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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är baserat på en idé jag, Rijad Ljutic, fick gällande ett träningshjälpmedel 

för basketspelare. Rapporten behandlar processen från idé till färdig prototyp. 

Grunden ligger i att jag ansåg att det behövdes en produkt som simulerar en hand i ansiktet då 

det är ett moment som ofta sker under basketmatcher, dvs. att en spelare håller sin hand framför 

skyttens ansikte. 

 

För att arbetet skulle bli godkänt används i denna rapport ett antal utvecklingsverktyg som 

hjälper till inom olika processer. Verktygen har använts efter den kunskap som jag har tagit åt 

mig under mina år i skolan. 

Förutom verktygen har jag fått använda mig utav mina produktutveckling, -design och 

innovations kunskaper. Till hjälp har jag haft stöd och rådgivning från tränare och spelare i 

Eskilstuna baskets A-lag. 

 

Arbetet visade sig vara en krävande process, speciellt då det fanns få produkter på marknaden 

som löste samma problem, och på så sätt hade kunnat användas som ”bollplank”. Nu blev det 

istället en helt ny produkt som utvecklades. 

 

Resultatet redovisas stegvis i denna rapport. Idégenereringen utfördes genom egna idéer och 

tankar, marknadsundersökningar och observationer av det angivna problemet. Denna process 

finns redovisad i idéskisserna som finns i rapporten. Efter idégeneringen utfördes koncepttester 

där byggda prototyper testades av utvald testgrupp. Ytterligare hjälp för att fastställa ett 

slutkoncept fick jag genom att använda mig utav olika verktyg så som QFD, PUGH och FMEA 

som möjliggör att resultat och felområden kan ses och utvärderas i siffror. 

 

Efter beslutat slutkoncept fortsatte arbetet med konstruktion av produkten i CAD programmet 

SolidWorks. Arbetet resulterade i en 3D modell av In-Your-Face Goggles med tillhörande 

produktionsritningar.  

3D modellen fungerade som grund i tillverkningen av prototypen. Tillverkningen skedde i 

högskolans verkstad och är en semifungerande prototyp i skala 1:1. Anledningen till att den är 

semifungerande är att alla funktioner som är tänkta att fungera i slutprodukten inte fungerar i 

denna prototyp. Funktionen i fråga är avståndsregleringen mellan hand och ansikte. Övriga 

funktioner fungerar som tänkt. 
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Förord 

 

Jag vill börja med att tacka Peter Oksman, John Luu, Erik Jönsson och Sam Remmets från 

Eskilstuna basket som har ställt upp som bollplank och hjälpt mig i utvecklingsfasen av 

produkten. 

 

Tack ska även Ragnar Tengstrand och Rolf Lövgren ha som gav mig grönt ljus i detta projekt. 

 

Ett sista tack går till min pappa, Ermin Ljuitc, som gav mig några välbehövliga tips under 

processen och alla andra som på ett eller annat sätt har bidragit till att det här projektet blivit 

genomfört. 

 

TACK! 

 

Eskilstuna, 2010-03-12 

Rijad Ljutic 
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Ordlista 
 

Användarvänlig – Produkten skall användas utan svårigheter och komplikationer 

Baskethall – En träningsanläggning som har korgar och där sporten basket utövas 

Basketskott – Med ett basketskott menas momentet då bollen lämnar spelarens hand med syfte 

att bollen ska gå igenom korgen och på så sätt resultera i poäng  

Bubble – Bubblan, en fras som används för att beskriva området runt en spelare eller en 

spelares sinnesnärvaro 

Eskilstuna basket – Eskilstuna stads basketförening 

Försvarsspelare – En spelare som försöker hindra en annan från att göra poäng 

Huvudtränare – Den tränare som har huvudansvaret för laget 

NBA – National Basketball Association, världens bästa basket liga 

Releasen – Handrörelsen som sker då ett basketskott skjuts 

Rörlig hand – I detta fall menas det att In-Your-Face handen inte skall vara statisk, den ska 

medha rörlighet för att reflektera en vanlig människohand 

Simulera matchsituationer – Menas att försöka efterlikna tempot och sekvenserna som sker 

under match då man tränar 

Skottprocent – Är procenten som räknas ut genom att dividera antal skott som har resulterat i 

poäng mot antal skott som har skjutits 

Störa synfält – I detta fall ska handen störa spelarens synfält mellan ögon och basketkorg 

Träningshjälpmedel – En produkt som är utvecklad för att hjälpa med träningen 
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1. Inledning 

Skottet är det viktigaste verktyget i basket. En spelare som bemästrar skottet kommer alltid att 

ha en given plats i sitt lag, det är ett faktum. 

Spelaren blir en duktig skytt genom att öva, öva och åter öva. Alla stora skyttar har spenderat 

otaliga timmar i baskethallen skjutandes skott efter skott för att hela tiden förbättra deras 

skottmoment.  

Det kan handla om tekniken, balansen eller “releasen” för att nämna några moment. Ett 

moment som är svårt att simulera är det då en försvarsspelare stör skytten då denne skall skjuta. 

Ofta har försvarsspelaren en hand i skyttens ansikte som stör dennes synfält mot korgen. Det är 

problemet produkten i denna rapport skall försöka lösa. 

 

Då många spelare tränar skytte på egen hand krävs det en produkt som kan simulera en hand i 

deras ansikte. Mitt mål är att lösa detta problem med In-Your-Face Goggles. Slutprodukten 

kommer tillhandahålla hög kvalitet, vara lätt att använda och samt vara otroligt slittålig. 

 

I arbetet kommer jag att använda mig av baskettränare, spelare, relevant litteratur och min 

innovativa kunskap för att skapa en så bra och lättanvänd produkt som möjligt.  
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2. Syfte och mål 

Syftet med det här arbetet är att utveckla fram ett träningshjälpmedel för basketspelare. 

Produkten skall simulera ett moment som uppstår under en basketmatch då en försvarsspelare 

håller sin hand framför ansiktet på den offensiva spelaren. 

Produkten skall användas vid träning, enskilt eller med laget. 

 

Målet är att utveckla en produkt som är användarvänligt, håller hög kvalitet och ger resultat. 
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3. Projektdirektiv 

Då jag inte jobbar mot något företag utan driver ett eget projekt har jag fått skriva mina 

projektdirektiv efter egna kunskaper, analyser av andra relevanta träningsprodukter och 

intervjuer med tränare och spelare. 

Det har gett mig en klar bild gällande vilka egenskaper produkten skall ha. Produkten skall vara 

slittålig, lätt att använda, simulera matchsituation, inneha god design, vara lättproducerad och 

ge resultat. 

 

Projektet skall resultera i: 

 En prototyp i skala 1:1 

 Tillhörande produktmapp 

 Rapport som beskriver projektgenomförandet och resultatet 

 Modell utformad i CAD med tillhörande produktionsritningar 

 

Krav på utvecklingsverktyg från Mälardalens högskola är: 

 

 Kravspecifikation 

 Funktionsanalys 

 Konceptutvärderingsverktyg (PUGH) 

 QFD 

 FMEA 

 

Arbetet skall redovisas för Mälardalens högskola och för involverade parter inom projektet. 

Med involverade parter menas tränare och spelare som skall få möjligheten att sätta produkten 

på prov. 
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4. Problemformulering 

Effektivt försvarsspel 

 

”Det finns ett gammalt ordspråk, så som du tränar så spelar du.” Säger Peter Oksman, 

huvudtränare för Eskilstuna baskets herrlag, i en intervju med mig (hela intervjun finns som 

bilaga, Bilaga 3). 

 

Problemet är att det idag inte finns någon produkt som simulerar när en försvarsspelare har en 

hand i ansiktet då den offensiva spelaren skjuter ett skott. Det är sedan länge känt bland 

baskettränare världen över att det mest effektiva försvarsspelet mot skyttar är att istället för att 

försöka blocka bollen då den lämnar skyttens hand, störa spelaren då denne skjuter. 

Då duktiga skyttar spenderar många timmar i baskethallen skjutandes skott efter skott vore det 

bra om det fanns ett träningshjälpmedel som kan simulera skottmoment över försvarare som 

stör synfältet. 

 

Viktiga frågor 

 

 Problemet är att det inte går att träna ovan nämnt moment med hjälp av ett 

träningshjälpmedel, hur ska det lösas? 

 En produkt som tas fram för att lösa problemet, vilka egenskaper ska den ha? 

 Hur ska produkten vara utformad för att bäst lämpa sig användningsområdet? 

 Användningsområdet är basketträning, hur ska produkten vara utformad för att för att 

vara så lättanvänt som möjligt? 

 Då det är en produkt som skall användas i en miljö där mycket slitage förekommer, 

vilka egenskaper ska den ha för att behålla kvalitén? 

 Hur ska form och design anpassas för att produkten ska tala ”basket”? 

 

En fullständig kravspecifikation finns som bilaga (Bilaga 1 – Kravspecifikation) 
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5. Projektavgränsningar 

Tyngdpunkten i detta projekt kommer ligga på att ta fram en produkt som skall lösa problemen 

angivna i problemformuleringen. Arbetet är begränsat till 15 högskolepoäng och innebär tio 

veckors arbete. 

 

Processen från idé till färdig produkt är en process som kräver sin tid och sitt arbete. Att skapa 

något ur intet som fallet kommer vara i denna rapport tar längre tid än tio veckor. Därför skall 

detta arbete fokusera på några huvudpunkter för att få fram ett lyckat koncept, som i slutändan 

kan användas för vidare utveckling och möjlig produktlansering. 

 

Huvudpunkterna under de kommande tio veckorna är:  

 Ett samarbete med tränare och spelare i Eskilstuna basket för att från början få relevant 

feedback från den tänkta målgruppen. 

 Idégenering ske där varje relevant idé skall resultera i en enkel prototyp. Prototypen 

skall sedan testas av spelarna i Eskilstuna baskets A-lag. 

 Idéskisser, produktskisser, produktionsritningar, en produktmapp och CAD-modell. 

 Tillverkning av en slutprototyp som kommer vara något begränsad mot den tänkta 

slutprodukten. 

 Arbetet med slutmaterial, produktionsmetoder och marknadsförning kommer att 

behandlas begränsat eller inte alls. 

 

 Samarbetet med tränare och spelare i Eskilstuna basket gör att den färdiga prototypen 

kommer att sättas på prov så fort den blir färdig. Efter analys kommer ytterligare en 

analys göras för möjliga.  

Denna del av produktprocessen, dvs förbättringen av prototypen och 

tillverkningen av produkten som skall ut på marknaden kommer att ske efter de 

angivna tio veckorna. 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

I detta kapitel beskrivs vikten av en teoretisk bakgrund. De olika processer och verktyg som 

kommer att användas beskrivs och en allmän beskrivning av hur och varför problemet som ska 

lösas uppstod.  

6.1 Teoretisk bakgrund 

För att förstå behovet av den produkt som beskrivs i denna rapport är det viktigt att få en 

inblick i basketbollsportens historia och hur effektiva försvarsspelare och skyttar agerar. 

Utifrån de grunderna går det att lösa problem som ställs, i detta fall en försvarshand i ansiktet. 

 

Nedan följer referensramen som används i projektet och de processer och verktyg som kommer 

att användas för att lösa problemformuleringen. 

6.1.1 Basketbollsportens historia 

Namnet basketboll kommer från engelskans basket (korg) och ball (boll) och grundar sig i 

James Naismiths försök att uppfinna en sport för att fylla ut tiden mellan den amerikanska 

fotboll- och baseballsäsongen. 

 

Naismith, då idrottslärare på ett YMCA College (Young Men Christian Association) i 

Springfield, Massachusetts skall ha bett att få hänga upp två trälådor på väggen, men det enda 

som fanns tillgängligt var istället två flätade fruktkorgar och därav namnet.  

Varje gång någon lyckades skjuta in en boll i en av de två uppsatta korgarna var de tvungna att 

med stege klättra upp och hämta ner bollen för fortsatt spel.  

Allteftersom spelet fortgick kom utövarna på att istället för att klättra up och ner varje gång 

borde de klippa ett hål i nätet så att bollen kan falla igenom, den moderna basketkorgens 

förfader var skapad. 

 

Den första basketbollmatchen spelades 1892 då lärare utmanade elever vid universitetet i 

Springfield. Publiken fick då uppleva en sport som 120 år senare utövas av ca. 300miljoner 

människor världen över. 

 

”En del historier berättar att Naismith från början inte kom på någonting, utan knycklade ihop 

alla idéer till små pappersbollar som han kastade iväg mot papperskorgen. Och när det var dags 

att hämta en ny kopp kaffe såg han att några bollar hamnat i korgen och några utanför. Sanning 

eller skröna, vem vet?” 

- Basketbollsportens historia, Svenska basketbollförbundet 

 

6.2 Verktyg 

Att använda olika verktyg i en produktutvecklingsprocess är väsentligt. De verktyg som 

kommer att användas i denna rapport är följande: 

 

 Funktionsanalys – Beskriver de grundläggande funktionerna för produkten 

 QFD – Jämför produkten mot konkurrenter 

 FMEA – Definierar vilka fel som kan uppstå 

 SWOT – Definierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
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 PUGH matris - Konceptutvärdering 

 

Verktygens användningsområde beskrivs kontinuerligt i samband med användandet av dessa. 

Se senare delar av rapporten. 

6.1.2 Framgångsrikt försvar mot effektiva skyttar 

Det mest optimala försvarsspelet på en basketskytt är att spela tillräckligt nära som försvar då 

den offensiva spelaren skall skjuta och då hålla en hand framför dennes ansikte, för att inte ge 

skytten klart synfält mellan sig själv och korgen. 

 

                    
Figur 1. Defense 1            Figur 2. Defense 2                     Figur 3. Defense 3 

 

Försvarsspelaren i fallet heter Shane Battier. Han spelar för Houston Rockets i NBA, National 

Basketball Association. 

Shane är en av världens bästa försvarsspelare och tackvare att han håller sin hand framför 

skyttens ansikte ser han till att de offensiva spelare han försvarar ständigt har ett sämre 

skottprocent mot honom än mot andra försvarspelare. 

 

Nedan följer ett urklipp ur en artikel skriven av Ken Lindsay, Guide to coaching basketball. 

Ken förklarar hur en försvarare skall positionera sig mot offensiva spelare, samt vikten av rätt 

”armarbete”. 

 

”Bubble is not a term used by all coaches; however, the term is useful to remind you to play in 

a good defensive position. Unless your coach gives you some other rule, Good Defensive 

Position means not so close that the player, with the ball, can step by you with one step. Yet, 

you want to be close enough that you could slap the ball if he should hold it in front. In other 

words, be close enough to bother him. Make him worry. Make him think you will touch his 

next pass, block his next shot, or steal his next dribble. 

 

If the player with the ball is in shooting range, you should have one hand up, almost touching 

your shoulder. Keep it poised to jab upward. This lets the player known that you are prepared 

to block his shot (although, really all you are trying to do is distract him by getting your hand 

up near the ball and your arm in front of his face.” 
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6.2 Lösningsmetodik 

Detta kapitel kommer att förklara begreppet Designprocessen, vad det är till för och hur det 

används samt vilken lösningsprocess som kommer att användas i denna rapport. 

6.2.1 Designprocessen 

Utgångspunkter  
Design, som allt annat runtomkring oss 

påverkas av vår samtid och historia. I en 

värld där det är viktigt att påverka, i 

detta fall med en produkt, blir designen 

ett kraftfullt verktyg. Produktdesign 

förmedlar nytänkande och mänskligt 

omtanke och definierar tekniska-, 

ekonomiska- och miljöaspekter.  

 

Användarstudier 

En användarstudie är en analys av 

behovet och funktionaliteten av och för 

produkten. Den genomförs genom 

omvärldsstudier, samtal och tester där 

den framtida användaren berörs.        Figur 4. Designprocessen (hämtat från http://svid.se) 

Allt för att genom en analys kunna skapa ett konstruktivt arbete. 

 

Koncept och visualisering 

Efter att, genom användarstudierna, fått fram de krav och behov som ställs på den framtida 

produkten, utvecklas olika konceptförslag som sedan presenteras och testas. Arbetet sker i nära 

samarbete med andra kompetenser utifrån ett produktions- marknadsperspektiv. 

 

Utvärdering och konceptval  
Då olika konceptidéer är framtagna och testade utvärderas dessa genom olika beräkningar, 

verktyg, marknadsvärderingar och tekniska avgöranden. Förslagen ställs mot varandra och ett 

eller flera koncept välja för vidareutveckling. 

 

Justering och genomförande  
Vidareutvecklingen sker i samarbete med nyckelpersonerna i projektet. Ett slutgiltigt koncept 

presenteras, testas och utvärderas. I denna fas är samarbete en viktig faktor då det är viktigt att 

komplettera sin egen kompetens med kompetenser från samarbetspartners. Först när produkten, 

eller projektet anses vara säkert för produktion, påbörjas denna process. 

 

Uppföljning och utvärdering 

När produktionen är igång utvärderas alla parametrar för möjlig framtida förbättring. Produkten 

testas på nytt, och nya användarstudier görs. När uppföljningen genom studierna är utförd, 

utvärderingen klar, fastställs designarbetets fördelar. Dessa fördelar används sedan som 

argumentation i marknadsförningen av produkten. 

 

Baserat på Designprocessen (SVID, 2009-03-12). 
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6.2.2 Lösningsmetoder 

En översikt över vilka lösningsmetoder som kommer att användas i denna rapport för att 

arbetet ska resulterar i ett välgenomfört projekt och en genomarbetad produkt. 

 
Figur 5. Lösningsmetoder 

Marknadsundersökning 
Genom att undersöka marknaden grundligt framkommer vilka konkurrenter som finns till 

produkten som ska utvecklas.  

 

Målgruppsanalys 
Ger ett direkt svar mot vilken målgrupp produkten ska riktas för att den ska bli så lyckad som 

möjligt.  

 

Funktionsanalys 
Här analyseras produktens funktioner för att få ut vilka delar som är vitala och vilka som kan göra 

produkten bättre men inte är direkt kopplade till slutprodukten. 

 

Idégenerering 

Här läggs grunden till slutprodukten genom att flera koncept tas fram och testas genom 

beprövade verktyg. 
 

Konceptbeslut 

Ett slutkoncept tas fram från vilket vidare arbete så som prototypframtagning kommer att 

fortsätta. 

 

Resultat 

Ett resultat redovisas där slutprodukten presenteras och beskrivs. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

Utifrån upplägget under kapitel 6.2 Lösningsmetodik kommer nu den angivna strukturen att följas och 

konkretiseras. 

7.1 Marknadsundersökning 

För att få en lyckad produkt som skall lyckas på marknaden är det viktigt att en grundlig 

marknadsundersökning finns. En marknadsundersökning skall visa vilka konkurrerande 

produkter som finns samt vad målgruppen vill få ut ur produkten och hur de vill att den skall se 

ut. 

 

Marknaden för träningsprodukter är stor. Det tycks finnas ett hjälpmedel för varje 

träningsmoment inom alla sporter. Dock är marknaden, speciellt i Sverige, relativt liten när det 

gäller basketprodukter som simulerar matchsituationer. Många av produkterna är utvecklade 

för att förbättra tekniker inom olika aspekt, men få är utvecklade för att förbättra ett moment 

där den psykologiska faktorn är stor. 

 

Utbudet av träningshjälpmedel anpassade för basketsporten är liten i Sverige. Därför har 

produktundersökningen gjorts på internet. Flertalet aktörer säljer basketanpassade 

träningsprodukter men produkterna kommer oftast från samma leverantör. Efter en grundlig 

undersökning visade det sig att företagen HoopSkills (http://hoopskills.com) och JumpUSA 

(http://jumpusa.com) är de återförsäljare som har störst utbud av basketanpassade 

träningsprodukter.  

 

När produktsökningen var avslutad visade det sig att det egentligen bara finns en potentiell 

produktkonkurrent ute på marknaden. Det är dock ingen färdig produkt utan ett patent som ägs 

av en Joseph Edmont i USA. Joseph har ett USA patent för en konstruktion som skall lösa det 

problem In-Your-Face Goggles skall göra. Ytterligare produktinfo samt bild av Josephs tänkta 

produkt finns under kapitlet 7.1.1 Konkurrerande produkter. 

 

Konceptet ”träna skott med en hand i ansiktet” visar sig inte vara nytt, men avsaknaden av 

produkter är lite oroväckande. Om det beror på dålig effekt eller brist på attraktiv design av den 

tänkta produkten (Josephs patent) kan man bara spekulera om. 

Det som motsäger marknaden dock är att baskettränare i dagsläget använder sig av 

”hemmagjorda” träningshjälp medel, såsom sopkvastar eller faktiska försvarare för att begränsa 

synfältet då en basketspelare skjuter bollen. 

 

Slutsatsen i det hela blir, att om detta skall i slutändan vara en eftertraktad produkt är fyra 

huvudpunkter vitala. 

1. Produkten skall tillhandahålla god design 

2. Produkten skall utföra den uppgift den är skapt för 

3. Produkten skall hålla ett tilltalande pris 

4. Produkten skall vara enkel att använda 

 

 

 

 

 

http://hoopskills.com/
http://jumpusa.com/
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7.1.1 Liknande produkter 

Nedan följer en sammanfattning av de produkter som direkt eller indirekt kan ses som 

konkurrenter till In-Your-Face Goggles. De fyra produkter som finns sammandattade här är de 

som liknar konceptet In-Your-Face Goggles mest.  

Produktkällan anges i bilagan Basketanpassade träningsprodukter där även fler mindre liknande 

produkter finns angivna. 

 

 Hand in your face, patent av 

Edmond Joseph, Lowndale (USA) 
Hand in your face patent löser 

samma problem som In-Your-Face 

Goggles gör dock genom en 

annorlunda konstruktion. I 

dagsläget tycks bara patentet finnas 

men ingen färdig produkt ute på 

marknaden.  

 

   
     Figur 6. Hand in your face 

     

 Dribblespecs 
Dribblespecs är träningsglasögon som hindrar utövaren 

att titta ner på bollen då denne dribblar. Produkten är 

något konkurrerande med In-Your-Face Goggles. 

 

 

 

 
     Figur 7. Dribble specs 
    

 D-Man 
D-Man skall representera en försvarare som står ivägen. 

Meningen med D-Man är att denne skall användas som 

ett verktyg så att utövaren kan träna skott över försvare 

eller dribbla runt försvarare. Produkten är något 

konkurrerande med In-Your-Face Goggles. 

 

 

 

 

 

 
     Figur 8. D-Man 
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 Get It Up Shooting Hoop 
Detta är ett stativ med en stor ring upp på som gör att 

spelaren jobbar med sin skottavlösning och ser till att ha 

rätt form på upphoppet. Produkten är något konkurrerande 

med In-Your-Face Goggles. 

 

 

 

    
     Figur 9. Shooting Hoop 

7.2 Marknadsanalys 

En marknadsanalys ger svar på produktens position på marknaden för att sedan utvärdera ifall 

det är värt att fortsätta med det arbete som krävs för att lansera produkten. I nedanstående 

kapitel 7.2.1 SWOT analys och 7.2.2 QFD går det att läsa om bla produktens styrkor och 

svagheter gentemot marknaden samt hur den står sig mot övriga konkurrenter. 

7.2.1 SWOT analys 

En SWOT analys används för att finna 

styrkor (strenghts), svagheter (weaknesses), 

möjligheter (opportunities) och hot (threats) 

i ett, som i detta fall, projekt. Här har 

kundens krav analyserats för att få 

ytterligare en överblick om hur produkten 

kan stå sig på marknaden. 

 

 Styrkor: Innovativ, löser problemet 

direkt, In-Your-Face Goggles liknar 

inget annat på marknaden 

 Svagheter: In-Your-Face Goggles 

är okänd på marknaden 

 Möjligheter: In-Your-Face Goggles 

kan ses som något revolutionerande 

 Hot: In-Your-Face Goggles kan ses 

som onödig 

Figur 37. SWOT 

7.2.2 Quality Funktion Deployment – QFD 

Verktyget QFD, Quality Function Deployment används för att omvandla kundens behov och 

önskemål till mätbara parametrar. Om den genomförs tidigt i processen används resultatet som 

en riktlinje i konstruktions- och produktionslösningar. Om verktyget används i ett senare 

stadium, som fallet i denna rapport, ger resultatet indikationer hur stark produkten är jämfört 

med övriga produkter på marknaden. 

 

Poängskalan är 1 till 5 resp. 1,3 eller 9 i matrisen där 1 är svagast. Vid inte ifyllda fält saknas 

samband mellan produktegenskaper och marknadskrav. 

 



19(59) 

En snabbanalys av tabellen nedan visar att de områden som kräver extra fokus är materialkvalitet, 

montering och stabilitet medan områden störa synfält, form och design står sig starkt jämfört med 

marknadskraven. 

In-Your-Face Goggles står sig starkt jämför med konkurrenterna när det gäller både marknaden och 

tekniken. Det är inte så svårt att förstå då In-Your-Face Goggles är ensamma på marknaden när det 

gäller att lösa de problem och krav som finns uppställda. 

Figur 34. QFD 

 

Målvärden 

 

 Störa synfält – Mv 85°: Handen ska täcka en yta på 85° 

 Konstruktion – Mv 10: Produkten skall bestå av max 10 olika delar 

 Färgsättning/Design – Mv 3: Produkten skall vara färgsatt med max tre färger 

 Montering – Mv 5: Det skall ta max 5 minuter att montera ihop produkten 
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Figur 35. Markndasjämförelse 

 

 
Figur 36. Teknikjämförelse 
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7.2 Målgruppsanalys 

För att identifiera vilka krav målgruppen som skall använda produkten ställer görs en 

målgruppsanalys. Informationen används som en hörnsten i utvecklingen och utformningen av 

produkten. Det finns flera tillvägagångssätt för att få fram en bra målgruppsanalys, t.ex. 

enkätundersökningar, intervjuer och observationer. 

 

I detta projekt har målgruppsanalysen utgjorts efter intervju med baskettränare, intervjuer med 

spelare och prototypobservationer. 

7.2.1 Målgruppen 

Målgruppen för detta projekt är inte svårt att definiera. Då projektet skall resultera i en 

basketanpassad träningsprodukt blir målgruppen direkt basketspelare som tränar väldigt 

mycket. Dock går det att gruppera basketspelare efter hur mycket de tränar, under vilken nivå 

de tränar och ifall de spelar matcher. Resultatet blir följande: 

 

 Befintliga målgrupper 

 Basketspelare som använder träningshjälpmedel 

 

Potentiella målgrupper 

 Basketspelare som spelar matcher 

 Basketspelare som tränar individuellt 

 Basketspelare som använder sig av andra träningsprodukter 

 Basketspelare som har svårt att skjuta bra när de inte har öppet skott 

 Basketspelare som tappar koncentrationen vid skottmoment 

 

Uppdelning av målgrupper 

 Vuxen herr/dam 

 Barn herr/dam 

 Tävling herr/dam 

 Motion herr/dam 

 

Den största målgruppen är den som använder träningshjälpmedel idag och tror på att de ger en 

positiv effekt. Dessa spelare har lättare att ta till sig av nya träningsprodukter som kommer ut 

på marknaden. För att locka nya användare kommer det vara viktigt att bevisa och poängtera 

den positiva effekten produkten har. Marknadsförning där man får rekommendationer av 

respekterade spelare och tränar kommer också vara viktig för att locka nya målgrupper. 

7.2.2 Intervju med baskettränare 

Då denna produkt utvecklas i samarbete med spelare och tränare från Eskilstuna basket valde 

jag att intervjua lagets huvudtränare, Peter Oksman. Intervjun handlade om träningshjälpmedel 

och individuell träning. 

 

Nedan följer utdrag ur intervjun. Hela intervjun finns som bilaga (Bilaga 3 – Intervju med Peter 

Oksman). 

 

”Hur stor påverkan har matchlik träning (i detta fall att skjuta över en försvarare) jämfört med 

enskild träning? 
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- Det finns ett gammalt ordspråk (så som du tränar så spelar du), har du hög intensitet på 

träningarna tar du med det till matcherna. Du kan inte bara slå om så där bara för att det 

är match, du lär in ett beteende. Det är en coachdröm att ha 12-14 individer som ger 

järnet varje träning, oavsett nivå.” 

 

” In-your-face Goggles? Vad tycker du om idén och syftet med träningshjälpmedlet? Är det en 

produkt du skulle rekommendera till dina spelare? Varför/Varför inte? 

 

- Jag blir jävligt nyfiken på själva produkten. Jag hoppas att du kan ta fram en prototyp så 

att vi får testa den. Det är svårt att säga varken bu eller bä innan vi har fått testa 

produkten.” 

 

Sammanfattning 

Peter har varit otroligt positiv till idéen gällande ett nytt träningshjälpmedel enda sedan jag 

berättade för honom att jag har för avsikt att utveckla ett. I denna intervju fick jag påbackning 

och bekräftelse att träningshjälpmedel används i alla nivåer och att det är ett effektivt sätt att 

förbättra ens prestation inom sporten. Att Peter ser framemot att få prova den nya produkten 

med sina spelare ger ytterligare motivation. 

 

7.2.3 Basketpsykologi – skottet 

Jeff Haefner är en före detta basketspelare och tränare som har över 30 års erfarenhet av 

sporten. Som spelare och tränare har han lärt sig de grundläggande faktorerna för att lyckas 

som basketspelare och driver idag hemsidan breakthroughbasketball.com. 

 

Följande är ett utdrag ur en artikel som Jeff har skrivit gällande den psykiska effekten på en 

basketskytt. 

 

“You can have the most superior physical attributes in the world, but without the proper mental 

attitude, it’s all for nothing! 

By developing an effective basketball shooting mentality, you can expect to boost your 

shooting percentage by 20% or more!! 

HOWEVER, very few players and coaches look into the mental aspect of shooting because the 

subject seems so mysterious...” (Guide to coaching basketball, 2010-03-20) 

 

Sammanfattning 

 

Det är tydligt att psyket spelar sin roll även när en spelare skjuter ett skott. Slutsatsen är den, att 

om en spelare lyckas träna in ett beteende som reflekterar en matchsituation (i detta fall skott 

med en försvarshand i ansiktet) kommer resultatet att bli positivt. Om spelaren tränar 

kontinuerligt med ett hjälpmedel som stör synfältet kommer denne inte att påverkas märkvärt 

av samma moment under en match. 
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7.3 Funktionsanalys 

Genom denna analys får man en överblick varför en produkt finns, vad dess huvudsyfte är, och 

hur det kan åstadkommas. 

Först identifieras huvudfunktionen och sedan delas förloppet upp i del- och stödfunktioner. 

Funktioner beskrivs kortfattat med ett verb och ett substantiv t.ex. "medge stabilitet". 

(Funktionsanalys, Ulvitorget, 2010-03-15) 

 

Figur 10. Funktionsanalys 
 

Huvudfunktion 

Huvudfunktionen beskriver produktens huvudsyfte utan begränsningar. 

 

Delfunktion 

Delfunktioner är de funktioner som samverkar till en högre funktion. Om en delfunktion tas 

bort uppfylls inte den högre funktionen. 

 

Underfunktioner 

Stödfunktioner stöder en överordnad funktion men är inte nödvändig för denna. 
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7.4 Idéframtagning 

Idéframtagningen har skett genom observationer av basketspelare som spelar försvar så som 

det beskrivs i kapitel 6.1.2 Framgångsrikt försvar mot effektiva skyttar. Målet har varit att få en 

uppfattning om hur en produkt realistiskt kan efterlikna det beskrivna momentet. För att få en 

känsla för vilken design som skall användas har studier av basketmiljö gjorts. Då projektet 

kommer att resultera i en basketanpassad träningsprodukt är det viktigt att produkten ger 

intrycket av basket. 

Då detta projekt drivs som eget arbete har konkret brainstorming varit svår att utföra. Därför 

används idéskissning som brainstorming. 

 

7.4.1 Inspiration 

Bilderna nedan visar inom vilken miljö In-Your-Face Goggles kommer att användas och 

fungerar således som inspiration för hur produkten skall formges för att den ska förmedla  och 

”tala” basket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Inspiration 
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7.4.2 Konceptutveckling 

Idégenereringen utgjordes utav idéskisser på olika koncept som alla löser problemet. Fokus har 

lagts på en enkel produkt som är lätt att använda. Produkten bör icke ha för många lösa delar 

som enkelt kan gå sönder. Idéskisserna beskriver lösningen, inte den slutgiltiga designen. 

 

Koncept 1 och 2 

 

Koncept 1 är en hand som sitter fast genom stöd mot ett par glasögon. På så sätt ges en distans 

mellan handen och ansiktet. 

Koncept 2 är en hand som sitter direkt mot näsan. Detta koncept är minimalt när det kommer 

till lösa delar. Handen sitter nästintill direkt mot ansiktet. 

 

 

 
Figur 12 (övre). Konceptskisser 1  

Figur 13 (nedre). Konceptskisser 2 
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Koncept 3 

 

Tredje konceptet av In-Your-Face Goggles är en ”rörlig” hand som sitter applicerad mot en 

ram. Denna idé medger distans till ansiktet samt möjliggör rotationsrörelse av handen där 

distansen mellan ansikte och hand är valbart. 

 

 

 
Figur 14 (övre). Konceptskisser 3 

Figur 15 (nedre h). Konceptskisser 4 

Figur 16 (nedre v). Konceptskisser 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27(59) 

7.4.3 Koncepttester 

Spelarna i Eskilstuna baskets A-lag (Erik Jönsson, John Luu och Sam Remmets) fick i uppgift 

att testa tre enkla koncept av In-your-face Goggles samt en enkel rekonstruktion av Josephs 

patent som nämns i kapitel 7.1.1 Liknande produkter. Utvärderingen av deras intryck och 

åsikter kommer att användas som grund i vidareutvecklingen av produkten. 

 

Prototyp av ”Josephs pannband” (koncept 4*): 

Tillverkat för att efterlikna Josephs patent. 

 Figur 17. Prototyp Joseph 1  Figur 18. Prototyp Joseph 2 

 

Koncept 2 – handen:  

”Handen” var ramlös och tillverkad av skum. Fungerar som en mask 

 
 Figur 19. Prototyp koncept 2.1 Figur 20. Prototyp koncept 2.2 

 

 

 

 

 

* I PUGH matris anges ”Josephs hand” som koncept 4. 

Anledningen är att det ansågs vara väsentligt att utvärdera ”Josephs hand” som ett koncept för 

att se fördelarna/nackdelarna jämfört med produktidén In-Your-Face Goggles. 
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Koncept 1 – glasögonen: 

”Glasögonens” hand har sidostöd som gör att det finns ett avstånd mellan hand och ansikte. 

 Figur 21. Konceptprototyp 1.1  Figur 22. Konceptprototyp 1.2 
 

Utvärdering av koncept 1 & 2 samt ”Josephs pannband” (koncept 4) 

 

 
 ”Glasögonen” var den bästa lösningen 

 De var mest realistiska p.g.a. avståndet mellan hand och ansiktet 

 Ett resårband krävs för att öka stabiliteten 

 Inget glas mellan hand och ansikte, skymmer vyn onödigt mycket 

 Om handen kunde ”vibba” skulle det vara bra 

 

Koncept 3 

 

Efter spelarnas önskemål då prototyptesterna av koncept 1 och 2 hade gjorts tillverkades In-

Your-Face Goggles koncept 3 vilket är en enklare modell av koncept 3. 

 

Förbättringarna var följande jämfört med koncept 1 och 2: 

 Central fastsättning av handen 

 Realistisk hand som öppnar upp synfältet något 

 Enkel ram 

 

Konceptprototypen saknar jämfört med ritningarna: 

 Handrörelse eller ”vibb” 

 Avståndsreglering mellan hand och ansikte 
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Koncept 3 

 

 

 
Figur 23. Prototyp koncept 3 

 

Spelarnas* omdöme 

 Avståndet mellan hand och ansikte känns realistiskt 

 Skönt att slippa ett glas mellan ansiktet och handen 

 Idén med ramen är bra 

- Sitter inte ”fast” på huvudet 

- Känns ömtålig 

 

Önskemål 

 Resårband 

 Ram som känns mer solid 

 ”Kuddar” för ökad bekvämhet 

 Att handen ska vara rörlig 

 

*Spelarna i fråga var återigen Erik Jönsson, Sam Remmets och John Luu 

 

(Att koncepten inte följer nummerordning beror på att de inte var korrekt numrerade vid 

utförandet av PUGHs matris.) 
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7.5 Konceptutvärdering 

En utvärdering av de idéer som angivits i kapitel 7.6.2 Idégenerering och 7.6.3 Prototyptester 

har gjorts för att eliminera de minst lämpade koncepten. Utvärderingen gjordes med hjälp av 

verktyget ”PUGHs matris”, fullständiga matrisen finns under kapitel 7.7.1 PUGHs matris. 

 
Varje krav bedöms utifrån hur viktigt det är. Varje koncept bedöms efter de krav som ställs på In-

Your-Face Goggles. Varje koncept poängsätts med ”+1” om den överträffar referenskonceptet, ”‐1” 

om den är sämre, och ”0” om den drar jämt. Därefter behandlas de koncept som har fått högst 

betyg. 

 

Kraven som har angivits, d.v.s. användarvänlig, innovativ, attraktiv design, funktionell, slittålig, 

rörlig hand, avstånd, bekväm, är fastställda med hjälp av marknadsundersökning, observation av 

problemet och prototypbedömningar från spelare. 

7.5.1 PUGHs matris 

Följande matris utvärderar de fyra koncept som är beskrivna i kapitel 7.4.3 Koncepttester 

genom att jämföra hur de står sig mot de olika krav som ställs på produkten. 

Som referens anges koncept 3. 

 
Figur 24. PUGH 
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7.5.2 Konceptanalys 

Konceptutvärderingsanalysen PUGHs matris visar att inga av koncepten som ställs mot 

koncept 3 ger bättre resultat. Det var bara koncept 1, med ett resultat av -3 som kom i närheten 

av att uppfylla de krav så som koncept 3 gör. 

Utifrån denna utvärdering skall nu ett slutgiltigt koncept utvecklas som fyller alla krav ställa i 

kravspecifikationen samtidigt som den kombinerar det bästa från koncept 1 och 3 samt tar 

spelarnas önskningar i omdöme. 

 

Koncept 1 har en solid glasögonram som stomme där en hand har aplicerats mot rammen med 

hjälp av stöd på båda sidorna. Fördelen här var distansen mellan hand och ansikte samtidigt 

som nackdelarna var att själva glasögonen egentligen var onödiga. 

 

I koncept 3 är handen applicerad mot en enklare ram. Ramen är en modifierad glasögonram 

där handen, som även i detta koncept har ett avstånd mellan hand och ansikte, sitter fast i 

mitten av ramen. Nackdelarna var att konceptet inte var utrustat med ett resårband som 

möjliggör ytterligare stabilitet, samt att handen varken ”rörde på sig” 

7.5.3 Konceptbeslut 

Det nya konceptet, koncept 5, skall använda sig utav följande egenskaper från de tidigare 

koncepten: 

 

 Koncept 1: Avstånd mellan hand och ansikte 

 Koncept 3: Enkel ram 

 Koncept 3: Central fastsättning 

 

Följande egenskaper skall läggas till koncept 5: 

 

 Koncept 5: Avståndsreglering mellan hand och ansikte 

 Koncept 5: Handen skall vara rörlig för att simulera en riktig hand ytterligare 

 Koncept 5: Ramen skall ha tillhörande resårband för ytterligare stabilitet 
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7.6 Konceptförbättringar 

Utifrån bestämmelserna i kapitel 7.9 Konceptbeslut har slutgiltiga konceptskisser nu tagits 

fram. Kapitlet kommer att visa alla de funktioner som slutmodellen skall ha, lösningen på dem 

och färgkombinationer. Resultaten kommer att redovisas genom skisser. 

 

Avståndsreglering och handrörelse 

Nedan följer idéförslag på avståndsreglering och mekanism för ”handrörelse” 

 

 
Figur 25. Skiss avståndsregl. 

 

Bestämmelse 

Avståndsregleringen ska ske genom en ”mutter-skruv” funktion.  

 

 En skruv skall sitta fast mot ramen 

 Mot skruven ska en kåpa skruvas på 

 Genom att skruva på kåpan förflyttas den i sidled 

 Den förflyttas tills den skruvas loss eller tills det tar stopp, vägg mot vägg 

 

Handrörelsen skall ske genom  

 

 Att handen sitter fast mot en fjäder  

 Fjädern i sin tur sitter fast mot den skruvbara kåpan 

 

 
Figur 26. Skiss avståndsregl. 2 
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Slutskiss koncept 5 

Nedan följer en konceptskiss som där alla lösningar presenteras. 

Följande kravlösningar är angivna: 

 

 Ramen – enkel 

 Ytterligare stabilitet – resårband 

 Avståndsreglering – skruv och kåpa 

 Handrörelse - fjäder 

 

 
Figur 26. Slutskiss 
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7.6.1 Färgkombinationer 

Färgkombinationerna nedan är exempel på vilka färger som kan användas mot olika 

målgrupper som finns angivna i kapitel 7.2.1 Målgruppen. Målgruppen barn kommer inte att 

behandlas. 

 
Figur 27. Färgkombination 1   Figur 28. Färgkombination 2 

 
Figur 29. Färgkombination 3   Figur 30. Färgkombination 4 

 
Figur 31. Färgkombination 5   Figur 32. Färgkombination 6 

 

 Färgkombination 1 och 2 lämpar sig till vuxen herr 

 Färgkombination 3 och 4 mot vuxen herr och dam 

 Färgkombination 5 mot vuxen dam 

 Färgkombination 6 mot vuxen tävling 
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7.7 Konceptutvärdering 2 

Följande konceptutvärdering jämför koncept 5 mot de tidigare koncepten, och därför används 

det som referens. Som i tidigare fall har konceptutvärderingsverktyget PUGHs matris använts. 

 

 
Figur 33. PUGH 2 

7.7.1 Utvärdering 

Koncept 5 står sig klart starkast då ingen av de andra koncepten får ett plusvärde. Närmast 

kommer koncept 3 som får -9 poäng. 

Anledningen till detta är enkelt. Koncept 5 löser alla önskemål och problem som finns 

angivna. 
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7.8 FMEA – Failure Mode Effect Analysis 

För att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå 

vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder används här verktyget 

FMEA, Failure Mode Effect Analysis. 

Verktyget förklarar möjligheterna för fel på produkten och ifall de som resultat kan vara 

skadliga för individen som använder produkten. 

 

Förklaring av förkortningar  

Frekv – Felfrekvens  
Allv – Allvarlighetsgrad  
Uppt – Upptäcktssannolikhet  
 

Analys 

Det framgår tydligt att det största felmomentet, och på så sätt faran för produkten, ligger i 

produktionen av ramen. Riskanalysen är 90 verkningspoäng som enkelt kan reduceras vid en 

skarpare maskinkontroll. Om inga ändringar utförs och felet kvarstår kommer produkten ej att 

uppnå den kvalitet som utlovas mot kund och därför kunna betraktas som misslyckad. 

 

Övriga felmoment som kan uppstå är att skruven inte matchar med kåpan som skruvas på och 

på så sätt avståndsreglering förhindras. Risken anses dock liten för det då riskanalysen gav ett 

resultat på 24 verkningspoäng och kan minimeras vid tillsyn av applicerade skruvar. 
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Figur 38. FMEA 
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8. Resultat 

Prototypen av In-Your-Face Goggles är det slutgiltiga förslaget på hur ett träningshjälpmedel 

som löser problemen angivna i problemformuleringen kan se ut. Ifall denna produkt går ut i 

produktion kan vissa design- eller konstruktionsändringar komma att utföras. 

 

Målet med detta projekt har varit att utveckla ett träningshjälpmedel som har ett antal lösningar 

som gör produkten mer realistisk. 

In-Your-Face Goggles har som resultat av det en solid ram som gör produkten slittålig, 

utdragbara bågar för storleksjustering, avståndsreglering mellan hand och ansikte och en hand 

som skakar när en spelare rör sig tackvare fjädern som är applicerad mellan hand och den 

avståndsreglerande kåpan. 

 

Här kommer resultatet att redovisas genom CAD modeller och prototypbilder. 

 

 
Figur 39. Rendering In-Your-Face Goggles 
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8.1 Handen 

Handen som ska störa synfältet är designad 

efter en människohand med fem fingrar. Den är 

något modifierad och efterliknar inte en 

människohand till hundra procent för att 

förenkla produktionen av den. 

Fingrarna är mer avlånga och samla och det 

finns ett bestämt avstånd på 20-25
o
 mellan 

varje finger. 

 

Handen sitter fast med avståndsregleraren 

tackvare en fjäder som möjliggör att handen 

gungar och rör sig då spelaren springer och 

hoppar, mer om detta i kapitel 8.2 Fjäder och 

avståndsreglering. 

 

Materialet på handen är tänkt att vara något 

sorts lätt gummiplast eller skum. Denna del är 

dock inte genomarbetad och kommer att 

behandlas i efterarbetet av projeketet, dock 

kommer det inte att nämnas i denna rapport 

mer än till den nivå av materialförslag. 

 

Fullständiga mått på handen finnes under 

bilagorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figur 40 (övre). Rendering hand framvy 

    Figur 41 (nedre). Rendering hand sidvy 
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8.2 Fjäder och avståndsreglering 

 

In-Your-Face Goggles erbjuder sina användare att reglera avståndet mellan hand och ansikte 

samt en hand som skakar vid aktivitet. 

 

Avståndsregleringen sker genom att en kåpa skruvas på mot en skruv som sitter fast i ramen. 

Mer om ramen finns i kapitel 8.3 Ram/båge. 

Genom att vrida på kåpan går det då att 

ändra på avståndet mellan hand och 

ansikte. Avståndet går att regleras från 

30cm då kåpan är maximalt åtskruvad 

till 60cm då den är urskruvad. 

Kåpan har räfflor som gör den ojämn 

och underlättar skruvmomentet.  

 

Fjädern är en metallfjäder som är 

relativt styv så att handen inte fladdrar 

för mycket.  

Skulle skruven vara för lös finns risken 

att handen slår mot spelarens ansikte 

vid rörelse och då tillkommer en 

onödig skaderisk.  

Med en styvare fjäder begränsas 

skakmomentet på handen. 

 

 

  
    Figur 42 (övre). Rendering avståndsregl. 

    Figur 43 (nedre). Rendering fjäder 
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8.3 Ram/båge 

In-Your-Face Goggles ramen bygger på en 

glasögonbåge. Ramen är designad så att den 

ger ett solidt och seriöst intryck samtidigt 

som den talar sport. 

 

Det seriösa intrycket fås genom ”taket” som 

följer framsidan av ramen. ”Taket” ger en 

känsla av koncentrerade ögonbryn. 

 

Bekvämheten ökas genom näsfästet som är 

tillverkat i ett mjukt plastmaterial, möjligen 

silikon. 

 

Bågarna går det att justera längden på genom 

enkel konstruktion av pluppar som fastnar i 

de hål som finns utborrade som ses på bilden 

till vänster. För att denna funktion ska 

fungera är det väsentligt att bågarna är 

tillverkade i ett hårdare gummiplast så att 

plupparna inte går sönder då drag sker. 

 

Ytterligare bekvämhet och stabilitet fås 

genom applicering av ett resårband som träs 

igenom resårhållarna som finns vid bågens 

ände. 

 

 

 
 

Figur 44 (överst). Rendering ram hel 

Figur 45 (näst övert). Rendering storleksjustering 

Figur 46 (näst underst). Rendering resårhållare och näsfäste 

Figur 47 (underst). Rendering ram hel sidovy 
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8.4 In-Your-Face Goggles renderat 

Nedan följer konceptbilder av In-Your-Face Goggles. Modellen är tillverkad i CAD 

programmet SolidWorks där de även har renderats för ta fram det fotorealistiska värdet i de. 
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Figur 48 (överst). IYFG snevy 

Figur 49 (näst överst). IYFG bakvy 

Figur 50 (näst nederst). IYFG fågelvy 

Figur 51 (nederst). IYFG toppvy 
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9. Analys 

Jag har tagit fram ett koncept för ett träningshjälpmedel för basketspelare som skall simulera en 

hand i ansiktet. Denna rapport beskriver arbetet från idé till färdig produkt där direktiven har 

ställts genom en problemformulering och en kravspecifikation. Delarna som har varit vitala i 

utvecklingen av denna produkt finns under kapitel 4. Problemformulering och i Bilaga 1 – 

Kravspecifikation. 

 

In-Your-Face Goggles löser direkt problemet som är ställt i problemformuleringen, dvs. att 

störa en basketspelares, i detta fall skytts, synfält då denne tränar skott. Genom att ta på sig In-

Your-Face Goggles, som sitter stabilt genom avståndsregleringen på ramen och resårbandet 

baktill, får nu skytten en hand framför ansiktet. Nu kan spelaren, oavsett om denne tränar med 

sitt lag eller ensam, träna så likt match som möjligt, då handen representerar en försvarshand 

som efterliknar en riktig försvarshand tackvare dess form, design, möjlighet till 

avståndsreglering samt rörelse. 

Rörelsen i handen fås tackvare att handen sitter fast mot en fjäder, som i symbios med spelaren 

skakar och därför skapar ytterligare trovärdighet. 

Hur dessa lösningar ser ut kan ses i kapitel 8. Resultat. 

 

Avstämning mot kravspecifikation 

Denna avstämning tar upp de punkter som är väsentliga att stämma av mot utvecklingen av 

konceptet i denna rapport. De punkter som inte finns med i denna avstämning men finns i 

kravspecifikationen har inte tagits med då de ej behöver något svar, eller svarar åt sig själva. 

 

 Produkten skall, om den produceras och kommer ut på marknaden, levereras till 

basketföreningar, vara möjlig att inhandlas personligt, samt leveras till sportaffärer som 

har basketprodukter i deras sortiment.  

- Produkten är anpassad mot basketsporten. Den följer ramen när det gäller design och 

form. 

 

 Produkten In-Your-Face Goggles skall ha standardiserad ram, avståndsreglering och 

resårfastsättning. Handen skall kunna ersättas och bytas ut mot händer med olik design. 

Handen skall dock vara standardiserad och ha samma mått oavsett design. 

- Slutkonceptet följer dessa krav. Resultatet kan ses i kapitel 8. Resultat. 

 

 Produkten får inte likna någon av de övriga produkterna på marknaden, ifall sådana 

finns. 

- In-Your-Face Goggles har en unik design och konstruktion som inte kan ses hos någon 

av konkurenterna. 

 

 Slutkonceptet skall tas fram efter tester av flertalet olika koncept som 

konceptutvärderas med hjälp av PUGHs matris. 

Behovsanalys skall utföras med hjälp av verktygen QFD 

- Alla verktyg som har nämnts, och varit vitala i denna process har använts. Ytterligare 

har en marknadsanalys utfört och olika koncept tagits fram och testats. 
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 Produkten skall ha en livslängd på två basketsäsonger, vilket i tid kan sammanfattas till 

12 månader. 

Under 12 månader skall produkten klara slitage som framkommer vid användning av 

produkten samt vid medbärande av produkten. Vid medbäranden skall produkten inte 

vara skyddad och kunna vara omgiven av andra artiklar och fortfarande inte ta någon 

skada. 

- Det är svårt att i dagsläget säga hur lång livslängd produkten kommer att ha då 

möjlighet till produktion, djupare analys av material, tillverkningsmetod eller ett test av 

den faktiska produkten i rätt sammanhang inte har kunnat utföras p.g.a. tidsbrist. Dock 

är produkten konstruerad på så sätt att delar som kan gå sönder är få och vid 

behandling av produkten (packa ner i träningsväskan) efter användning skall klara 

kraven. 

 

 Konceptprototypen skall spraylackeras i max tre olika färger. Ifall produkten kommer ut 

på marknaden skall färgsättningen ses över. 

- Färgvalet som används i konceptprototypen är färgkombination 4 som kan ses i kapitel 

7.10.1 Färgkombinationer. 

 

 Produkten skall efter bestämd livslängd kunna återvinnas. Med det menas att produkten 

skall vara tillverkad på det sättet att de olika materialen skall kunna plockas isär och 

sorteras för materialåtervinning. 

- Som det tidigare har nämnts har det slutgiltiga materialvalet fortfarande inte gjorts. 

Men utgångspunkten är att använda sig utav vanliga plaster och gummi material som 

följer standarder och är återvinningsbara. 

 

 Konceptprototypen In-Your-Face Goggles skall tillverkas från grunden, dvs alla 

delkomponenterna skall tillverkas, inga produktdelar från andra tillverkare skall 

användas. 

- Prototypen är tillverkad från scratch. De enda komponenter som är inköpta är skruven 

och resårbandet. 

 

Avstämning mot problemformulering 

 

 Problemet är att det inte går att träna ovan nämnt moment med hjälp av ett 

träningshjälpmedel, hur ska det lösas? 

- Genom att utveckla en produkt som ger personen som tränar möjligheten att hela tiden 

ha ett objekt utformat efter en hand framför ansiktet. 

 En produkt som tas fram för att lösa problemet, vilka egenskaper ska den ha? 

- Den ska vara användarvänlig, tåla slitage och ge intryck av basket. 

 Hur ska produkten vara utformad för att bäst lämpa sig användningsområdet? 

- Designen på den, dvs. färger, mönster och utseende ska tala basket och seriös träning. 

 Användningsområdet är basketträning, hur ska produkten vara utformad för att för att 

vara så lättanvänt som möjligt? 
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- Den ska vara lätt att sätta på, sitta åt och stabilt då mycket rörelse uppkommer 

samtidigt som den är bekväm för att inte orsaka någon skada på användaren. 

 Då det är en produkt som skall användas i en miljö där mycket slitage förekommer, 

vilka egenskaper ska den ha för att behålla kvalitén? 

- Materialet skall vara böjbart och tåla slitage. Den ska inte gå sönder då den bärs till 

sammans med skor och kläder i en väska. 

 Hur ska form och design anpassas för att produkten ska tala ”basket”? 

- Inspirationen ska komma från baskethallar, bollar, basketkläder och allt annat som har 

med basket att göra. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 

10. 1 Slutsats 

Detta projekt har varit så otroligt lärorikt att jag inte kan sätta vikt på det. Det hela startade med 

en idé om att utveckla ett helt nytt träningshjälpmedel oberoende från något företag och dess 

direktiv. 

Resan startade med mitt stora intresse för basketsporten och observationen av spelare som 

skjuter avsevärt sämre skottprocent då de blir försvarade effektivt. Det fick mig att tänka på att 

”det här är ett moment som borde gå att tränas bort” och frågeställningen ”hur kan detta 

moment tränas bort, genom en produkt kanske”. 

Till en början hade jag en klar bild över hur produkten skulle se ut, men ju mer tid jag 

spenderade på analyser och prototyp testning visade det sig att en idé föds för att utvecklas. 

 

Tanken var att jag under de här tio veckorna skulle ha en helt färdig produkt på bordet, men 

instruktionsbok och förpackning, dvs att den skulle vara redo för produktion och försäljning. 

Dock visade det sig att arbetet på egen hand inte alls är så enkelt som en kan tro. 

Utvecklingsprocessen tar sin tid. Därför har vissa moment som materialval fått ta stryk. 

 

Huvuduppgiften var att lösa problemet och skapa en produkt utifrån dessa. Det lyckades jag 

med. En otrolig viktig bit med denna produkt, eller produktkoncept, är att den innehåller flera 

delar som ingen produkt på marknaden innehar. Jag syftar på den skakande handen och 

avståndsregleringen. Det är detaljerna som räknas. 

 

Nu återstår det att presentera denna rapport och efter det fortsätta utvecklingsarbetet. Om alla 

vägar leder rätt kommer denna produkt finnas på marknaden inom en snar framtid. 

 

10.2 Rekommendationer 

Att lämna rekommendationer i en rapport som är i grund och botten skriven för mig själv är 

inte så lätt, men här följer en del punkter som skall tas i åtanke vid vidare utvecklingen och 

framtida projekt. 

 

 Grundligare begränsning. Jag måste lära mig att processer tar sin tid, och vid 

genomstressning av processbiten är det lätt tag göra enkla misstag 

 Då detta är en helt ny produkt som skall ut på marknaden bör den utvecklas i samarbete 

med en firma som kan tillverka den. Anledningen är att jag i detta fall inte vet om denna 

modell är produktionsbar. I värsta fall får ändringar på konstruktionen att göras. 
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 13. Bilagor 

Bilaga 1 - Kravspecifikation  

 

Marknadsbedömning 

 

 Produkten skall, om den produceras och kommer ut på marknaden, levereras till 

basketföreningar, vara möjlig att inhandlas personligt, samt leveras till sportaffärer som 

har basketprodukter i deras sortiment. 

 Aktuella volymer är svåra att definiera då det inte är klart ifall produkten kommer ut på 

marknaden eller inte. 

 Produkten skall finnas ute på marknaden till en ny version är klar. Med det menas att 

In-Your-Face Goggles, som de är idag, skall finnas till försäljning till den dag en 

modell som kan ersätta dagens goggles är klar till försäljning. 

 Produkten In-Your-Face Goggles skall ha standardiserad ram, avståndsreglering och 

resårfastsättning. Handen skall kunna ersättas och bytas ut mot händer med olik design. 

Handen skall dock vara standardiserad och ha samma mått oavsett design. 

 Produkten får inte likna någon av de övriga produkterna på marknaden, ifall sådana 

finns. 

 

Produktkrav 

 

 Slutkonceptet skall tas fram efter tester av flertalet olika koncept som 

konceptutvärderas med hjälp av PUGHs matris. 

 Behovsanalys skall utföras med hjälp av verktygen QFD 

 Produkten skall ha en livslängd på två basketsäsonger, vilket i tid kan sammanfattas till 

12 månader. 

 Under 12 månader skall produkten klara slitage som framkommer vid användning av 

produkten samt vid medbärande av produkten. Vid medbäranden skall produkten inte 

vara skyddad och kunna vara omgiven av andra artiklar och fortfarande inte ta någon 

skada. 

 Produkten skall vara tillverkad i plast och gummi. Vilket sorts plast och gummi bestäms 

efter avslutad rapport då konceptet ytterligare utvärderas för bestämning om möjlig 

produktlansering. 

 I prototypframtagningen skall enbart ABS PC plast användas. 

 Konceptprototypen skall spraylackeras i max tre olika färger. Ifall produkten kommer ut 

på marknaden skall färgsättningen ses över. 

 Produkten skall efter bestämd livslängd kunna återvinnas. Med det menas att produkten 

skall vara tillverkad på det sättet att de olika materialen skall kunna plockas isär och 

sorteras för materialåtervinning.   

 Produkten skall inte ge ifrån sig några som helst kemikalier eller på något sätt kunna 

skada användaren.  

 

Dokumentation 



50(59) 

 

 Produktutvecklingen skall dokumenteras fortlöpande i rapportform. 

 Strukturen på rapporten skall motsvara de krav som Mälardalens högskola ställer på en 

rapport för examensarbete (högskoleingenjör) 

 

Områden som inte ska behandlas i denna rapport 

 

 Lagstiftningskrav 

 Krav på certifiering 

 Kostnadsramar/Ekonomi 

 Service och reservdelar 

 Packning och emballage 

 Återvinning mer än att produkten skall vara återvinningsbar 
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Bilaga 2 – Underlag intervju 

Individuell träning med träningsredskap 

 

1. Hur viktigt är det med individuell träning (förutom träningar) om man skall lyckas bli 

en duktig basketskytt? 

 

2. Hur stor påverkan har matchlik träning (i detta fall att skjuta över en försvarare) jämfört 

med ”ensam” träning? 

 

3. Vad har du för syn på träningshjälpmedel? Använder du dig av träningshjälpmedel när 

du tränar dina spelare? 

 

4. Vad tycker du om följande produkter? 

 

 

 
 

5. In-your-face Goggles? Vad tycker du om idén och syftet med träningshjälpmedlet? Är 

det en produkt du skulle rekommendera till dina spelare? Varför/Varför inte? 
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Bilaga 3 – Intervju med Peter Oksman 

Individuell träning med träningsredskap 

 

1. Hur viktigt är det med individuell träning (förutom träningar) om man skall lyckas bli 

en duktig basketskytt? 

 

- En av de viktigaste delarna, ska du lyckas måste du träna individuellt. Du måste 

utveckla dina individuella egenskaper och färdigheter. 

 

2. Hur stor påverkan har matchlik träning (i detta fall att skjuta över en försvarare) jämfört 

med ”ensam” träning? 

 

- Det finns ett gammalt ordspråk (så som du tränar så spelar du), har du hög intensitet på 

träningarna tar du med det till matcherna. Du kan inte bara slå om så där bara för att det 

är match, du lär in ett beteende. Det är en coachdröm att ha 12-14 individer som ger 

järnet varje träning, oavsett nivå. 

 

3. Vad har du för syn på träningshjälpmedel? Använder du dig av träningshjälpmedel när 

du tränar dina spelare? 

 

- Jag har använt mig av vanliga dribblingsglasögon, medicinbollar, tennisbollar, tyngre 

hopprep. Jag har provat att använda en madrass, där spelarna tvingas att skjuta 

hoppskott. Står de på golvet ser de inte korgen. Har de en madrass framför sig tvingas 

de att hoppa. 

 

4. Vad tycker du om följande produkter? 

 

- Produkt 1. Lätt att fladdra iväg. 

 

5. In-your-face Goggles? Vad tycker du om idén och syftet med träningshjälpmedlet? Är 

det en produkt du skulle rekommendera till dina spelare? Varför/Varför inte? 

 

- Jag blir jävligt nyfiken på själva produkten. Jag hoppas att du kan ta fram en prototyp så 

att vi får testa den. Det är svårt att säga varken bu eller bä innan vi har fått testa 

produkten. 

- Kan vara bra med distans från ansiktet för att inkludera träning av rätt skotteknik. Det 

kan vara positivt att det påverkar skottekniken positivt. 

 

 Hela intervjun finns inspelad 
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Bilaga 4 – Mötesprotokoll Klas Magnusson, IdéLab 

 

Måndag, 24 feb -10.  

Möte med Klas Magnusson, Driftcentralen på IdéLab Eskilstuna. 

Under mötet diskuterades idén med In-Your-Face Goggles. 

Närvarande: 

 Rijad Ljutic 

 Klas Magnusson 

Följande frågor togs upp: 

 Patent 

 Produktion 

 Marknadsförning 

 

Patent 

Då det i dagsläget inte går att utvärdera i vilken skala produkten kommer att produceras och 

distribueras kan alternativet patent vara onödigt dyrt. 

Ett bättre alternativ kan då vara s.k. grace period. Mer om detta skydd kommer att tas upp på 

IdéLab startup. 

 

Produktion 

Istället för att producera produkten från grunden dvs. tillverka alla delarna själv, vilket kan 

resultera i dyra omkostnader, kan det vara lämpligt att använda sig utav en befintlig 

glasögonram och kombinera denna med In-Your-Face handen. På så sätt behöver bara handen 

utvecklas och mekanismen för rörelse att utvecklas. 

 

Marknadsförning 

Klas kände till ett antal aktörer som möjligen kan vara intresserade av In-Your-Face Goggles. 

När produkten är klar skall vi gå vidare med den biten. 

 

Viktigast är att undersöka marknaden för att se vilket potential produkten har. Skall den säljas 

som styckprodukt till enskilda spelare eller till hela föreningar för att på så sätt sälja ut ett 

större antal är en viktig fråga. 

Detta är dock aspekter som skall tas itu när den färdiga produkten står klar. 
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Bilaga 5 – Produktionsritning ram 
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Bilaga 6 – Produktionsritning båghållare 
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Bilaga 7 – Produktionsritning båge 
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Bilaga 8 – Produktionsritning hand 
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Bilaga 9 – Produktionsritning nässtöd 
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Bilaga 10 – Produktionsritning resårhållare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


