upp. 
 
Huvuduppgiften för entrén har varit att uppdatera den befintliga produktutställningen 
genom att visa produkterna på ett bättre sätt än tidigare. Det som har tillkommit under 
arbetets gång har varit att få ihop hela entrén på ett bra sätt så det känns som en helhet 
genom färg, möblering och inredning. 

4.1 Nulägesbeskrivning 
ABB:s entré har sett ut på samma sätt ända sen 1984 då den renoverades och byggdes 
om. Det vill säga att alla möbler som finns i lokalen är väldigt slitna och har till och med 
gått sönder på vissa ställen, se bild 7. Gardiner och annan typ av inredning känns 
ålderdomlig och ogenomtänkt. Den befintliga utställningen som består av tillverkade 
produkter under åren som gått är spridd över hela lokalen och känns osammanhängande, 
det finns ingen röd tråd som följer det hela, se bild 5 och 6. Den disk som en gång i tiden 
har varit bemannad fungerar mer som en avställningsyta än som en informationsdisk och 
när kunder kommer på besök ringer de den person de bestämt möte med, se bild 2 och 3. 
För att sammanfatta det hela i punktform är detta problem som finns i nuläget. 
 

• Entrén saknar funktion och användning 
• Slitna, gamla möbler och inredning 
• Ostrukturerad och tråkig utställning 
• En oanvänd och obemannad disk 
• Ej välkomnande för kunder och personal 

 
För att få en lättare förståelse hur entrén såg ut visas nedan en enkel planskiss över 
lokalen som är uppdelad i tre områden för lättare orientering, men också med bilder för 
att få en uppfattning om hur entrén såg ut innan arbetet påbörjades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Planritning, ingång vid den gröna pilen 
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Bild 1: Entréns vindfång i lokalen 
 
Bild 1 visar entréns vindfång som består av dubbla entrédörrar. När man som besökare 
stiger in i företagets entré finns direkt till vänster en obemannad disk, se bild 2. Där 
hänvisas besökaren att skriva in sig i en pärm och sedan ringa den person den bestämt 
möte med. Som visas på bilden till höger används disken som en avställningsyta för 
diverse saker och material. Detta finns i område 1, se figur 4. 

Bild 2: Den obemannade diskens fram och baksida i entrén   
   

 
Bild 3: Den obemannade disken i entrén  
 
Bakom disken står förvaringsskåp där gammal elektronik och pappersmaterial har blivit 
kvar och som inte har använts på flera år. Dörren till höger på bild 3 leder till personalens 
kontor och den dörren hålls låst under dagarna. Det betyder att som besökare går det inte 
att komma längre utan att kontakta någon från personalen. En dörr bakom disken kan ses 
på bild 3 till höger där det förvaras datorer och annat material. 
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Bild 4: Visar utbyggnaden där toaletter, städförråd och kapprum är placerade 
 
Bild 4 till vänster ovan är tagen från disken och visar motsatt hörn i lokalen, det vill säga 
område 2,se figur 4. Till vänster i bilden finns en snedbyggd vägg där toaletter, städförråd 
och kapprum är placerade. I hela lokalen finns det tre stolpar placerade på ett 
ostrukturerat sätt på grund av gamla ombyggnationer. Två av dessa syns på bild 4 till 
vänster. 

 
Bild 5: Visar första intrycket av lokalen och en del av dagens utställning 
 
Den befintliga utställningen av tillverkade produkter är placerade i glasskåp som står 
längst in mot väggen i lokalen, se bild 5 till höger. Där finns även en sittgrupp som består 
av två slitna blå skinnsoffor och ett stort glasbord. Bild 5 till vänster är tagen direkt från 
entrédörrarna och är därför det första besökarna ser när de kliver in genom dörren, i 
område 2. 

 
Bild 6: Del av lokalen där utställningsmontrar kan ses och spiraltrappan som leder upp till en matsal. 
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I lokalen finns en spiraltrappa som leder upp till en besöksmatsal på övervåningen. På 
bilden till höger kan ses att även här står ett utställningsskåp, placerat mitt på en stor 
golvyta, se bild 6. 

 
Bild 7: Glasmonter och de befintliga möblerna direkt till höger om entrédörrarna 
 
I område 3 står fem stycken fåtöljer utplacerade i en halvcirkel i ena delen av lokalen, 
direkt till höger när man kommer in i entrén. Fåtöljerna är väldigt slitna och solblekta, på 
vissa ställen har de till och med gått sönder vilket kan ses på bild 7 till höger. 

4.2 Framtidsbeskrivning 
Entrén är det första besökarna och kunderna ser när de kliver in på ABB Composites. 
Därför att det extra viktigt att redan här kunna ge ett proffsigt intryck av företaget. Istället 
för att entrén enbart ska vara en genomgångslokal som passeras behövs det fås in fler 
användningsområden och funktioner samt en trivsam och fräsch lokal. Utifrån gruppen 
och personalen på ABB Composites har följande användningsområden i punktform 
kommit fram som både behov och önskemål. 
 

• Intressant utställning 
• Bättre mottagande av besökare och kunder 
• Sittplatser  
• Konferensrumsmöjlighet 
• Fikaplats 
• Toalett/garderob  
• Plats för broschyrer och annat informationsmaterial för besökare och kunder 

4.3 Analys och problembestämning 
Genom att först analysera projektet som en helhet arbetades en övergripande plan fram. 
Därefter gjordes en analys av marknaden för att få en överblick över konkurrenterna och 
dagens marknad. För att få en djupare kunskap i ämnet gjordes en mer detaljerad analys 
av konkurrenter men också intervjuer av personalen för att få fram så mycket information 
som möjligt innan arbetet påbörjades. 
 
Viss information har kommit fram under arbetets gång, efter det att själva analysen och 
problemfasen varit avslutad, då ny kunskap har förvärvats. 
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4.3.1 Projektplanering 
För att kunna nå de mål som kunden önskar krävs en noggrann planering så att alla mål 
blir realiserbara och uppfyllda. Detta kräver en bra kommunikation med kunden så att 
båda parter är införstådda med de mål som sätts upp. 

4.3.1.1 Tidsplanering 
I den inledande fasen av projektet skapades en tidsplanering i form av ett Gantt-schema. 
Detta schema har under arbetets gång förändrads något då vissa förutsättningar ändrats. 
Tabell 2 kan ses som en översiktplanering, för en mer detaljerad planering, se bilaga 1. 
 
Tabell 2: Gantt-schema 
 
Utställning     Sep Okt Nov Dec Jan 
Genomgång av dagens utställning           
Benchmarking av andra utställningar           
Skiss/ idéframtagning            
Kostnadsberäkning             
Godkännande av förslag och kostnad           
Inköp av material och inventarier           
Sökning/tillverkning av utställningsobjekt           
Tömning och iordningställande av entrén           
Rapportskrivning               

4.3.1.2 Protokoll och avstämning 
Under hela projektets gång genomfördes avstämningar varje vecka för att säkerställa att 
arbetet flöt på utan hinder. Dessa möten användes också till att förmedla ny information 
som framkommit från båda parters sida men även att bolla idéer och lösningar. 

4.3.2 Informationsinsamling 
Informationsinsamling har gjorts på dagens entré, hur ser den ut idag, vad kan tas bort 
och vad ska läggas till. Vilka funktioner måste finnas och vilka kan flyttas osv. 

4.3.2.1 Genomgång av befintlig entré  
En grundlig genomgång av den befintliga entrén gjordes för att utreda hur den användes, 
vilka funktioner som fanns och var dessa var placerade. 

4.3.2.2 Benchmarking 
Benchmarking av andras företagsentréer har genomförts genom sökning på internet för 
att få inspiration och idéer. Stor vikt har lagts på att hitta bra och kostnadseffektiva 
lösningar. 

4.3.2.3 Studiebesök 
Under arbetet gjordes ett studiebesök på Science Park i Piteå för att se hur de hade löst 
vissa delar i entrén. Bland annat hur besökarna kan få den information de behöver när de 
är på besök för första gången. 

4.3.2.4 Intervju 
Mycket av den information som ligger till grund för detta arbete har framkommit från 
ostrukturerade intervjuer med personalen på plats då dessa har suttit på mycket stor 
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kunskap och information. Halv-strukturerade intervjuer har också använts för att få fram 
ytterligare information vid specifika behov. 

4.3.3 Funktionsanalys 
Utifrån problemkartläggningen kunde en funktionsanalys utföras och grupperas i 
lämpliga kategorier, tre huvudfunktioner fastställdes tidigt (utställning, mottagande och 
konferens) och dessa användes som huvudkategorier. Under huvudkategorierna fylldes de 
sekundära önskemålen på. Funktionsanalysen är anpassad för att vara utgångspunkten för 
val av koncept, inte detaljbestämning, se tabell 3. 
 
 
Tabell 3: Funktionsanalys 
 
Utställning: 

 
Medge översikt över ABB Composites historia 

 Visa dagens produkter 
 Visa historiska produkter 
 Vara lättförstålig 
 Visa ABB Composites kundvärden 
  
  
Mottagande: Medge väntplats med sittmöjlighet 
 Medge inskrivning och registrering 
 Visa upp och förmedla relevant information 
 Medge möjlighet till kontakt med personal 
  
  
Konferens: Mede sittplats med bord för minst 8 pers 
 Finnas möjlighet till insynsskydd 
 Medge uppkopplingsmöjligheter för datorer (el och internet) 
 Möjlighet till visning av datorinnehåll på duk 
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4.4 Kravspecifikation 
Utifrån den information som framkom under funktionsanalysen upprättades en 
kravspecifikation. Denna kravspecifikation har fyllts på under arbetets gång varefter ny 
information framkommit, se tabell 4. 
 
Tabell 4: Kravspecifikation 
 
Huvudkrav:   Önskemål: 
  
Utställning: Visa upp historik över ABB Composites 

Visa dagens produkter 
Visa historiska produkter 
Lättillgänglig 
Lättförstålig 
Uppdateringsbar 
Intressant 
Visa ABB Composites som en världsaktör 
Visa kundvärden 
Kundrelevanta saker 
Både vara på en ytlig och djup nivå 
Ge ett professionellt intryck 

 

  
Mottagande: Ge besökaren information 

Medge väntplats med sittmöjlighet 
Inskrivning och registrering 
Telefon 
Lättförståligt 
Medge internetuppkoppling 
Visa upp och förmedla dagens broschyrer 

 

  
Konferens:   Sittplats för minst 8pers 
   Bildkanon och duk 
   Möjlighet till sekretes 

  Förvaringsmöjligheter för kontorsmaterial 
  Ljust och fräscht 
  Medge uppkopplingsmöjlighet för datorer(El/internet) 
  Kaffe/fikamöjlighet 

 



  
    

32 
 

4.5 Viktningsberäkning 
För att få en god översikt och ta reda på var största fokus bör ligga vid utvecklandet av 
entrén måste ett antal steg genomföras. De egenskaper som eftersträvas viktas på ett 
systematiskt sätt fram genom kriterieviktningar på huvud- och delfunktioner. Resultatet 
kan sedan användas i ett önskemålsträd och sedan sorteras i en lista efter vikt för bättre 
översikt.  

4.5.1 Kriterieviktning 
De önskemål som arbetats fram vid funktionsanalysen viktades med hjälp av 
kriterieviktningsmatriser. Först av huvudgrupperna enligt Tabell 5 nedan. 
 
Tabell 5: Viktning av huvudgrupperna 
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Utställning 1 1 2 4 4/9 44,44% 
Mottagande 1 1 2 4 4/9 44,44% 
Konferens 0 0 1 1 1/9 11,11% 
Summa    9 1 100% 
 
Utifrån tabell 5 går det utläsa att konferensen inte har samma vikt som de två övriga 
huvudfunktionerna i entrén, detta är något som framkommit från intervjuerna med 
personalen. Konferensen ses som en önskan och behovet är i dagslägen enbart relativt. 
 
Tabell 6: Viktning av utställning 
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Medge översikt över ABB Composites 
historia 1 0 1 0 0 2 2/25 8% 

Visa dagens produkter 2 1 2 2 2 9 9/25 36% 
Visa historiska produkter 1 0 1 1 1 4 4/25 16% 
Vara lättförstålig 2 0 1 1 1 5 5/25 20% 
Visa ABB Composites kundvärden 2 0 1 1 1 5 5/25 20% 
Summa      25 1 100% 
 
Tabell 6 visar att ett stort behov av att kunna visa dagens produkter finns och att 
kundvärdena och utställningen skall vara lättförstålig ligger högt upp på prioriteringen. 
Detta utifrån att många både potentiella och nuvarande kunder passerar genom entrén.
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Tabell 7: Viktning av mottagande 
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Medge väntplats med sittmöjlighet 1 1 1 1 4 4/16 25% 
Medge inskrivning och registrering 1 1 1 1 4 4/16 25% 
Visa upp och förmedla relevant information 1 1 1 1 4 4/16 25% 
Medge möjlighet till kontakt med personal 1 1 1 1 4 4/16 25% 
Summa     16 1 100% 
 
De funktioner som mottagande skall uppfylla är lika viktiga, där tre av dessa påverkar 
varandra och i viss mån måste finnas för att de andra ska fungera. Den av de fyra 
funktionerna som är oberoende av de andra men ända minst lika viktig är att entrén ska 
medge väntplats med sittmöjlighet, se tabell 7. 
 
Tabell 8: Viktning av konferens 
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Mede sittplatts med bord för minst 8 pers. 1 2 2 2 7 7/16 43,75% 
Finnas möjlighet till insynsskydd 0 1 0 0 1 1/16 6,25% 
Medge uppkopplingsmöjligheter för datorer (el 
och internet) 0 2 1 0 3 3/16 18,75% 

Möjlighet till visning av dator innehåll på duk 0 2 2 1 5 5/16 31,25% 
Summa     16 1 100% 
 
Ur tabell 8 kan utläsas att möjligheten till insynsskydd får lägst prioritet då detta inte är 
möjligt i företagets övriga konferenslokaler men har påpekats av kunder som en önskan. 
Därav ses detta som lägre prioritet i jämförelse med övriga.  
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4.5.2 Önskemålsträd 
Önskemålen och deras tillhörande vikter sattes in i ett önskemålsträd enligt Figur 5. Detta 
för att skapa en god överblick av både huvud- och undergrupper.  

 
 
 
 
 
Figur 5: Önskemålsträd 

Visa upp och 
förmedla relevant 
information 

4/16 11,1 % 

 

Uppdatera entré 1 100% 

 

Utställning 4/9 44,44% 

 

Mottagande 4/9 44,44% 

 

Konferens 1/9 11,11% 

 

Medge översikt över 
ABB Composites 
historia 

2/25 3,6 % 

 Visa dagens 
produkter 9/25 16 % 

 
Visa historiska 
produkter 4/25 7 % 

 
Vara lättförstålig 5/25 8,9 % 

 Visa ABB 
Composites 
kundvärden 

5/25 8,9 % 

 

Medge väntplats 
med sittmöjlighet 4/16 11,1 % 

 
Medge inskrivning 
och registrering 4/16 11,1 % 

 

Medge möjlighet till 
kontakt med 
personal 

4/16 11,1% 

 

Medge sittplatts med 
bord för minst 8 pers 7/16 4,8 % 

 

Medge uppkopplings 
möjligheter för 
datorer 

3/16 2,1 % 

 

Finnas möjlighet till 
insynsskydd 1/16 0,7 % 

 

Möjlighet till visning 
av datorinnehåll på 
duk 

5/16 3,5 % 
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4.6 Konceptgenerering 
Detta har varit en stor del av arbetet där idéer och lösningar har tagits fram. Mycket 
genom kreativa metoder så som brainstorming, brainwriting och osborns idésporrar för 
att kunna få fram några olika förslag där varje koncept har sina fördelar. Många lösningar 
och idéer har under arbetets gång förändrats eller så har det tillkommit nya lösningar för 
att det kommit andra förutsättningar. 
 
Konceptgenereringen har skett iterativt under arbetets gång och baserats på en och 
samma grund snarare än att ta fram flera koncept skilda helt från varandra. I varje fas där 
en ny svårighet ska lösas har olika lösningar diskuterats, provats och prioriterats utifrån 
givna önskemål och funktioner.   

4.6.1 Moodboard 
För att lättare kunna förmedla stämningen/känslan som entrén skulle uttrycka gjordes en 
moodboard i digital form. Detta för att på ett enkelt sätt beskriva för de inblandade vad 
gruppen hade för idéer och visioner. Med inspiration från denna utformades sedan tre 
olika koncept, se bild 8. 
 

 
Bild 8: Moodboard 

4.6.2 Koncept 
Tre huvudkoncept skapades som underlag för vidare beslut. Dessa tre koncept var 
uppbyggda utifrån en ekonomisk synvinkel, där de representerade var sitt ekonomiskt 
kostnadsläge, förenklat: budget, mellan och dyrt. 
 
Varje koncept bestod av lösningar på de tre huvudfunktionerna som framkom under 
funktionsanalysen med undantag från att två av koncepten inte hade en lösning på 
konferensdelen, då denna ansågs redan efter grundläggande ekonomiska beräkningar som 
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för kostsam för företagets ekonomiska situation. Konferensförslaget återfinns dock i ett 
av förslagen efter efterfrågan från gruppens handledare och att ett framtida behov 
existerade. 
 
Då koncepten skapades utifrån ekonomiska synpunkter togs inte koncept som skapats för 
delar av de tre huvudfunktionerna med vid presentationer för ledningsgruppen där enbart 
ett vara eller icke vara diskuterades för de olika funktionerna. 
 
Nedan följer ett urval av de olika koncept som togs fram för dellösningar av de tre 
huvudfunktionerna (utställning, mottagande och konferens). 

Utställningen 
 
För att skapa rörelse och dynamik i rummet skapades koncept för den vägg som tar upp 
stor del av utställningsdelen. Efter överläggning med handledare och ledningsgrupp var 
grundmotivet bestämt till en världskarta. Sedan arbetades olika förslag fram. 
Arbete med både 2D och 3D element återfinns bland de skapade koncepten, se figur 6. 

 

 
Figur 6: Olika koncept för den vägg som fanns i utställningsdelen 
 
För att kunna visa upp företagets produkter på ett enkelt och tillgängligt men även 
förändringsbart sätt skapades koncept på ett fristående podie. Det som skiljer koncepten 
förutom det rent visuella är komplexiteten vid tillverkning och därmed kostnaden, se 
figur 7. 

 
Figur 7: Ritningar och 3D-vyer på koncept av podiet 
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För att särskilja den dåtida produktionen från dagens produkter togs ett förslag fram där 
fack skapades in i en befintlig vägg och på så sätt skapade utställningsplats för de 
historiska produkterna, se figur 8. 
 

 
 
Figur 8: Tilltänkt utbyggnad av befintlig vägg för att husera historiska produkter 
  
 
Mottagande 
 
Då ett stort behov av att kunna förmedla information till besökare fanns togs flera olika 
lösningar fram på hur man skulle kunna skapa en statisk kommunikation med besökaren. 
För att snabbt kunna ändra och säkerställa att relevant information når besökaren 
skapades ett koncept där en tv kopplad till en dator visar en rullande bildserie med 
önskad information, se figur 9. 
 

 
Figur 9: Koncept över hur en TV-skärm skulle användas för att visa relevant information 
 
Företaget hade en önskan om att kunna förmedla sin produktportfolie och på så sätt visa 
att de är stolta över vad de skapar. Ett koncept togs fram med en storbildstavla där 
produkten är i fokus och visas på ett modernt och tilltalande sätt, se figur 10. 
 

 
Figur 10: Koncept för att visa besökaren produkter ur dagens produktportfolio 
 
 
Konferens 
 
På grund av ekonomiska skäl och inget akut behov av en ny konferenslokal hamnade 
denna funktion något lägre utifrån önskemålsträdet i procent räknat. Därav skapades ett 
koncept med konferens och ett där den tilltänka platsen istället används till en extra 
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sittgrupp. För att både behålla lokalens ljus och rymd togs ett koncept fram där delar av 
lokalen delades av med en glasvägg för att skapa konferenslokalens yta. Glasväggen 
skulle både fungera som rumsavdelare men även ljudisolerare och på så sätt skapa ett 
luftigt och ljust men även avskilt rum för konferens, se figur 11. 

Figur 11: Koncept på hur delar av lokalen skulle kunna omvandlas till konferensdel 
 
För att utnyttja lokalen maximalt men även tillåta för framtida utbyggnad om ekonomiska 
resurser skulle finnas, skapades ett koncept där konferensytan används som en extra 
sittgrupp med plats för flera sittande, se figur 12. 
 

 
Figur 12: Alternativ användning av konferensdelen 

4.7 Konceptutvärdering 
Både för och nackdelar diskuterades kring varje enskilt koncept. För vidare 
konceptutvärdering togs det hänsyn till den ekonomiska delen men också vad 
ledningsgruppen på ABB Composites tyckte och ville ha. 

4.7.1 Kostnadsberäkning 
En utförlig kostnadsberäkning har fullgjorts för varje enskilt koncept för att noggrant 
kunna se vart pengarna som företaget spendrar hamnar. Allt från bord, fåtöljer, belysning, 
målarfärg till broschyrställ, tapeter och gardiner. Efter att fått fram den totala kostnaden 
för de tre koncepten kunde ett av koncepten redan här strykas på grund av den höga 
kostnaden detta medförde. För att se kostnadsberäkningen se bilaga 2. 

4.7.2 Godkännande av förslag 
När de två kvarvarande koncepten återstod behövdes ett avgörande val och godkännande 
av ABB:s ledningsgrupp, om de ville genomföra något av de två framtagna förslagen. 
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Efter en detaljerad presentation av de två kvarvarande förslagen beslöt ledningsgruppen 
sig för ett av de två koncepten. Det tredje konceptet som ströks innan presentationen på 
grund av den höga kostnaden presenterades i korthet för att belysa framtida 
omorganisationer vid bättre ekonomiska utsikter. 

4.8 Vidareutveckling av vald lösning 
Det koncept som valdes av ledningsgruppen vidareutvecklades för att vara helt 
realiserbart. Vilka delar som rent praktiskt behövde genomföras för att komma vidare 
med arbetet. 

4.8.1 Inköp 
Direkt efter godkännandet av förslaget påbörjades arbetet med att göra beställningar och 
inköp av inventarier och byggnationer. 

4.8.1.1 Tjänster 
På grund av att det var en del krävande arbetsmoment och ombyggnationer som 
konceptet innefattade kontaktades ett byggföretag ”Byggtjänst i Norrfjärden” för en 
offert. Företaget anlitades för att måla och tapetsera om lokalen, utföra 
ombyggnationerna av historieväggen och bygga de fristående podierna som skulle 
tillhöra utställningsdelen. ”Byggtjänst i Norrfjärden” fick utförliga ritningar och 
beskrivningar om arbetet. 

4.8.1.2 Material och produkter 
Beställningar och inköp av produkter gjordes rätt omgående på grund av en del långa 
leveranstider. Allt från fåtöljer, bord, mattor, belysning, produkt och – broschyrställ till 
gardiner, telefon, tv-skärm och besöksböcker. För att minska vissa kostnader och 
leveranstider gjordes ett besök till Ikea föra att inhandla en del av ovanstående produkter. 

4.8.2 Utställningsobjekt 
Eftersom utställningsdelen var tänkt att innehålla produkter både från dagens tillverkning 
men också produkter som tillverkats under tidens gång, så kallade historiska produkter, 
behövdes en del produkter antingen tillverkas eller sökas. Den största delen av 
utställningsprodukterna kunde återanvändas från de gamla utställningsskåpen. 

4.8.2.1 Tillverkning 
De produkter som behövde tillverkas var de produkter som tillkommit under den senaste 
tiden i produktionen. De flesta av produkterna kunde plockas direkt från tillverkningen 
medans andra togs från lager. 

4.8.2.2 Sökning 
De produkter som krävde en del sökning var de historiska produkterna som skulle ingå 
som en del i utställningen. Eftersom dessa produkter inte tillverkades längre var det 
därför lite svårare att få tag på. Mail skickades ut till personalen på företaget om 
förfrågan var dessa saker kunde hittas. Utgångspunkten för fortsatt arbete fick utgå ifrån 
vilka produkter som hittades. 
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5. Genomförande marknadsföringsmaterial 
 
Följande kapitel redogör för hur och i vilken ordning arbetet har genomförts. Vilka 
deluppgifter som funnits för att kunna gå vidare till nästa steg. Arbetet med 
marknadsföringsmaterialet och entrén har genomförts parallellt med varandra under 
hela projektets gång. I detta avsnitt tas arbetet med marknadsföringsmaterialet upp. 
 
De två stora delarna i arbetet med marknadsföringsmaterialet har varit att skapa två nya 
broschyrer och att ta fram en ny bildbank till företaget som innehåller både produktbilder 
och bilder som är tagna ute i själva produktionen. 

5.1 Nulägesbeskrivning 
Allt marknadsföringsmaterial så som t.ex. broschyrer, affischer och bilder har inte 
uppdaterats sedan ett antal år tillbak. Detta material varken har eller följer en gemensam 
grafisk profil. Viss information i broschyrer har blivit inaktuell där vissa produkter finns 
med men som inte längre tillverkas, eller att information som ändrats ändå blivit kvar i 
broschyrerna med tiden. Mycket av detta medför att fel information och missvisande 
bilder slutligen hamnar hos kunderna. Nedan sammanfattas det i punktform, se bild 9 och 
10. 
 

• Följer ej en gemensam grafisk profil 
• Ouppdaterade bilder och text i broschyrer 
• Inaktuell information 
• Felaktig information kommer ut till kunderna 

 
Bild 9: Framsidan och de två första uppslagen i de befintliga broschyrerna 
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Bild 10: Befintliga produktbilder  

5.2Framtidsbeskrivning 
Det bör finnas två olika broschyrer, en broschyr som beskriver den stora produktgruppen 
isolatorer och en mer allmän broschyr som presenterar alla de tre produktgrupper som 
produceras och finns i nuläget. I isolatorbroschyren ska även en så kallad ”Designguide” 
finnas med som en del av broschyren så att kunderna själv ska kunna se vilket utbud som 
finns och även utifrån det kunna fylla i ett beställningsformulär.  
 
Det behövs en ny bildbank, dels nya produktbilder som redigeras enligt den grafiska 
profilen men också komplettera med nya bilder utifrån produktionen som kan användas 
till bl.a. broschyrer, Power Point-presentationer och planscher. Utifrån detta material 
även kunna ta fram nya planscher, affischer och roll-ups. 

5.3 Analys och problembestämning 
Genom att först analysera projektet som en helhet arbetades en övergripande plan fram. 
Därefter gjordes en analys av marknaden för att få en överblick över konkurrenterna och 
dagens marknad. För att få en djupare kunskap i ämnet gjordes en mer detaljerad analys 
av konkurrenter men också intervjuer av personalen för att få fram så mycket information 
som möjligt innan arbetet påbörjades. 
 
Viss information har kommit fram under arbetets gång, efter det att själva analysen och 
problemfasen varit avslutad, då ny kunskap har förvärvats. 

5.3.1 Projektplanering 
För att kunna nå de mål som kunden önskar krävs en noggrann planering så att alla mål 
blir realiserbara och uppfyllda. Detta kräver en bra kommunikation med kunden så att 
båda parter är införstådda i de mål som sätts upp. 

5.3.1.1 Tidsplanering 
I den inledande fasen av projektet skapades en tidsplanering i form av ett Gantt-schema. 
Detta schema har under arbetets gång förändrads något då vissa förutsättningar ändrats. 
Tabell 9 kan ses som en översiktplanering, för en mer detaljerad planering, se bilaga 1. 
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Tabell 9: Gantt-schema 
 

Marknadsföringsmaterial   Sep Okt Nov Dec Jan 
Insamling av information            
Benchmarking av andra ABB enheter           
Genomgång av dagens trycksaker           
Insamling/komplettering av information           
Fotografering av produkter och produktion           
Redigering av bilder            
Insamling av teknisk data            
Broschyrlayout             
Rapportskrivning               

5.3.1.2 Protokoll och avstämning 
Under hela projektets gång genomfördes avstämningar varje vecka för att säkerställa att 
arbetet flöt på utan hinder. Dessa möten användes också till att förmedla ny information 
som framkommit från båda parters sida men även att bolla idéer och lösningar. 

5.3.2 Informationsinsamling 
Information om hur de ny grafiska direktiven och riktlinjerna är bestämda att se ut, lästes 
igenom och studerades noga. Allt från hur färg, teckensnitt, storlekar, bilder, tabeller, 
diagram, rubriker, till radavstånd format och papperskvalitet skulle se ut. 

5.3.2.1 Genomgång av befintligt marknadsföringsmaterial  
För att få en uppfattning om vilket material som fanns att utgå ifrån när arbetet 
påbörjades gjordes en genomgång av allt marknadsföringsmaterial, framförallt i olika 
databaser men också befintligt tryckt material så som broschyrer, planscher och 
informationsblad. 

5.3.2.2 Benchmarking 
Benchmarking av andra ABB enheter om hur de har använt sig av den nya grafiska 
profilen utfördes och användbart material samlades in. Stor vikts har lagts på att se hur 
konkurrenter har löst den så kallade designguiden eftersom detta är någonting helt nytt 
för ABB Composites. 

5.3.2.3 Intervju 
Mycket av den information som ligger till grund för detta arbete har framkommit från 
ostrukturerade intervjuer med personalen på plats då dessa har suttit på mycket stor 
kunskap och information. Halv-strukturerade intervjuer har också använts för att få fram 
ytterligare information vid specifika behov. 

5.4 Funktionsanalys 
Ingen kravspecifikation eller kriterieviktning utfördes på marknadsföringsmaterialet 
eftersom all information ansågs vara lika viktig och broschyrernas storlek anpassades 
efter mängden information som önskades vara med.   
Vid arbetet med broschyrerna ställdes enbart en funktionsanalys upp för att se till att alla 
avsnitt som önskades vara med kom på plats. Dessa delades sedan upp på ett antal sidor i 
broschyrerna beroende på hur mycket information som fanns att tillgå till varje avsnitt. 
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5.5 Fotografering 
För att kunna skapa nytt marknadsföringsmaterial behövdes det en ny bildbank, både vad 
det gäller produkt- och produktionsbilder. Detta har utförts under flera olika dagar under 
arbetets gång då behov av bilder har kommit fram.  

5.6 Bildredigering 
Stor vikt och mycket tid har lagts på att redigera och skapa bilder till bildbanken som 
ABB Composites i fortsättningen ska kunna använda sig av. Ett stort antal produktbilder 
har skapats enligt den grafiska profilen och även bilder utifrån själva produktionen har 
tagits och redigeras. På vissa bilder har en kraftig redigering gjorts för att ta bort onödiga 
saker på bilderna som ej hör dit eller t.ex. att maskindelar eller golv har varit väldigt 
smutsiga. Allt för att få ett så rent och bra intryck som möjligt av produktionen och 
verksamheten. Bilderna som redigerades delades upp i två olika nivågrupper, nivå 1 och 
nivå 2 beroende på hur och vad de ska användas till. Gruppen har även återanvänt gamla 
produktbilder som redigerats till den nya grafiska profilen. 
 
Nedan kan ses hur bilderna i tre steg har redigerats i Adobe Photoshop för att slutligen få 
fram den färdiga bilden.  

5.6.1 Nivå 1 
Bilder i nivå 1-gruppen är uppbyggda på en svart eller väldigt mörk bakgrund och ska 
endast användas till framsidor som t.ex. framsidan på broschyrer, annonser, roll-ups eller 
liknade, se bild 11 och 12. 

 
Bild 11: Framsidebild under redigering, nivå 1 

 
Bild 12: Produktbild under redigering, nivå 1 

5.6.2 Nivå 2 
Bilder i nivå 2-gruppen är uppbyggda på en vit eller väldigt ljus bakgrund och ska 
användas överallt där inte nivå 1 bilder används. Det kan t.ex. vara bilder på 
produktbeskrivningar, i Power Point-presentationer eller bilder inuti broschyrerna. 
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Produktbilderna har arbetats fram genom att produkten har frilagts från bakgrunden. 
Därefter har viss ändring av färg och kontrast i bilden redigeras för att få fram en mer 
dynamisk bild. Slutligen har en spegelbild och en svag skugga av produkten byggts upp 
för att ge mer liv i bilden och för att få fram känslan av att produkten står på en yta och 
inte hänger helt fritt i luften, se bild 13, 14 och 15. 
Produktionsbilderna har också redigeras stegvis, där smuts och onödiga saker tagits bort. 
Färg och kontrast i bilden har ändrats och slutligen ljusheten och på vissa bilder även 
skärpedjupet, se bild 16. 
 

 
Bild 13: Produktbild under redigering, nivå 2 
 

 
Bild 14: Gammal produktbild under redigering, nivå 2 
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Bild 15: Produktbild under redigering, nivå 2 

 

 
Bild 16: Produktionsbilder under redigering, nivå 2 

5.7 Utställningsmaterial 
Utställningsmaterialet består av både bilder som gruppen har fotograferat och sedan 
redigerat, alternativt bilder som tillhandahållits av företaget. Allt tryckt material kan delas 
upp i följade grupper nedan.  

5.7.1 Produktbeskrivningar 
Till varje produkt i utställningen skapades en produktbeskrivning som monterades vid 
varje enskild produkt. De innehöll en bild på produkten samt en kort information om 
varje produkt så som tillverkningsperiod, antal producerade, och vilka 
tillverkningsmetoder som använts vid framtagandet av produkten. Dessa 
produktbeskrivningar monterades i måttanpassade plexiglasställ. 

5.7.2 Planscher 
Ett antal planscher har skapats och lämnats in för tryckning. Bilderna är redigerade för att 
få ett enhetligt uttryck och dessa har monterats i de sju olika fack som historieväggen 
består av. En bild i varje fack med koppling till var produkten har använts. 
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5.7.3 Tapet 
En världskarta utformades i programmet Adobe Illustrator och skickades sedan till ett 
tryckeri för upptryckning på tapetvåder. Denna tapet monterades sedan upp på en av 
väggarna i lokalen med exakta mått, se figur 13. 

 
Figur 13: Tapetens mått i mm 

5.8 Broschyrframtagning 
Företagets önskemål var att få två nya broschyrer med bilder och texter och en tillhörande 
designguide i den ena broschyren. En allmän broschyr där företaget presenteras och där 
det visas vilka olika produktgrupper de tillverkar. Den andra broschyren skulle vara en 
broschyr enbart för deras största produktgrupp, isolatorer där mer ingående fakta och 
information skulle finnas med. Materialet till dessa samlades in från olika håll, dels från 
tidigare broschyrer som ABB Composites haft, där en del textstycken fortfarande var 
aktuella och kunde återanvändas men också ny fakta samlades in och skrevs om ifrån 
kunnig personal. Tillsammans med personalen på företaget har det diskuterats fram och 
tillbaka vilka texter och bilder som ska finnas med i broschyrerna. Båda broschyrerna har 
utformats i programmet Adobe Indesign. 
 
Nedan visas framsidan och första uppslaget av broschyren i olika stadier under arbetets 
gång, se bild 17 och 18. Bland annat har framsidan satts upp i olika färgkombinationer 
för att se hur produkten ser ut beroende på vilken färg som finns i bakgrunden. 
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Bild 17: Olika förslag på hur framsidan hade kunnat se ut 

 

Bild 18: Visar samma uppslag i broschyren hur det har förändrats under arbetets gång 
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6. Resultat 
 
I detta avsnitt följer en beskrivning med hjälp av bilder och text om hur resultatet blev. 
Resultatet är uppdelat i entré och marknadsföringsmaterial var för sig så att det ska gå 
lättare att följa tankegångarna. Resultatet av entrén är dessutom uppdelat i sina tre 
huvudgrupper, mottagande, utställning och sittplats. 

6.1 Entré 
För att få ett bra resultat har stor vikt lagts på att väva samman de olika funktionerna i 
entrén det vill säga mottagande, utställning och sittgrupp, se figur 14. Färgsättning, form 
och funktion har hela tiden gått hand i hand för att lokalen ska kännas trivsam, stilren och 
professionell. Färgerna grått, svart, vitt och accentfärgen rött är ett genomgående tema i 
hela arbetet och har lagt grunden till allt arbete. Formspråket är en stor betydande faktor 
och tanken har varit att kombinera både hårda och mjuka former med varandra för att få 
fram kontrasten där emellan.  
En annan viktig del för helhetsintrycket är belysningen i lokalen. På grund av 
ekonomiska skäl prioriterades att bra belysning på utställningsdelen var ett måste och de 
andra delarna i lokalen fick komma i andra hand. För att se en full kostnadsberäkning för 
det valda konceptet och hur pengarna har fördelats, se bilaga 3. 
 

 
  
Figur 14: Planskiss med de tre områdena utmärkta, mottagande, utställning och sittgrupp   

6.1.1 Mottagande 
Den mottagande delen, område 1 är egentligen den viktigaste av alla delar i entré. När 
besökare kommer in i lokalen ska de snabbt uppfatta och veta hur de ska gå tillväga vid 
första besöket. Därför är det viktigt att kunna förmedla den information som behövs på 
ett bra och effektivt sätt. Eftersom det inte finns tillgång till någon personal som 
bemannar entrén så har alternativet fallit på att visa löpande informationstext på en tv-
skärm. Denna tv-skärm är placerad så att den är det första man ser när man kommer in i 
lokalen. Där visas i dagsläget all väsentlig information som besökaren kan tänkas behöva. 
Allt från hur man kontaktar den man ska besöka till vilka säkerhetsregler som finns på 
företaget. 
 
Den obemannade disken har här bytts ut mot en liten sittgrupp och bredvid ett skrivbord i 
ståhöjd där besökarna skriver in sig och kontaktar den person de önskar träffa. Platsen 
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ramas in med en grå och slittålig specialtillskuren matta. Vid tv-skärmen och på 
sideboarden finns det två broschyrställ vardera innehållande de nya broschyrerna som 
tryckts upp för att besökarna ska kunna ta ett exemplar, se bild 19 och 20. 

 
Bild 19: Den mottagande delen, där tv-skärmen visar den informations som besökaren behöver 

 
Bild 20: Platsen där besökarna får skriva in sig och kontakta den person de önskar träffa 

6.1.2 Utställning 
Utställningsdelen, område 2 var den del där det behövdes lite nytänkande för att kunna 
visa relativt ointressanta produkter mer tilltalande och intresseväckande. En av de första 
sakerna som besökare ser när de kommer in genom entrédörrarna är den vägg som ligger 
längs in i lokalen. Därför sattes det där upp en fototapet med en världskarta som motiv 
för att locka besökare att komma och titta på utställningen. Det första intrycket är 
jätteviktigt och därför bör fokus ligga på de delarna och ytorna som är primära, det vill 
säga det besökarna ser först när de kommer in. Eftersom det framkom rätt fort att 
utställningsdelen skulle hållas i den inre delen av lokalen fokuserades det där att hålla 
allting samlat och inte sprida utställningen över hela lokalen som det tidigare hade gjorts, 
se bild 21-27.  
 
Stor vikt har lagts på att presentera själva produkterna var och en för sig, där alla 
produkter ses som lika viktiga. Varje produkt som finns i utställningen har därför en 
tillhörande produktbeskrivning stående bredvid som med hjälp av bild på produkten och 
en kort informationstext beskriver vad produkten används till och hur och när den har 
tillverkats, se bild 22-24. Vid större produkter som står på golvet har skyltar med en 
svävande upphängning använts. Allt för att de ska kännas så luftigt, stilrent och snyggt 
som möjligt, se bild 25. 
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Tanken är också att produkterna ska stå fritt på podiet så att besökare ska få klämma och 
känna på de produkter som tillverkas i dagläget. Kanske är det eventuella kunder som är 
på besök och för dessa är det extra viktigt att få se men framförallt att de produkter som 
står framme är av god kvalitet och att inga märkbara fel finns. 

 
Bild 21: En översiktsbild av utställningsområdet och TV-skärmen       
 

 
Bild 22: Podiet samt produkt med tillhörande produktbeskrivning 
 

 
Bild 23: Produkt med tillhörande produktbeskrivning samt världskartan och podiet  
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Bild 24: Produkter med tillhörande produktbeskrivningar   
    

 
Bild 25: Produkt med tillhörande svävande produktbeskrivning 
 
Mittemot podiet finns produktväggen som består av sju fack med en produkt i varje. 
Dessa produkter tillverkas inte längre och får därför tillsammans utgöra historieväggen. 
Det är några få utvalda produkter som representerar olika delar och tanken var att med 
detta kunna visa vilken bredd företaget har på sin produktion.   
De har tillverkat produkter till många olika industrier som exempel tågindustrin, 
bilindustrin, brandförvaret, försvarsmakten, elindustrin osv. I varje fack finns en produkt, 
en produktbeskrivning och en plansch som tillsammans lyfter fram produkten. 
Planscherna i bakre kant beskriver var och i vilket sammanhang produkten har använts i.  
En bred grå rand har målats runt en del av lokalen för att slutligen binda samman med 
fototapeten som är färgmatchade med varan genom användning av NCS-systemt, bild 26.  

Bild 26: Historievägg 
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Bild 27: Tre platser från utställningsdelen 

6.1.3 Sittgrupp 
Sittgruppen i område 3 är placerad på den plats där det tänkta konferensrummet skulle 
vara. Det vill säga direkt till höger från entrédörrarna. Den består av fem mörkgrå fåtöljer 
som binds samman med en rund stor matta och ett bord i mitten. Här är det tänkt att 
besökare ska kunna sätta sig och vänta efter att de skrivit in sig i den mottagande delen. 
Till skillnad från tidigare är nu fåtöljerna samlade i en grupp istället för att vara utspridda 
längs väggen. Detta skapar harmoni och känns som en del i det hela, se bild 28 och 29. 

Bild 28: Sittgrupp till höger om entrédörrarna                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 29: Sittgrupp 
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6.1.4 Före och efterbilder 
För att lättare kunna se skillnaden och på vilka förändringar som gjorts under arbetets 
gång visas före och efter bilder på entrén nedan, se bild 30-35. Se figur 14 för bättre 
orientering i lokalen, område 1,2 och 3 

Bild 30: Mottagande före och efter, område 1 

 
Bild 31: Produktvägg före och efter, område 2 

Bild 32: Utställning före och efter, område 2 
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Bild 33: Sittplats före och efter, område 3 

 
Bild 34: Sittplats före och efter, område 3           
 

 
Bild 35: Utbyggnaden där toalett. städförråd och kapprum är placerade före och efter 
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6.2 Marknadsföringsmaterial 

6.2.1 Isolatorbroschyr 
Isolatorbroschyren består av 7 kapitel fördelade på 24 sidor och ger en grundläggande 
information över ABB Composites isolatorer men även underlag för att kunna beräkna 
bästa möjliga isolator för de ändamål som kunden vill ha. 
 
Vid avslutande av examensarbetet trycktes en provserie upp av broschyren i 20 exemplar. 
Broschyren kommer till största del att ha sin spridning digitalt men kommer också att 
finnas tillgänglig i tryckt format. För att se hela broschyren i full storlek se bilaga 4. 
 
Nedan följer broschyren i dess slutgiltiga tappning, se bild 36-42. 

 
Bild 36: Sida 1-3, framsida och kortare information om ABB Composites 

 
Bild 37: Sida 4-7, isolatorns konstruktion och tekniska fördelar 
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Bild 38: Sida 8-11, tekniska fördelar fortsättning och utvärdering 
 

 
Bild 39: Sida 12-15, utvärdering fortsättning och applikationer 

 
Bild 40: Sida 16-19, design guide 
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Bild 41: Sida 20-23, design guide fortsättning och beställningsformulär 

 
Bild 42: Sida 24, baksida  
 

6.2.2 Allmän broschyr 
Den allmänna broschyren består av 4 kapitel fördelade på 10 sidor och ger grundläggande 
information om ABB Composites i Piteå och deras produktportfolio.  
 
Vid avslutande av examensarbetet trycktes en provserie upp av broschyren i 20 exemplar. 
Broschyren kommer till största del att ha sin spridning digitalt men kommer också att 
finnas tillgänglig i tryckt format. För att se hela broschyren i full storlek se bilaga 5. 
 
Nedan följer broschyren i dess slutgiltiga tappning, se bild 43-45. 

 
Bild 43: Sida 1-3, framsida och kortare information om ABB Composites 
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Bild 44: Sida 4-7, isolator och kompositkomponenter 

 
Bild 45: Sida 8-10, fiberlindade produkter och baksida 
 

6.2.3 Utställningsmaterial 
De bilder som tagits av produkterna har använts för att skapa de beskrivningar som 
användes till alla produkter i utställningen. Informationen på skyltarna var tvungen att 
hållas kort och konsist då viss information om både tillverkning och applikationer inte 
fick publiceras för besökarna. Layoutmässigt följer de dom riktlinjer som framtogs för 
broschyrerna för att skapa en standard och en enhetlig bild. 
 
Formaten på produktbeskrivningarna finns i tre olika utföranden, A4, A5 samt A6. Nedan 
visas några få utvalda produktbeskrivningar, se bild 46 och 47. 

 
Bild 46: Produktbeskrivningarna till utställningen 
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Bild 47: Produktbeskrivningarna till utställningen 
 
Historieväggen består av sju fack, fyra stycken 50*45 cm och tre stycken 70*45 cm, innersta 
väggen i varje fack består av en plansch som representerar produkten i facket och dess 
användningsområde i den utsträckning det gick att få tag på. Alla bilder är redigerade så att de går 
i samma färgton och därigenom skapar en samhörighet, se bild 48. 

 

 
Bild 48: Bakgrundsplanscher till historieväggens fack 
 
De produktbeskrivningar som användes till historieväggen skiljer sig från de övriga i det 
avseende att ingen bild på produkten användes, endast information, se bild 49. 

 
Bild 49: Produktbeskrivningar för historievägg 
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6.2.4 Informationsbildspel 
På den tv-skärm som monterades i entrén skapades en bildpresentation som är 
självgående där relevant information till besökarna visas. Denna information är lätt 
utbytbar och är tänkt att kunna modifieras vid behov. Layouten på presentationen är 
uppbyggd på samma sätt som övrigt presentationsmaterial. Nedan visas några av de 
bilder som visas på skärmen, se bild 50. 

 

 
Bild 50: Utdrag ur presentationen som skapades för entrén.  
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7. Rekommendationer 
 
I detta avsnitt följer en kort beskrivning om vilka rekommendationer gruppen har till 
ABB Composites efter avslutat arbete. 

7.1 Entré 
På grund av att byggnationskostnaderna blev större än beräknat fick vissa saker 
prioriteras bort. Däribland den storbild som skulle sitta på väggen direkt till vänster i 
entrén då man kommer in, det vill säga i avdelningen där inskrivningen sker. Där 
rekommenderar gruppen att byta ut den skylt som i nuläget är placerat på den väggen mot 
en betydligt större tryckt bild uppspänd på en ram. 
 
En annan rekommendation är att ordna så att trådlöst nätverk ska finnas tillgängligt i 
entrén för besökare med datorer eller telefoner som eventuellt sitter och väntar på möten. 
 
För att ytterligare förtydliga företagets nya profil skulle skyltning på utsidan av fasaden 
och vägbeskrivning till företaget behöva förbättras. I dagsläget är det inte självklart vart 
t.ex. entrén ligger i byggnaden på grund av dålig skyltning. 
 

7.2 Marknadsföringsmaterial 
Gruppen har arbetat mycket med företagets presentationsmaterial under projektet och har 
en bra inblick i om vad som finns och i vilket skick materialet är. Det finns vissa delar i 
materialet som borde förbättras rätt omgående. Bland annat förnya de PowerPoint- 
presentationer som personalen använder för besökare och kunder idag men också 
uppdatera övrigt material och bilder till den nya grafiska profilen. Gruppen har genomfört 
en stor del av arbetet men det finns fortfarande saker kvar som behöver förbättras. 
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8. Diskussion 
 
I diskussionsavsnittet nedan kommer personliga åsikter fram om vad gruppen tyckte om 
projektet, vad har varit bra/vad har varit dåligt, vad skulle ha kunnat göras bättre, vilka 
problem uppstod osv. 
 
Från första början och genom hela projektets gång har det varit viktigt från företagets sida 
att det ska vara så ekonomiskt som möjligt. Att få ut det mesta möjliga av pengarna som 
investeras. Detta har vi förstås lagt ner mycket tid på, att hitta så prisvärd inredningen, 
material och tjänster som möjligt.  
 
I efterhand kan vi tycka att man från företagets sida redan från första början hade kunnat 
sätta upp en fast budget för förändringen i entrén. Det skulle ha förenklat en hel del för 
oss att veta ungefärligen vilken summa pengar vi hade att jobba med. Vi har under hela 
projektets gång fått ändra våra planer och idéer på grund av den ekonomiska biten vilket 
vi kan tycka är synd både för vår del, att inte fullt ut kunnat få utföra våra idéer men 
också för det slutgilltiga resultatet.  
 
Vår tidplan och planering som vi satte upp i början av projektet har inte kunnat följas och 
nya planeringar har fått göras under arbetets gång. Detta för att vi har behövt mycket 
hjälp från de anställda för att kunna få ihop materialet till broschyrerna och arbetet har 
legat lika mycket i deras händer som i våra och förstås inte varit första prioritet för dem. 
Detta har gjort att projektet dragit ut rätt mycket på tiden och planeringen har ej kunnat 
följas.  
 
Vi har också haft en del problem vid själva inköpen då företaget endast haft möjlighet att 
köpa in på faktura. Detta har lett till problem då många mindre företag inte har kunnat 
skicka fakturor, vilket har resulterat i många extra timmars arbete. 
 
Det vi har tyckt varit väldigt bra är att vi har kunnat arbeta fritt med våra idéer och 
lösningar som ibland kanske blivit väl invecklade men som vi sedan har presenterat för 
en mindre grupp anställda. Vi har därefter bollat idéer och undersökt om det vi har 
kommit fram till är genomförbart. Vissa saker har vi efter presentationer fått omforma 
och vidareutveckla vilket har varit väldigt lärorikt. 
 
De anställda var till en början lite ointresserade men allt eftersom resultat började synas 
ändrades deras inställning och de har varit mycket positiva och mottagliga för 
förändringen. Vår handledare och övriga medarbetare har varit väldigt hjälpsamma under 
hela projektets gång och sett till att vi fått det material vi behöver för att kunna arbeta. 
Sammanfattningsvis har det varit ett mycket lärorikt och roligt projekt där vi fått plocka 
fram många olika sorters kunskaper och tankesätt.  
 
Extra värdefullt för oss är att projektet har gett utdelning och där faktiskt allt material vi 
har tagit fram används av företaget idag. Visst material har även skickats vidare och 
används av andra ABB enheter i Sverige. 
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ABB in Piteå

ABB Composites is located in Piteå in the northern part of Sweden. Our compa-
ny was founded by pioneers in the Swedish polymer industry, and production of 
electrical insulating material started in 1918. The present location was established 
in 1967 and today there are approximately 160 employees.  Our core competence 
resides in our knowledge of the electrical, mechanical, and physical properties of 
composite materials and in our ability to engineer unique insulation solutions for our 
customers. Our main product areas are Technical Laminates, Machined Composi-
te Components, Filament Wound Products, Breaker Components and Composite 
Insulators.

ABB Composites in Sweden develops and 
manufactures Power Composites - high 
performance insulating components made 
of fiber composite materials for power and 
high voltage applications. Our mission 
is to produce world-class, cost-efficient 
products for customers all over the world. 
ABB has a long history of working with 
composite materials dating back to 1918.
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Design for reliable performance

As a part of ABB, we know the 
requirements of high voltage ap-
plications and the essence of being 
a reliable business partner with the 
highest quality standards. We are 
currently providing hollow composite 
insulators in the voltage range from 
72 kV – 1100 kV AC / 800 kV DC and 
in lengths up to 11 m. All composite 
insulators are tested and certified  
according to IEC 61462.

ABB hollow composite insulators are 
made of glass fiber-reinforced epoxy 
resin tubes with silicone rubber sheds 
and aluminum end fittings.  

The design is adapted for high voltage 
applications in outdoor service.  Our 
design, material properties and manu-
facturing processes ensure a lifetime 
of 30 years or more. Each composite 
insulator design is tailor-made to the 
customer’s requirements.  We currently 
offer a wide product range with more 
than 100 different composite insulators 
in production. 

Technical support and after-sales 
service are always available to all our 
customers.

By choosing ABB composite insulators, 
excellent performance and reliability can 
be assured for the lifetime of the  
equipment.

In-house production of glass fiber 
tubes
The insulator tubes are made of 
electrical-grade glass fiber reinforced 
epoxy resin using a wet filament winding 
technique. Continuous fibers are drawn 
through a bath of epoxy resin and then 
wound at a controlled pre-stress onto 
the mandrel. The fibers are oriented so 
that they will carry only tensile stress in 
the finished product, i.e. the design re-
quirements determine how the fibers are 
wound. By alternating the structure of 
the layers, the tube can be tailor-made 
according to customer requirements. 
 
 

In-house production of glass fiber reinforced epoxy tubes

Aluminum end fitting

Silicone rubber sheds

Glass fiber reinforced  
epoxy resin tube
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We use only high-quality HTV silicone rubber from the best 
available suppliers. HTV silicone rubber ensures the high-
est possible durability of the sheds, as well as outstanding 
tracking and erosion resistance. Using only hard-wearing HTV 
silicone rubber ensures superior performance in sandstorm 
areas and minimization of damages during transportation 
and handling. The material has also a stable behavior under 
extreme climate conditions (-50°C to +105°C as standard).

Major development work has been done for our optimized 
shed profiles. We mainly offer shed profiles using alternating 
long and short sheds, which have the benefit of being self-
cleaning. The bottom surface as well as the top surface of 
the sheds is tilted at an angle. This ensures optimal creepage 
distance and protected areas, resulting in the lowest possible 
leakage currents, even in severe environments. The tip of 
each shed is well-rounded to minimize the electrical field and 
the risk of flashover.

The pattern in which the fibers are laid and the pre-stress on 
the fibers are computer controlled. The fibers can be laid at 
any angle from 10° to 90° to the longitudinal axis. An inner 
layer of polyester liner is normally used. This is a requirement 
for insulators used for gas-insulated circuit breaker applica-
tions to withstand decomposition products of the insulation 
gas SF6. 

Precise and defined winding of the fiber onto the mandrel 
ensures uniform laminates of the highest quality. The tubes 
are cured on continuously rotating mandrels at high tempera-
tures. After curing, the tubes are removed from the mandrels 
and machined to the required dimensions. The whole process 
ensures high-grade insulator tubes with low manufacturing 
tolerances and superb mechanical and dielectrical properties. 

The composite insulators are designed according to the 
mechanical requirements of our customers to manage both 
bending forces and the inner pressure to which the insulator is 
subjected during its service lifetime. The composite insulator 
design is optimized by altering the following parameters:

•	 Fiber	angles	of	the	composite	tube
•	 Wall	thickness	of	the	composite	tube
•	 Overall	dimensions	(inner	diameter,	shape)
•	 Flange	design		

High-strength flange design
The fiberglass tubes are fitted into high-strength aluminum 
alloy casted flanges using a special process which results 
in a combined shrink fit and adhesive bond. The result is an 
extremely strong, gas-tight and leak-proof joint. 

Silicone rubber sheds for best performance
The fiberglass tubes are finally coated with specially formulat-
ed high-temperature vulcanized (HTV) silicone rubber weather 
sheds using a void-free helical extrusion process.  ABB has 
developed a unique patented method of extruding the sheds 
with a helical pattern.  This method ensures the best possible 
interface between the silicone and the tube. The silicone rub-
ber sheds are chemically bonded to the tube, thus allowing no 
moisture or contamination to enter. The result is a seamless 
silicone coating with no molding lines.

The flexibility of this method also ensures that any customer 
dimension (diameter, length or shape) can be met with even 
the highest creepage distance requirements. The cost of tool-
ing is low compared to other methods, which makes our pro-
cess highly suitable for optimizing the design to our custom-
ers’ needs in a cost-efficient way.  Even the longest insulators 
can be manufactured in one step.
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Advantage of technology

ABB composite insulators with silicone rubber insulation possess 
unique properties. Silicone rubber is the fastest-growing, most 
dominant polymeric insulation material for high voltage products.

Composite insulators were first introduced more than 30 years 
ago, and the use of hollow composite insulators on high volt-
age apparatuses is now well-accepted. Composite insulators 
have proven themselves in the field of service experience and 
can directly replace porcelain insulators used for high volt-
age applications. They offer significant benefits compared to 
porcelain insulators. Increased safety, light weight, superior 
pollution and insulation performance are some of the reasons 
for customers shifting to composite insulators. The advantag-
es are well-known and accepted. The following benefits are 
taken under consideration when OEMs and utilities worldwide 
choose composite insulators for their high voltage  
applications.

Explosion proof for maximum safety 
In the event of an internal fault/inner over pressure or external 
influence/vandalism, a porcelain insulator will show a violent 
failure (explosion) with dangerous fragments flying around at 
high speed.

The failure mode of a composite insulator is delamination/ 
puncture without the launch of destructive fragments. There 
is no damage to surrounding equipment and no danger for 
persons in the vicinity. This ensures maximum safety for both 
personnel and substation equipment.

Shattering tests have been performed studying the effects 
of the impact of a bullet fired on a gas filled live tank circuit 
breaker (LTB). With composite insulators there is minimum 
damage to the breaker, only a small leakage but no explosion. 
There is no scattering of pieces and no damage to surround-
ing equipment. The same test on a live tank breaker with 
porcelain insulator results in a fatal explosion with destructive 
fragments.

1

Shatter test of live tank circuit breaker (high speed camera, 16 ms sequence)
1. Composite insulator  2. Porcelain insulator

2
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Composite insulators offer outstanding safety in events  
such as:
•	 internal	fault/	inner	over	pressure	in	the	equipment
•	 external	influence	e.g.	during	transportation,	
 installation and maintenance 
•	 environmental	influence	e.g.	earthquake,	landslide,		 	
 tornadoes
•	 vandalism	e.g.	throwing	of	rocks,	shooting

Non-brittle material with reduced risk of handling  
damages 
As composite insulators are non-brittle with shock resistance, 
the risk of damage to the equipment during transport, installa-
tion and service is reduced. If, however, a minor shed damage 
occurs, it can be easily repaired in the field. This is not the 
case for porcelain insulators.

Leakage current control due to hydrophobicity
Composite insulators with silicone rubber sheds have the 
added benefit of being hydrophobic, a Greek term meaning 
„fears water.” This characteristic helps break up water films 
and creates separate droplets, which reduces leakage current 
along the insulator surface, prevents flashover and elevates 
the voltage withstand capability during wet and highly-con-
taminated conditions. The low leakage current also minimizes 
discharge activity on the surface and erosion. In effect, the 
hydrophobicity acts as a self-cleaning property which extends 
service life and lowers substation maintenance costs.

The mechanism behind the hydrophobicity of silicone rub-
ber is the diffusion of low molecular weight, LMW, silicones 
from the bulk of the material to the surface. The LMW silicone 
forms a layer on the surface that is hydrophobic (non-wetting).

This layer is extremely thin, only a few molecular layers, and is 
distributed all over the surface, thus forming the hydrophobic 
layer. The LMW silicones in the silicone rubber diffuse to the 
surface over the entire life of the insulator; however, the loss 

of material over the lifetime is negligible and does not impair 
the other insulator properties. Another ability of silicone is its 
ability to encapsulate contaminated particles.

Under heavy and prolonged pollution, the hydrophobic char-
acteristic may be reduced temporarily, but it recovers quickly 
as soon as the conditions are normalized. Testing carried 
out shows loss of hydrophobicity during the extreme condi-
tions of a 1,000 h salt fog test to the order of 200-500 h. The 
insulators recover within a few days if allowed to dry, faster if 
exposed to UV light and high temperatures.

Provided they are new, polymeric materials other than silicone 
rubber may also exhibit hydrophobic properties. However, 
these materials normally lose their hydrophobicity after a  
relatively short time in service.

Piece of porcelain insulator after live tank circiut breaker shatter test

Composite insulator after live tank circiut breaker shatter test 



Excellent insulation to reduce creepage requirement
Composite insulators have excellent insulation properties 
and outstanding contamination performance due to the HTV 
silicone rubber.  Published field studies show that it is pos-
sible to reduce the required creepage distance by at least one 
pollution level when composite insulators are chosen over 
porcelain.  

Flashover resistance
The efficient suppression of leakage currents means that the 
risk of flashover is reduced compared to porcelain insulators. 

Erosion resistance
It is inevitable that even silicone rubber will show some dis-
charge activity in the event of severe pollution, thought it is 
less than for non-hydrophobic materials such as porcelain. 
With proper material formulation and a suitable insulator  
design, such discharge activity can be minimized.
The silicone rubber used for ABB composite insulators is fur-
ther protected by aluminum trihydrate, ATH, which has proven 
arc and fire resistance capabilities.

The aging resistance of ABB composite insulators has been 
verified by accelerated aging tests, like the 1,000 h salt fog 
test and the 5,000 h cyclic test and at test stations in various 
climates around the world.

Outstanding seismic performance provides safety and 
reliability
The low weight and the shock-proof design of composite 
insulators compared to porcelain offer advantages in terms 
of earthquake resistance capability. No shock absorbers or 
special designs are required in seismic areas.
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Low weight for cost savings
Composite insulators are much lighter and provide higher 
performance than porcelain insulators. This leads to a drastic 
reduction in the use of the other materials that make up HV 
electrical substations, such as foundation materials and the 
bearing structures. The installation phase is also easier due to 
the reduced need for heavy installation equipment.

Maintenance-free and outstanding pollution performance
HTV silicone rubber has the ability to transfer its water-repel-
lent properties into pollution layers which cover the surface.  
This eliminates the need for maintenance or cleaning of the 

high voltage apparatuses in polluted environments. Expen-
sive solutions normally used for porcelain, such as cleaning, 
greasing or coating, can be avoided.

UV stability
HTV silicone rubber is UV and ozone resistant. Natural UV 
radiation from the sun has wavelengths of over 300 nanome-
ters. Shorter and more energetic wavelengths are filtered out 
in the atmosphere. Silicone has its maximum absorption be-
low this wavelength, which ensures superior stability against 
UV radiation. 

 

Additional advantages
Other advantages of composite insulators are short and 
reliable delivery time, best possible strength-to-weight ratio, 
the possibility of reducing gas volume on SF6 breaker bush-
ing with conical insulators compared to cylindrical designs, 
proven aging resistance and high inherent fire resistance.
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Evaluating a great concept

ABB composite insulators are thoroughly tested to international 
standards and higher. They are installed all over the world and 
have been proven excellent performance under all climates 
and harsh conditions such as coastal, desert and industrial 
environments.

Service experience
Since 1985, when the first ABB high 
voltage equipment with silicone rubber 
sheds were installed, ABB has delivered 
a large number of high-voltage appara-
tuses equipped with composite insula-
tors. They have been installed in a wide 
range of environments, from marine to 
desert and/or areas with industrial  
pollution.

The performance of ABB insulators and 
products in installations with extreme 
environmental conditions has been 
studied in detail, and the results have 
been published in a number of well-
known conferences and journals. The 
observations show excellent perfor-
mance with insignificant changes in 
material properties. 

The silicone material has proven its out-
standing performance at test stations in 
severe climates and commercial installa-
tions all over the world.

Between 1985 and 2009, ABB has 
delivered a large number of HV appara-
tuses with hollow composite insulators:

•	 7,500 dead tank circuit breakers 
•	 3,500 live tank circuit breakers 
•	 5,500 outdoor instrument  

transformers
•	 10,000 transformer bushings
•	 3,500 cable terminations
•	 2,500 surge arresters

In total have over 60,000 ABB hollow 
composite insulators been supplied to 
customers worldwide. The volume is 
increasing year by year.
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Extensive testing
ABB composite insulators with silicone 
rubber sheds have been subject to ex-
tensive testing to ensure a high quality 
level and to verify their mechanical and 
electrical properties under all environ-
mental conditions. Aging withstand, 
electrical and mechanical erosion 
resistance and UV stability have been 
fully verified. Natural pollution tests are 
continually performed at test stations in 
both marine and desert climates.

Testing is also performed at low ambi-
ent	temperatures,	down	to	-60˚C.	The	
composite insulators comply fully with 
the requirements specified by IEC. The 
insulators have been subject to vandal-
ism tests in which objects have been 
thrown at the insulators. 

A circuit breaker with composite insula-
tors has even been subjected to gunfire 
to show that this kind of damage does 
not cause complete breakdown or 
explosion that may injure personnel or 
damage surrounding equipment.

Examples of performed tests:
•	 High and low temperature 
•	 Dielectric 
•	 UV radiation 
•	 Accelerated aging 
•	 Mechanical strength 
•	 Over-pressure 
•	 Seismic
•	 Shatter

    

Field test
Test installations have been made to 
gain information on long-term behav-
ior with respect to optimal creepage 
distance of HV apparatuses in differ-
ent environments. A number of surge 
arresters, bushings and circuit breakers 
with composite insulators using silicone 
rubber as external insulation have been 
installed at different sites. These have 
been subjected to heavy or very heavy 
pollution levels for a test period up to 
seven years. The test stations were cho-
sen to represent all possible climates, 
including coastal, subtropical and desert 
areas.

The results, presented in a CIGRE re-
port, verify the improved hydrophobicity 
and low leakage current properties of 
composite insulators. 

800 kV DC transformer
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With regard to pollution performance, the short-term and 
long-term hydrophobicity characteristics of silicone rubber 
apparatus insulators are better than those of porcelain insula-
tors. The number of high pulses in the leakage current, giving 
risk of a flashover, is much lower for silicone rubber insula-
tors than for porcelain insulators. A large margin exists in the 
specific creepage distance of composite apparatus insulators 
in comparison to porcelain insulators.

Long-term field tests of ABB composite insulators have also 
been performed at very high voltage stress, 800 kV DC, to-
gether with ABB High Voltage Direct Current (HVDC) unit. The 
field tests and our extensive deliveries for 800 kV DC applica-
tions (wall bushings, transformer bushings, circuit breakers, 
instrument transformers, voltage dividers, support insulators) 
is a verification of the insulators’ excellent insulation proper-
ties and the durability of the design.
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Design and type test according to IEC 61462

Design test 7.0 Type tests 8.0

Tests of interface and connections 

of end fittings 7.2

Tests of housing 

material 7.3

Tests for the 

tube material 

7.4

Internal pres-

sure test 8.4.1

Cantilever 

bending test 

8.4.2Reference 

dry power 

frequency 

flashover 

test 7.2.2

Thermal 

mechanical 

pre-stress 

test 7.2.3

Water im-

mersion 

pre-stress 

test 7.2.4

Verification tests 7.2.5  

– Visual verification 7.2.5.1

– Steep-front impulse high

   voltage test 7.2.5.2 

– Dry power frequency volta

   ge test 7.2.5.3 

– Internal pressure test

   7.2.5.4

Tracking 

and ero-

sion test 

7.3.1

Flamma-

bility test 

7.3.2

Water dif-

fusion test 

7.4.2/7.4.3

Design, type and routine tests

ABB composite insulators are design, type and routine tested 
in accordance with IEC 61462 and to other regional  
standards.

ABB has invested in sophisticated equipment for routine 
testing, and our routine testing goes beyond the IEC require-
ments. The routine testing includes cantilever bending tests, 
pressure tests and quantitative gas tightness measurements. 

This ensures the highest quality level and long-term perfor-
mance of the insulator. In addition, ABB has a fully-equipped 
laboratory for material analysis. Electrical, mechanical and 
physical properties are measured and documented on a rou-
tine basis to secure all important material properties.

800 kV DC test station
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Applications

1 2

Examples of applications in which ABB composite insulators are used:
1. Wall bushings 2. Compact transmission line post insulators  3. Cable terminations 
4. Live tank circuit breakers  5. Transformer bushings

3 4

5
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6. HVDC support insulators and voltage dividers  7. Outdoor instrument transformers 
8. Surge arresters  9. Dead tank circuit breakers

6

7 8 9
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Design guide

ABB Composites has a wide range of insulators in our portfolio 
and together with our flexible production method, we can 
deliver composite insulators that will meet and exceed your 
requirements. 

This design guide makes it is easy to choose a composite insulator that meets your requirements. If none of our standard  
designs match your needs, other designs can be easily developed on request.

The easiest way to design an insulator is to decide the following:
1: Specify inner diameter and length of the tube from the diameter set table
2: Choose a shed design and creepage factor
3: Choose flanges from the installation preferences

Glass fiber tube dimensions
ABB Composites can offer composite insulators with cylindrical, conical, and combinations of cylindrical and conical sections. 
Lengths up to 11 m can be manufactured in a single tube. All of our tubes are customized (wall thickness and winding angles) 
to meet customers’ mechanical requirements (pressure and bending).

Inner diameter 1

D1 [mm]

Inner diameter 2

D2 [mm]

Length 1

L1 [mm]

Length 2

L2 [mm]

Length 3

L3 [mm]

Maximum length

Lmax [mm]

200 100 300 898 100 1 298

200 100 300 1 495 150 1 945

250 219 680 855 470 2 005

270 130 265 1 100 500 1 865

270 200 1 645 1 410 1 545 4 600

296 219 770 1 595 700 3 065

326 219 780 1 965 700 3 445

330 210 150 720 190 1 060

330 210 150 1 310 680 2 140

394 286 990 2 300 990 4 280

450 210 1 500 710 1 920 4 130

486 385 1 840 1 600 2100 5 550

486 124 1 420 2 940 310 4 670

500 311 1 400 1 800 1 150 4 350

550 400 2 800 625 3 295 6 720

740 580 3 800 1 000 5 900 10 700

L1 L2

Lmax

L3

D2
D1
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Shed profile
The required creepage distance for your apparatus will determine which shed form is suitable for your design and that will meet 
your requirements. ABB Composites has a wide range of standard shed profiles, see table below. Other shed profiles can be 
arranged quickly and cost-efficiently on request. Extreme creepage requirements (> 50 mm/kV) can also be arranged.

Lmax

D1

S

P

P1

S [mm] P [mm] P1 [mm] Cf, Creepage factor

55 27 27 2.65

55 55 25 3.55

55 60 30 3.87

55 60 40 4.21

70 75 55 4.25

60 70 50 4.49

55 65 48 4.61

To make an estimation of the creepage distance from the shed profiles creepage factor, the following equation may be used:
 
Cd = Cf × ( ad - 300 ) + 300

where: 
Cd = Creepage distance*
ad = Arcing distance**
Cf = Creepage factor

Inner diameter

D1 [mm]
130 150 180 210 214 260 311 335 375 406 420 450 470 486 575

Maximum length

Lmax [mm]
3 200 3 200 4 570 4 570 3 300 5 150 5 200 4 570 4 570 3 600 4 600 4 570 4 570 9 500 4 570

Explanatory text from IEC 61462
*Creepage distance
Shortest distance or the sum of the shortest distances along the surface on an insulator between two 
conductive parts which normally have the operating voltage between them
**Arcing distance
Shortest distance in the air external to the insulator between the metallic parts which normally have the 
operating voltage between them
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Tube  Flange

Tube inner diameter

D1 [mm]

Number of holes

NH [pcs]

Bolt circle diameter

DBC [mm]

Hole diameter 

DH [mm]

Outer diameter

DO [mm] 

100 6 213 M12 254

124 8 232 M12 260

130 4 286 15 ¤	255

130 4 260 15 ¤	230

130 4 171.5 M8 185

130 4 225 18 270

130 4 286 15 ¤	255

130 8 232 M12 260

150 6 290 14 325

150 8 280 15 310

150 4 286 19 ¤	255

150 8 330 18 365

150 4 318 18 366

150 4 318 18 364

150 6 326 14 356

180 6 326 16 362

180 6 326 16 362

180 6 326 14 356

180 8 330 18 365

180 8 275 18 310

180 8 275 18 310

180 8 280 15 310

180 8 325 18 365

180 8 330 18 365

180 13 275 12 315

200 8 215 M10 258

200 4 182.5 M8 250

200 8 361 15 393

210 6 / 6 362 14 / 18 400

210 4 350 14 380

210 8 326 M10 346

210 4 360 14 390

210 10 326 14 390

210 4 296 M8 312

210 4 286 15 ¤	255

210 4 244 15 ¤	255

210 6 360 14 390

210 6 326 M10 346

219 6 308 M10 333

250 12 457 15 490

260 8 330 M16 365

260 4 406 14 436

270 16 450 16 480

¤	=	non-circular	flange,	square

Flanges
The flange design is critical for the fit of the insulator to the apparatus to which it will be attached. We offer a wide range of 
standard flange designs. If none of these flanges meet your requirements, other designs are possible.
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Tube  Flange

Tube inner diameter

D1 [mm]

Number of holes

NH [pcs]

Bolt circle diameter

DBC [mm]

Hole diameter 

DH [mm]

Outer diameter

DO [mm] 

270 12 390 M12 420

286 6 389 M10 455

296 12 502 15 532

311 6 456 14 486

311 16 395 M12 430

311 8 360 M12 390

311 16 520 22 600

311 8 360 M12 380

326 12 527 15 560

335 8 360 M12 390

335 8 360 M12 380

375 16 570 14 614

375 4 425 M10 543

385 16 700 18 580

394 24 605 15 635

400 12 530 14 565

420 20 480 M12 520

420 8 360 M12 466

420 30 509 8 560

450 15 558 M10 573

486 16 555 M12 740

486 30 605 14 640

500 8 600 18 640

500 12 675 18 715

550 16 680 18 720

580 24 710 18 745

740 32 890 26 940

DBC Do

DH × NH 

D1
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Material properties
Only the highest-quality materials from well-known suppliers are used in our products.

Material specification, glass fiber tube
Composite tube, filament wound of glass roving impregnated with epoxy resin. The inner surface is coated with polyester non-
woven. The table below show typical properties for a tube with 38° winding angle.

Properties  Unit Typical value Test method

   

Winding angle Degree 38  

Density g/cm3 2 ISO 1183

Glass content % weight 75 ISO 1172

   

Interlaminar shear strength*, ILSS MPa EN 2377

RT  40  

110°C  28  

140°C  12  

   

Flexural strength MPa 250 ISO 178

Flexural modulus GPa 16 ISO 178

Compressive strength, axial MPa 200 ISO 604

Dielectric strength, tangential, oil. 90°C kV/mm min 3.6 IEC 60243

Dielectric strength, axial oil. 90°C kV/mm min 3.6 IEC 60243

Partial discharge at 3.6 kV/mm pC <10 ABB 309-01

Tracking index**, CTI  >600 IEC 60112

Dielectric constant, RT  5.75 IEC 60250

Dissipation factor, RT  0.0047 IEC 60250

   

Volume resistivity ohm IEC 60093

3 000 V  2x1,014  

5 000 V  3x1,014  

   

Surface resistivity ohm IEC 60093

Outside 3 000 V  2x1,016  

Outside 5 000 V  2x1,016  

   

Surface resistivity ohm IEC 60093

Inside 3 000 V  8x1,016  

Inside 5 000 V  8x1,016  

   

Water absorption, RT mg 7.5 ISO R 62

Glass transition temp. °C min 130 ISO 11357-2

Temperature index °C 160 IEC 60216

*/ Interlaminar shear strength-tangential
**/	Criteria	50	%	reduction	of	flexural	strength	after	20,000	h,	plan	laminate	fiber	directional
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Material specification, Silicone rubber 
Platina curing, solid silicone rubber based on polydimethylsiloxane (PDMS) with aluminum trihydrate (ATH) filler.

Material specification, Aluminum alloys

Properties Unit Specific value Test method

    

Vulcanized rubber    

Color  ANSI 70 5.0BG 7.0/0.4  

Tensile strength, RT MPa min. 3.0 ASTM D412

Elongation at break, tensile % min. 170 ASTM D412

Hardness Shore A 65-75 ASTM D2204

Tear strength kN/m min. 15 ASTM D 624B

Dielectric strength, 1 mm sheet, RT_I_ kV/mm 23 IEC 60243

Tracking resistance  1A4.5 IEC 60587

Dielectric constant 100 Hz, RT  3.67 IEC 60250

Dissipation factor 50 Hz, RT  0.017 IEC 60250

Volyme resistivity Ωcm 2.0x1014 IEC 60093
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Alloy description

(DIN EN 1706)

Numeric short 

symbol

(DIN 1725-2)

Material 

number

(DIN 1725-2)

Material 

designation

Rm

(MPa)

Rp 0.2

(MPa)

A5

%
HBS

Chemical symbol Numeric

GK-AlSi7Mg EN AC-AlSi7Mg0.3 EN AC-42100-T6 G-AlSi7Mg 3.2371 290 210 4 90

GK-AlSi10Mg EN AC-AlSi10Mg(a) EN AC-43000-T6 G-AlSi10Mg 3.2581 260 220 1 90

EN AC-AlSi10Mg(b) EN AC-4310-T6 260 220 1 90

EN AC-AlSi10Mg(Cu) EN AC-43200-T6 G-AlSi10Mg(Cu) 3.2383 240 200 1 90

 





Customer request form

Please use this request form to specify your ABB composite insulator

Company: 
Contact person:     Phone no:
Type of apparatus: 
Annual quantity:     Batch size:
Insulating medium: 
Service temperature range:   to        °C 

Mechanical requirements acc. IEC 61462

Max. mechanical load, MML:   kN
Max. deflection at MML:    mm
Max. service pressure, MSP:   MPa

Electrical requirements

Min. arcing distance:    mm
Min. creepage distance    mm

Dimensions
If it is possible, please give us dimension limits (max. and min.)

Cylindrical   Max.   Min. 

Length of insulator, L:   mm   mm
Inner diameter, D1:   mm   mm

Conical    Max.   Min.

Length of insulator, L:   mm   mm
L1:     mm   mm
L2:     mm   mm
Inner diameter 1, D1:   mm   mm
Inner diameter 2, D2:   mm   mm

Flange design
           Top flange     Bottom flange 

Outer diameter, Do:   mm   mm
Hole dimension, Dh:   mm   mm
Bolt circle diameter, DBC:   mm   mm
Number of holes, NH:   pcs   pcs
    
Additional information:

L

L2

D2

L1

Do

D1 DBC

DH x NH
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ABB in Piteå

ABB Composites in Sweden develops and manufactures 
Power Composites - high performance insulating components 
made of fiber composite materials for power and high voltage 
applications. Our mission is to produce world-class,
cost-efficient products for customers all over the world. ABB 
has a long history of working with composite materials dating 
back to 1918.
ABB Composites is located in Piteå in the northern part of 
Sweden. Our company was founded by pioneers in the 
Swedish polymer industry, and production of electrical in-
sulating material started in 1918. The present location was 
established in 1967 and today there are approximately 160 
employees. Our core competence resides in our knowledge of 
the electrical, mechanical and physical properties of compo-
site materials and in our ability to engineer unique insulation 
solutions for our customers. 

Our main product areas are Composite Insulators, 
Technical Laminates, Machined Composite Components, 
Filament Wound Products and Breaker Components.

ABB Sweden
In Sweden, ABB has about 8,700 employees at 35 locations. 
The company is a leading supplier of products and systems 
for power transmission as well as for process and industrial 
automation. 
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This group photograph of our personnel was taken way 
back in 1926. Some of the faces are those of pioneers 
in the Swedish polymer industry. When the picture was 
taken, they had already been working on polymers for 
eight years. The pioneering spirit has lived on and has 
made us into a leading company with high levels of 
expertise and extensive production resources. 

History of ABB Composites
In 1918, the Asea insulation plant in Västerås initiated 
manufacturing of electrical insulating polymers, resins and 
varnishes. Development work continued on phenolic resin-
based laminates and molding compounds in 1920. In 1921, 
we began the production of Bakelite, which made us one of 
the first companies in Sweden to include synthetic plastics 
in its production program. The first melamine molding com-
pound was produced in 1945, and in 1965 the company 
introduced SMC (Sheet Molding Compound) on the market. 
Production was moved to Piteå in 1967, and during that year, 
injection molding of thermosets also started. Filament winding 
for lightweight, strong and rigid products was introduced in 
the early 1970s. 

Over the years we have also been a supplier for various indus-
tries such as automotive, railway, medicine, fire appliance, 
aerospace and defense. Today our main focus is power and 
high voltage applications. As part of ABB, we know the requi-
rements of high voltage applications and the essence of being 
a reliable business partner with the highest quality standards.

Development and design
Composite materials can offer increased product performance 
relative to traditional materials. Composites can offer integra-
tion of insulating and mechanical functions, weight reduction 
and strength improvements. Composite materials can be tailor 
made for specific applications, which enables a highly efficient 
use of materials. 

Product development projects for composite materials require 
an integrated approach, from idea to completion. ABB has 
built a strong development team with competence in polymer 
chemistry, composite engineering, solid mechanics and 
composite manufacturing processes.
We focus on continuous improvements in the areas of new 
materials, technologies, design and production. Product 
developments occur in close cooperation with our customers. 
In this way we can optimize utilization of composite materials 
while moving quickly from idea to product inception. 

Electrical and mechanical testing
ABB has a material testing laboratory, which supports both 
production and development activities. The major areas of 
testing are for electrical, mechanical and physical properties 
of polymer and composite materials. Data are measured and 
documented on a routine basis to confirm all important 
material properties.

Group photograph 1926
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Composite Insulators

Composite insulators with silicone rubber insulation possess 
unique properties. Silicone rubber is the fastest-growing, most 
dominant polymeric insulation material for high voltage products. 
By choosing ABB composite insulators, excellent performance 
and reliability can be assured for the lifetime of the equipment.

Composite insulators were first introduced more than 30 years ago, and 
the use of hollow composite insulators on high voltage apparatuses is 
now well-accepted. They offer significant benefits compared to porcelain 
insulators. Increased safety, light weight, superior pollution and insulation 
performance are some of the reasons for OEMs and utilities worldwide to 
shift to ABB composite insulators. 
ABB hollow composite insulators are made of glass fiber reinforced 
epoxy resin tubes with silicone rubber sheds and aluminum end fittings. 

In-house production of glass fiber tubes
The insulator tubes are made of electrical-grade glass fiber-reinforced 
epoxy resin using a wet filament winding technique. Precise and defined 
winding of the fiber onto the mandrel ensures uniform laminates of the 
highest quality. 

Silicone rubber sheds for best performance
The fiberglass tubes are coated with specially formulated high-tempe-
rature vulcanized (HTV) silicone rubber weather sheds, using a void-free 
helical extrusion process. ABB has developed a unique patented method 
of extruding the sheds with a helical pattern. This method ensures the 
best possible interface between the silicone and the tube and a seam-
less silicone coating with no molding lines. The flexibility of this method 
also ensures that any customer dimension (diameter, length or shape) 
can be met, even with the highest creepage distance requirements. HTV 
silicone rubber ensures the highest possible durability of the sheds, as 
well as outstanding tracking and erosion resistance. 
 
Extensive testing
ABB composite insulators are thoroughly tested to international 
standards and higher. They are installed all over the world and have 
proven excellent performance under all climates and harsh conditions 
such as coastal, desert and industrial environments.

Applications
We are currently providing hollow composite insulators in the voltage 
range from 72 kV -  1 100 kV AC / 800 kV DC and in lengths up to 11 m. 
More than 100 different composite insulators are in production, and each 
composite insulator design is tailor-made to the customer’s 
requirements. All composite insulators are tested and certified according 
to IEC 61462.

Aluminum end fitting

Silicone rubber sheds

Glass fiber reinforced  
epoxy resin tube
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Examples of applications in which ABB composite insulators
are used:

•	 High	voltage	circuit	breakers	(live	tank	and	dead	tank)
•	 Outdoor	instrument	transformers	(current	and	voltage)
•	 Surge	arresters
•	 Cable	terminations
•	 Transformer	bushings	
•	 Wall	bushings
•	 Gas	insulated	switchgear	(GIS)	

•	 HVDC	support	insulators	
•	 Voltage	dividers

In total, over 60,000 ABB hollow composite insulators have 
been supplied to customers worldwide. The volume is 
increasing year by year.
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Technical Laminates & Machined 
Composite Components

ABB Composites has long experience as a supplier of high 
performance insulating composite components made of 
technical laminates. We offer a unique combination of technical 
expertise in the manufacture of both laminates and components, 
which allows us to adapt the best technical solution for almost 
any application.

Technical Laminates
A technical laminate of composite is a combination of rein-
forcement, polymers and additives. We have a number of 
standard types of laminates with proven properties. 
Our in-house production of laminates allows us to tailor the 
material properties to meet individual applications. 

They can be designed to resist corrosion, chemicals, high 
temperatures and fire; the mechanical properties can also be 
tailored.  

Our most common types of laminates can be found below. 
Detailed material data sheets are available upon request.

Article no Type of laminate

DE10 20900 Polyester laminate

General purpose

Temp index F, 155°C

DE10 20910 Polyester laminate

High flame retardance and arc resistance

Temp index F. 155°C

DE10 20810 Vinylester laminate

High mechanical strength and thermal properties

Temp index H, 180°C

DE10 20999 Epoxy laminate

Type G11, High mechanical strength and thermal properties

Temp index H, 180°C
Technical Laminates



ABB Composites | Technical Laminates & Machined Composite Components  7

High performance Composite Components
Fiber composites combine high strength and low density with 
excellent insulating properties. In addition, they offer a high 
resistance to chemicals, heat and fire. Composites are an 
evolving group of engineering materials with high potential. 
ABB controls the full process, from producing the technical 
laminate to machining it to components. 
Modern equipment, specially adapted to ensure high quality 
and efficiency, is used in the manufacturing process from 
laminate to insulating component. Our modern production 
facilities include computer controlled machines for water jet 
cutting, milling and turning.

We are able to produce complex components with narrow 
tolerances. Manufacturing flexibility enables us to produce 
just-in-time parts in varying quantities.

Machined Composite Components
Applications
Examples of applications for Machined Composite Components made of Technical Laminates are:

•	 Core	insulation	for	power	transformers
•	 Insulation	for	railway	transformers
•	 Slot	wedges	and	frames	for	power	generators	and	machines	
•	 Insulation	components	for	tap	changers,	converters,	circuit	breakers	and	filters
•	 Threaded	rods	and	nuts
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Filament Wound Products & Breaker 
Components

The strongest composite materials are 
produced with guided continuous fibers and 
high fiber content. This is achieved through 
filament winding. The characteristics of 
filament wound materials make them suitable 
for a wide range of power applications. 

A combination of high strength and low weight presents many 
engineering advantages. The end products are light, strong, 
stiff and tailor-made to fit the customer’s requirements. We 
use glass, aramid or polyester fibers together with either wet 

filament winding or dry filament winding followed by a vacuum 
injection process. Achieving the desired results requires expe-
rience and in-depth knowledge of the production process. 

Filament winding
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Applications
Examples of applications are:

•	 Insulating	rods	for	live	tank	circuit	breakers	(LTB)
•	 Insulating	rods	and	tubes	for	dead	tank	circuit	breakers	(DTB),	generator	circuit	breakers	(GCB)	and	gas	insulated			
             switchgear (GIS)
•	 Insulating	cylinders	for	power	transformer	tap-changers
•	 Glass	fiber	loops	for	high	voltage	surge	arresters
•	 Shunt	reactor	cylinders
•	 Insulating	flanges	for	cable	terminations
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