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Sammanfattning 
Följande rapport dokumenterar ett design- och produktutvecklingsprojekt vilket är det slutliga 

projektet på Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign på Mälardalens 

högskola. 

Projektet baseras på ett uppdrag från Millcroft AB i Västerås. Dess mål är framtagning av en 

så kallad hundklicker, det vill säga en produkt som med hjälp av ljud kan användas inom 

hundträning. Genom att använda innovativa lösningar ska produkten kunna bli en ersättning 

för den manuella klickern som används inom hundträning idag. 

Projektet omfattar en förstudie där uppdragsgivarens krav och befintliga produkter analyseras 

för att förstå vilka funktioner är kritiska för den önskade produkten samt en litteraturstudie vars 

mål är det att undersöka och strukturera befintliga metoder som kommer att användas i 

processen. 

Produktutvecklingsprocessen har även baserats på studier inom ergonomi, semantik och 

materialvetenskap. För att ta fram den mest lämpliga lösningen har olika tekniker och 

dataverktyg använts. 

Projektets resultat består av ett färdigt koncept angående produkten. Konceptet visualiseras i 

form av tredimensionella CAD-modeller, renderingar och tekniska ritningar. Produkten som är 

projektets resultat uppfyller uppdragsgivarens krav. Produkten består av två delar – en sändare 

och en mottagare, innehåller ett laddningsbart batteri och med hjälp av ett kretskort kan kopplas 

till en mobilapplikation. Materialet som produkten ska tillverkas i möjliggör det att använda 

produkten både inom- och utomhus. 
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1. Inledning 
Följande rapport dokumenterar ett designprojekt vilket är det slutliga projektet på 

högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign på Mälardalens högskola. 

Projektets mål är framtagning och utveckling av ett färdigt koncept angående en produkt som 

ska användas inom hundträning. Uppdragsgivaren för projektet är Millcroft AB i Västerås. 

Handledaren i företaget är Nicklas Ekstrand. Handledaren på högskolan är Ragnar Tengstrand. 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivare för projektet är Millcroft AB, ett företag i Västerås som arbetar med 

produktdesign, produktutveckling, grafisk design, innovation med mera (www.millcroft.se, 

2015-12-21). 

Produkten som ska tas fram kommer att användas inom hundträning. Målet bakom hundträning 

är det att förhindra hundar från ett problematiskt beteende (Bradshaw, J., Hiby, E., Rooney, N. 

Dog training methods: their use, effectiveness and interaction with behaviour and welfare, 

Animal Welfare 2004: 13, pp. 63-69, http://img2.timg.co.il/forums/1_149537364.pdf, 2015-

11-20). Undersökning publicerad i den ovannämnda artikeln visar att det mest problematiska 

beteendet anses vara det att skalla på människor och andra hundar, aggression mot människor, 

rädsla, upphetsning med mera. Författarna förklarar att det finns två huvudkategorier av 

hundträning som används för att förhindra det problematiska beteendet. Dessa kategorier är 

straffbaserad träning och belöningsbaserad träning. Den första kategorin anses vara 

gammalmodig och möjligtvis farlig för hunden. I artikeln visar forskarna att belöningsbaserade 

träningsmetoder är lika eller även mer effektiva än de straffbaserade träningsmetoderna. 

En av de belöningsbaserade träningsmetoderna är en träning där en speciell klicker används 

som en signal för hunden att den kommer att belönas för sitt beteende (Fisher, G. (2009), The 

thinking dog: crossover to clicker training, Dogwise Publishing, Washington). En klicker är 

en enkel mekanisk produkt bestående av en tunn metall platta som monteras i en liten låda. Ett 

klickljud genereras genom att trycka på en knapp skruvad på plattan vilket leder till att plattan 

böjs och ett ljud genereras. 

Produkten som ska tas fram under projektet ska baseras på samma koncept som den manuella 

klickern men utveckla det med hjälp av sådana teknologiska lösningar som långdistans 

Bluetooth och koppling till en mobilapplikation. Produkten ska använda sig av grundidén 

bakom den mekaniska klickern och implementera den i en innovativ, digital produkt. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Syfte och mål 
Syftet med det projektet är tillämpning av teoretiska och praktiska kunskaper som ingår i 

högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign i verkligheten. 

Målet är det att utveckla en innovativ produkt som ska användas inom samma område som den 

befintliga mekaniska produkten, den ovannämnda hundklickern. Produkten som tas fram ska 

utföra samma funktion men istället för att vara mekanisk ska den vara digital, det betyder att 

funktionerna utförs med hjälp av sådana tekniska lösningar som långdistans Bluetooth och 

koppling till en mobilapplikation. Produkten ska bestå av två delar: en sändare och en 

mottagare. Sändaren ska skicka signalen trådlöst till mottagaren vilket leder till att mottagaren 

genererar ett specifikt ljud. Produkten ska inte vara för dyr att producera vilket ska uppnås både 

med dess utformning och materialval. 

 

3. Projektdirektiv 
Projektet går ut på att under tio veckor ta fram ett färdigt förslag för en produkt och 

dokumentera processen som har lett till detta. Produkten som tas fram ska visualiseras i form 

av CAD-modeller och renderingar. I rapporten ska även ett lämpligt material hittas och 

beskrivas.  

I produkten ska sådana tekniska lösningar som långdistans Bluetooth, ett laddningsbart batteri 

och möjligtvis även koppling till en mobilapplikation implementeras. Vidare ska produkten 

bestå av två delar: en sändare och en mottagare. Båda delar ska utformas med tanke på 

ergonomi, samtidigt ska utformningen vara modern och tilltalande. Material som produkten 

ska tillverkas i ska möjliggöra det att använda produkten inom- och utomhus. 

 

4. Problemformulering 
Eftersom produkten ska användas framför allt utomhus finns det vissa problem som måste lösas 

med hjälp av materialval och utformning av produkten. Den ska vara vattentålig, måste kunna 

användas i både hög och låg temperatur samt vara säker både för människan och för hunden 

när det gäller val av material och utformning (det vill säga inga små delar som hunden kan 

svälja, tillräckligt tjocka skalet för att inte göra det möjligt för hunden att förstöra produkten 

genom att bita på den). 

Vissa frågeställningar som ska analyseras för att ta fram den önskade produkten är: 

 Hur ska det visas att båda delar av produkten (det vill säga sändaren och mottagaren) 

tillhör samma produktfamilj? 

 Hur ska ergonomin tillämpas? 

 Hur ska semiotik tillämpas? 

 Hur kan alla teknologiska lösningar få plats i produkten? 

 Hur ska produkten utformas för att vara tilltalande? 



5. Projektavgränsningar 
Fokus i detta projekt kommer att ligga på utformning av produkten och tillämpning av vissa 

funktioner. Koppling till mobilapplikationen kommer inte att beskrivas eller analyseras i 

projektet. Utformning av sändaren prioriteras därför att mottagaren är en mycket enklare 

produkt och dess form kommer att vara en enklare variant av sändarens form. 

Utvecklingsprocessen av den digitala hundklickern kommer att dokumenteras i följande 

rapport. Processens resultat kommer att visualiseras och dokumenteras i form av CAD-

modeller, tekniska ritningar och renderingar. 

Förutom CAD-modeller och renderingar kommer möjligtvis produkten att visualiseras i form 

av en prototyp beroende på tillgängliga resurser. Om en prototyp tas fram ska detta göras i form 

av en 3D utskrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Teoretisk bakgrund 

6.1 Design 

6.1.1 Designprocessen 

Kenneth Österlin (Österlin, K. (2011), Design i fokus för produktutveckling, Liber, Malmö) 

förklarar att i början av varje designprocess ligger en affärsmöjlighet som identifieras av en 

designer eller en uppdragsgivare. Själva designprocessen delas upp i fem steg. Det första steget 

är uppstartning vilket består av planering inför hela processen, problemidentifiering och analys 

av resurser. Det andra steget är analys; under det steget samlas in information om den önskade 

produkten, målgruppen med mera. Under det steget analyseras även nödvändiga funktioner och 

kundönskemål. Nästa steg är skissning som går ut på att generera första idéer och skisser. Det 

fjärde steget är bearbetning som består av mer detaljerad och djupgående arbete där färdiga 

designförslag och modeller tas fram och presenteras för kunden. Slutligen tillkommer 

uppföljning där bland annat tillgängliga tillverkningsmetoder diskuteras. 

Österlin beskriver en tratt för idéer, det vill säga en modell där i början genereras en stor mängd 

idéer som senare elimineras tills ett färdigt produktkoncept tas fram. 

 
Figur 1: En tratt för idéer. 

Ulrich och Eppinger (Eppinger, S., Ulrich, K. (2012), Product Design and Development, 

McGraw-Hill, New York) delar däremot upp designprocessen i sex steg. Det första steget är 

undersökning av kundbehov som går ut på att samla in, analysera, diskutera och förstå 

kundbehov. Nästa steg är konceptualisering där olika koncept och lösningar tas fram och 

diskuteras. Det tredje steget är preliminär förfining under vilket de mest lovande koncept 

utvecklas vidare i form av CAD- och/eller arbetsmodeller. I det fjärde steget, vidare förfining 

och val av det slutliga konceptet, utvecklas modellerna vidare, renderingar tas fram för att 

visualisera koncept så nära den verkliga utseenden som möjligt. Det femte steget är 

kontrollritningar och modeller under vilket prototyper eller funktionsmodeller byggs för att 

kunna kontrollera både form, utseende och funktioner av den framtida produkten. Det sista 

steget är samarbete med ingenjörer, tillverkare m.m. för att välja rätt material och lämpliga 

tillverkningsmetoder av den slutliga produkten. 



6.1.2 Metoder och verktyg 

Problemlösning 

Problemlösning används för att förstå ett problem och hitta det bästa sätt att lösa det. 

Problemlösningsverktyget består av tre steg: analys (formulering av problemet), syntes (det att 

bryta ner ett stort problem i några mindre delproblem och hitta samband mellan dem) och 

utvärdering (urval av den bästa lösningen genom att eliminera andra lösningar). Författaren 

beskriver även andra metoder som är kopplade till problemlösningsmetoden (Österlin, 2011). 

Gantt-schema 

Den metoden används för att visualisera viktiga tidpunkter och planera projektet på en tidslinje 

(Eppinger, et.al., 2012). I ett Gantt-schema visualiseras varje del av en process eller ett projekt 

som en horisontell tidslinje. 

Funktionsanalys 

Det verktyget används för att gruppera funktioner beroende på hur viktigt det är att de finns i 

den slutliga produkten (Österlin, 2011). Det vill säga funktionerna delas in i huvudfunktioner 

och tillhörande del- och stödfunktioner. En sådan indelning kallas för ett funktionsträd. En 

metod som används för att dela in funktionerna är det att visualisera huvud-, del- och 

stödfunktioner (bild 1). Funktionsträdet möjliggör en sådan navigering att vid undersökning 

uppifrån och ner, det vill säga från huvudfunktionen till stödfunktioner, blir följande funktioner 

svar på frågan hur? medan vid undersökning från stödfunktioner till huvudfunktioner blir 

följande funktioner svar på frågan varför?. 

 

Figur 2: Visualisering av funktionsanalys principen. 

Kravspecifikation 

Det verktyget används för att strukturera och analysera krav som ska uppfyllas av produkten 

(Österlin, 2011). Kravspecifikation används som stöd under hela designprocessen. Författaren 

betonar även det att en funktionsanalys fungerar ofta som en utgångspunkt för 

kravspecifikationen. 

 



Jämförelser 

Ett sätt att se den designade produkten från ett annat perspektiv och hitta oförväntade lösningar 

är att jämföra den med en annan, ibland helt annorlunda, produkt. På så sätt kan lösningarna 

som används in en annan produkt implementeras i den designa produkten eller inspirera en helt 

ny lösning (Österlin, 2011). 

Omvandling 

I den metoden designas några delar av en produkt och sedan skapas olika variationer på 

produkten genom att flytta på delarna och montera dem i olika konfigurationer (Österlin, 2011). 

Benchmarking 

I den metoden jämför den designade produkten med befintliga produkter som innehåller samma 

eller likadana funktioner (Eppinger, et.al., 2012). Metoden används för att identifiera nya 

lösningar och även för att hitta svagheter i konkurrenternas produkter. 

Visualiseringsmetoder 

En designer har flera tillgängliga visualiseringsmetoder. Den mest traditionella är ritningar och 

skisser som används oftast i början av designprocessen för att generera idéer angående 

produktens form. För att kunna bättre visualisera produkten kan även perspektivteckningar 

göras. Vidare kan formen visualiseras i en tredimensionell miljö med hjälp av olika CAD 

program. 

Förutom att rita eller skapa tredimensionella modeller på dator kan även olika typer av fysiska 

modeller byggas. Modellerna delas in i några kategorier. En skiss- eller arbetsmodell är en 

enkel modell som visar form och storlek men innehåller inga funktioner av den förväntade 

produkten. En prototyp är en modell som byggs av samma material som den färdiga produkten, 

den innehåller produktens funktioner och form (Österlin, 2011). 

Pughs matris 

En vanlig metod vid konceptutvärdering och urval är Pughs matris vars mål ar det att minska 

antal koncept som ska utvecklas vidare i processen samt identifiering av 

förbättringsmöjligheter för de utvalda koncepten (Eppinger et.al., 2012). I matrisen jämförs 

olika koncept med varandra angående vissa krav som den slutliga produkten bör uppfylla. 

6.1.3 Produktsemantik 

Österlin (2011) beskriver produktsemantik som en kommunikation mellan en produkt och dess 

användare genom form och utseende. Ett exempel är det att produkten ska med sin utformning 

berätta hur den ska användas, formen ska alltså berätta om funktion. Däremot är det inte bara 

en visuell kommunikation utan även ljud, doft, smak och andra upplevelser som alla ingår i 

produktsemantik. Utformning av en produkt kan delas in i huvudform och detaljer. I det breda 

begreppet produktsemantik ingår även karaktär (hur en form eller färg upplevs av användaren), 

identitet (produktens samband till kända former och befintliga produkter) och funktion 

(utformning hjälper användaren att förstå funktion). 

 

 



6.1.4 Ergonomi 

En produkt bör vara anpassad till användaren. Till exempel ett handtag ska passa bra i handen. 

Ett sätt att uppnå detta är att utföra en användarstudie, det vill säga undersöka vilken 

anpassning behövs i produktens målgrupp. Designern måste analysera om målgruppen har 

speciella behov (till exempel om produkten ska anpassas till handikappade eller äldre). En 

metod som kan användas för att anpassa en produkt till så många användargrupper som möjligt 

är design för alla (Österlin, 2011). 

Eppinger (et.al., 2012) skriver om ergonomiska behov som delas in i användarvänlighet och 

underlättat underhåll. Användarvänlighet är ju mer komplicerad desto mer komplex produkten 

är. För att åstadkomma en hög nivå av användarvänlighet måste produkten kommunicera ut sin 

funktion. Underlättat underhåll eller underlättad skötsel som är en kritisk egenskap hos 

produkter som måste repareras ofta. 

6.1.5 Biomimetik 

Biomimetik är ett försök att imitera mekanismer och strukturer vanliga i naturen inom 

arkitektur, design med mera (http://biomimicry.org/what-is-biomimicry, 2015-12-22). Ett 

vanligt exempel är bikupemönster, det vill säga en struktur som består av hexagonala hål eller 

celler. Bikupemönster används inom olika branscher som bland annat bilindustrin och 

arkitektur. Ytor och konstruktioner uppbyggda med hjälp av den strukturen är mycket tåliga. 

6.1.6 Materialval 

Val av ett material kan delas upp i fyra steg. Det första steget är översättning av krav som 

produkten ska uppfylla till designkritiska egenskaper, det vill säga egenskaper av ett material. 

Dessa egenskaper kan exempelvis vara hårdhet, elasticitet, elektriska egenskaper med mera. 

Vidare elimineras dessa material som inte uppfyller kraven. Efter detta bör materialen som 

kvarstår rangordnas beroende på hur lämpliga de är med tanke på produktkraven. Slutligen 

studeras nuvarande användningsområde av de utvalda materialen för att hitta det mest lämpliga 

materialet. (Ashby, M., Cebon, D., Shercliff, H. (2014), Materials: engineering, science, 

processing and design, Butterworth-Heinemann, Oxford). 

 

6.1.6 Tillverkningsprocesser 

Ashby (et.al., 2014) förklarar att produkter tillverkas i material med hjälp av processer. Var av 

en lämplig process påverkas av produktens form, dess användningsområde och materialet som 

produkten ska tillverkas i. 

Johansson delar upp tillverkningsprocessen i tre grupper: montering, detaljtillverkning och 

fogning (Johansson, J. (1990), Konstruktörens val av produktionsmetoder, Mekanförbundets 

Förlag, Stockholm). Olika metoder som ingår i detaljtillverkningen kan delas upp beroende på 

materialet som är lämpligt att bearbeta med hjälp av dessa metoder. Exempel på metoden som 

används för att bearbeta detaljer i metall är sänksmidning där en detalj värms upp och formas i 

en maskin eller pressgjutning där smält metall trycks i en form. Den vanligaste metoden som 

används för att bearbeta detaljer i plast är formsprutning där smält plast trycks in i en form. 

 

 

 



7. Tillämpad lösningsmetodik 

7.1 Planering av Projekt 

Projektet delades upp i tre delar: planering, datainsamling och design.  

Under den första fasen planerades projektet med hjälp av ett Gantt-schema. Tidsramar för varje 

fas av projektet är ungefärliga. 

 

Figur 3: Planering av projektet visualiserat med hjälp av ett Gantt-schema. Med gult markerades 

planeringsfasen, med grönt markerades datainsamlingsfasen medan designfasen markerades med 

lila. Med rött markerades inlämningsdagen för rapporten. Gantt-schemat skapades med hjälp av 

dataprogrammet Gantt Project. 

Under datainsamlingsfasen studerades först den teoretiska bakgrunden i form av litteratur inom 

design, materialvetenskap och hundträning. 

Produkter och lösningar som används inom hundträning identifierades och analyserades.  

Flera hundträningsspecialister kontaktades för att identifiera de vanligaste problem som 

upplevs vid hundträning. 

Uppdragsgivarens krav och önskemål identifierades och strukturerades med hjälp av 

kravspecifikation och en funktionsanalys. 

Den sista fasen, design, har gått ut på att, genom att följa designfaser presenterade i förgående 

delen av rapport utforma en färdig produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Datainsamling 

7.2.1 Kravspecifikation 

Ett resultat av flera möten och samtal med uppdragsgivaren är följande lista över krav som 

produkten ska uppfylla. 

Produkten ska: 

 kunna användas som ett verktyg i en belöningsbaserad hundträning med 

användning av ljud. 

 bestå av två delar: en sändare och en mottagare. 

 vara trådlös. 

 innehålla en funktion med hjälp av vilken ljudnivån ska kunna anpassas. 

 kunna användas utomhus. 

 vara fukt- och vattentålig.  

 vara resistent till hög och låg temperatur. 

 använda sig av en långdistans Bluetooth teknologin. 

 innehålla ett laddningsbart batteri med 8 timmars användningstid när laddat. 

 kopplas till en app. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.2 Funktionsanalys 

Funktioner har delats in i tre klasser: huvudfunktion (H), stödfunktioner (S) och önskvärda 

funktioner (Ö). 

Funktion Klass 

använda inom hundträning H 

använda inom- och utomhus S 

generera ett ljud som hunden och ägaren hör S 

vara fukt- och vattentålig S 

vara trådlös S 

vara resistent till hög och låg temperatur S 

bestå av två delar S 

ha möjlighet att anpassa ljudnivå S 

ha långdistans Bluetooth S 

ha laddningsbart batteri S 

kunna kopplas till en applikation i en mobiltelefon Ö 

 

Funktionsanalys visualiseras med hjälp av ett följande funktionsträd: 

 
Figur 4: en visualisering av funktionsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.3 Marknadsundersökning och benchmarking 

Produkter som används inom hundträning har identifierats och analyserats. De tillgängliga 

produkterna kan delas in i två grupper. Den första och största gruppen består av produkterna 

som används inom straffbaserade träningstekniker och använder sig av sådana metoder som 

elchock och vibrationer. Målet med sådana produkter är det att genom straff lära hunden att ett 

visst beteende inte uppskattas av ägaren eller tränaren. Om hunden beter sig på ett sätt som ska 

förhindras används bland annat elchock för att koppla det beteendet med straff och förhindra 

det i framtiden. Majoriteten av dessa produkter består av en sändare och en mottagare. Två 

exempel tillgängliga på Amazon.com är Petrainer PET998DBB2 

(http://www.amazon.com/Petrainer-PET998DBB2-Waterproof-Rechargeable-

Electronic/dp/B00W6ZHZMI/ref=zg_bs_2975420011_2, 2015-11-23) och TrainPro 

(http://www.amazon.com/dp/B013HKHG3S?psc=1, 2015-11-23). Båda produkter använder 

sig av en trådlös teknologi baserad på radiovågor. 

 
Figur 5: tillgängliga produkter som används inom en straffbaserad hundträning. 

Den andra gruppen är enkla, mekaniska produkter som används inom belöningsbaserade 

träningstekniker. Dessa produkter är oftast mekaniska klickers som genererar ett ljud när 

användaren trycker på knappen vilken böjer en metall skiva som sitter i skalet. Målet med dessa 

produkter är det att skapa en koppling mellan ett beteende som uppskattas och ljudet. Sådana 

produkter används även för att signalera det för hunden att en kommer att bli belönat för sitt 

beteende. En av sådana produkter är A&S Creavention dog trainning clicker 

(http://www.amazon.com/StarMark-Clicker-Dog-Training-

System/dp/B000FMDIL6/ref=sr_1_4?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1448273458&sr=1-

4&keywords=dog+clicker, 2015-11-23) tillgänglig på Amazon.com. 

 
Figur 6: en enkel produkt som används inom en belöningsbaserad hundträning. 



7.3 Koncept- och idégenerering 

Målet med det steget i design- och utvecklingsprocessen är det att hitta den mest lämpliga 

formen av bara en av produktens delar – en sändare. Orsaken är det att mottagaren kommer att 

vara enkel och följa sändarens form. 

7.3.1 Inspiration och jämförelser 

En förberedelse inför konceptgenereringsprocessen var det att hitta inspirerande produkter och 

former, ofta orelaterade till den designade produkten när det gäller användningsområdet. Målet 

med det steget var även det att hitta produkter som förmedlar den känslan som den designade 

produkten ska förmedla. 

Produkterna som anses vara inspirerande innehåller vissa egenskaper som ska implementeras i 

den designade produkten. Dessa är: 

 tilltalande och modern design, 

 en kombination av enkla, raka kanter med kurviga, runda former, 

 en utformning som motsvarar handen (ergonomi), 

 en sådan placering av knappar som möjliggör användning av produkten på ett bekvämt 

sätt. 

 

Figur 7: Ett urval av bilder som blev en inspiration i början av projektet. 

 

 

 

 

 



7.3.2 Skisser 

Det första steget i idégenereringsprocessen handlade om att ta fram så många olika skisser som 

möjligt, hitta olika former, variationer och lösningar. Eftersom det inte var bestämt hur många 

knappar behövs på produkten eller om en display behövs varieras skisserna mycket. Det fanns 

inga begränsningar under det steget i processen vilket resulterade i olika former, olika 

placeringar av knappar och olika användningsprinciper. Bland skisserna finns det både enkla, 

fyrkantiga produkter, mer organiska former och även avancerade produkter med en skärm. 

 
Figur 8: Urval av skisser. 

 

 

 



7.3.3 Arbetsmodeller 

Flera enkla arbetsmodeller i lera skapades och studerades. Orsaken till detta var det att kunna 

undersöka vilken storlek och form är lämplig samt var knappen bör placeras och vilka 

geometriska former är lämpliga för att möjliggöra den bästa anpassningen till användarens 

hand. 

 
Figur 9: tidiga arbetsmodeller har används för att visualisera en lämplig storlek på produkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.4 CAD-modeller 

Efter att en lämplig storlek har hittats skapades flera CAD-modeller för att visualisera olika 

varianter på produktens utformning. Modellerna skapades med hjälp av dataprogrammet 

SolidWorks. 

Utformningen av det första konceptet är en kombination av raka och runda kanter, den är 

anpassad till handen. Modellen är mycket enkel med bara en knapp vilket betyder att andra 

funktionen måste styras med hjälp av en mobilapplikation. 

 
Figur 10: koncept 1. 

Det andra konceptet har en betydligt enklare utformning med en rund botten och en rak yta på 

toppen. Två knappar till höger används för att anpassa ljudnivån medan den stora knappen 

används för att generera ljudet. 

  
Figur 11: koncept 2. 

Detta är en variant av det första konceptet med bara en knapp och en ergonomisk, mer organisk 

utformning. 

 
Figur 12: koncept 3. 

 



Det konceptet liknar det andra när det gäller en kombination av en organisk och en rund form. 

Däremot är knapparna utformade på ett annorlunda sätt som liknar en kula. 

 
Figur 13: koncept 4. 

Det fjärde konceptet är en variation av koncept två och fyra med enklare knappar och inte lika 

rund botten. 

 
Figur 14: koncept 5. 

Koncept nummer sex är en kombination av raka och rundade kanter samt det första konceptet 

som innehåller en lysande röd knapp som används för att sätta på och stänga av produkten. 

Knappen är samtidigt en lysdiod som indikerar om produkten är påslagen eller avstängd. 

 
Figur 15: koncept 6. 

 

 

 

 

 



Det nästa konceptet använder sig också av den lysande knappen medan dess form är en 

variation av det andra konceptet. Här används det osymmetriska hörnet som en yta där den 

lysande knappen är placerad. 

 
Figur 16: koncept 7. 

Det åttonde konceptet har en mycket enkel utformning av både skalet och knapparna. Orsaken 

till en sådan utformning var minimalisering av tillverkningskostnader. 

 
Figur 17: koncept 8. 

Det nionde konceptet utnyttjar den ergonomiska principen trots att utformningen är relativt 

enkel och utnyttjar sig av en kombination av raka linjer och runda kanter. Botten är mindre är 

toppen för att ge ett bättre grepp. Detta är även orsaken till den diagonala linjen på produktens 

sida som är anpassad till fingrarna. I det konceptet finns en knapp som används för att sätta på 

och stänga av produkten, en lysdiod som visar om produkten är påslagen eller avstängd, en 

knapp som genererar ljudet och två knappar som används för att anpassa ljudnivån. 

 
Figur 18: koncept 9. 

 



Det nästa konceptet liknar koncept två och fyra när det gäller en kombination av runda och 

raka former. Däremot finns det två knappar på sidan av produkten. Dessa används för att ändra 

på ljudnivån. 

 
Figur 19: koncept 10. 

I det här konceptet har produkten en relativt enkel utformning som liknar en cylinder med en 

diagonal fasning på sidan. Den formen är framför allt inspirerad av ergonomin och är anpassad 

till handen. 

 
Figur 20: koncept 11. 

Det nästa konceptet är inspirerad av gamla telefonlurar. Den ger en bra anpassning till handen 

och bra balans. Däremot blir en liten yta en begränsning när det gäller placering av knapparna. 

 
Figur 21: koncept 12. 

 

 

 

 



Det trettonde konceptet är utformad som en kula. Orsaken till detta är det att den formen ger 

ett bra grepp och är anpassad till handen. Eftersom ytan är jämn kan knapparna placeras på 

olika sätt. 

 
Figur 22: koncept 13. 

Det konceptet går ut på att användaren skulle hålla i produkten på ett stabilt och säkert sätt. 

Utformning följer handen vilket gör det bekvämt att hålla i produkten. 

 
Figur 23: koncept 14. 

I det femtonde konceptet är produkten utformad som en skiva. Orsaken bakom utformningen 

är framför allt det att bryta mot den typiska fyrkantiga formen. Däremot skulle det behövas 

mycket mer material för att åstadkomma den formen. 

 
Figur 24: koncept 15. 

 

 

 

 



Det sextonde konceptet är utformat med användning av mjuka, runda och organiska former 

med fokus på ergonomi. På produkten finns det bara en enkel knapp för att förenkla produktens 

användning. 

 
Figur 25: koncept 16. 

Det nästa konceptet är en variation av koncept nummer 16 med en annorlunda men fortfarande 

organisk form. 

 
Figur 26: koncept 17. 

Det artonde konceptet är en kombination av mjuka och raka former. Orsaken till detta är 

förenklad tillverkning. Böjningen på produktens högra sida borde ge en ännu bättre 

anpassning till handen. 

 
Figur 27: koncept 18. 

 

 

 

 

 



I det sista, nittonde konceptet kombineras den extremt runda och organiska formen med enkla 

knappar placerade på sidan av produkten. 

 
Figur 28: koncept 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4 Konceptutvärdering och urval 

För att utvärdera koncept och eliminera dem som inte uppfyller kraven har flera tekniker 

använts. 

Begränsningar 

Eftersom produkten ska använda sig av långdistans Bluetooth teknologin är storlek på ett 

kretskort som ska finnas i den en viktig begränsning. Kretskortets storlek är 30x40mm vilket 

betyder att produktens insida inte kan vara mindre än den storleken. 

Viktiga frågor som kommer att påverka den slutliga utformningen är: 

 Hur många knappar behövs och hur ska de placeras? 

 Behövs det en lysdiod och var ska den placeras? 

 Ska det finnas något sätt att fästa produkten? Om ja, hur? 

 Behövs det en display? Om ja, hur stor? 

 Vilken form är mest lämplig för tillverkning? 

För att förstå och kunna hitta svar på några av dessa frågor har problemlösningsmetoden 

använts medan vissa frågor analyserades med uppdragsgivaren. 

Resultat visar att det är lämpligast att ha fyra knappar på produkten: en knapp för att sätta på 

och stänga av produkten, en knapp som kommer att generera ljudet och två knappar som 

kommer att användas för att anpassa ljudnivån. Andra funktioner kommer att styras med hjälp 

av en mobilapplikation. 

En lysdiod är inte nödvändig men kan placeras på produkten om det finns plats för den och om 

det inte kommer att höja tillverkningspris för mycket. 

Produkten kan till exempel fästas på ett armband med hjälp av en klämma eller ett snöre. Den 

funktionen är däremot inte nödvändig. 

Displayen behövs inte därför att den skulle bidra till ett högre pris och svårare 

tillverkningsprocess av produkten. Koppling till en mobilapplikation gör det helt onödigt att ha 

någon skärm på produkten. Den kunde även vara förvirrande för användaren och kunde göra 

produkten svårare att använda. 

Organiska former är oftast för komplicerade för tillverkning. Enkla former önskas av 

uppdragsgivaren. 

 

Semiotik 

Den slutliga produkten måste utformas med tanke på semiotik; det betyder att produktens form 

måste kommunicera ut produktens funktion och användningsområde. Detta kommer att 

åstadkommas framför allt genom utformning och placering av knappar på så sätt att användaren 

förstår direkt hur produkten ska hållas och användas. 

 

 

 



Ergonomi 

Ett kriterium som har använts för att utvärdera koncept är anpassning av produktens storlek 

och form till användarens kropp. Den designade produkten ska anpassas till handen. 

       
Figur 29: Mått och anatomi av en hand. 

Analys av teoretisk bakgrund inom anatomi och ergonomi visar att den mest lämpliga längden 

är mellan 8 och 10 centimeter vilket kommer att bero på placering av knappar. Produktens 

bredd bör ligga mellan 5 och 6 centimeter. 

Resultat av analysen visar även att knappens position bör vara minst en tredjedel av produktens 

längd och den borde finnas i mitten av produktens bredd. Orsaken till att knappen bör finna i 

mitten av produkten är uppfyllning av design för alla det vill säga en sådan utformning av en 

produkt som möjliggör det för en så stor grupp av användare som möjligt att kunna använda 

den. Sändaren bör alltså kunna användas både av höger- och vänsterhänta användare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pughs matris 

Den metoden har använts för att rangordna koncept beroende på hur väl de uppfyller vissa krav. 

Kraven som har valts är 

 ergonomi (det vill säga hur bra modellens form följer användarens kropp) 

 design för alla (produkten ska kunna användas båda av höger- och vänsterhänta) 

 lätt och billig tillverkning (formen ska inte leda till användning av för mycket material, 

formen bör vara enkel) 

 semiotik (användaren ska veta direkt hur produkten ska användas) 

 tilltalande design (utformningen ska upplevas som modern, snygg och ska väcka 

intresse med sin form) 

 Koncept 

Krav Vikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

 

Ergonomi 5 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Design för alla 5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Lätt och billigt att tillverka 5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semiotik 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Tilltalande 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

 

SUMMA 1

7 

1

7 

1

7 

1

9 

1

4 

1

4 

1

7 

1

4 

2

2 

1

2 

1

3 

1

3 

1

3 

1

2 

9 1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat av konceptjämförelse med hjälp av Pughs matris samlas ihop i följande tabell: 

Koncept Summa poäng 

9 22 

4 19 

1, 2, 3, 7 17 

5, 6, 8,  14 

11, 12, 13 13 

10, 14, 16, 17, 18, 19 12 

15 9 

 

Ett koncept med högst summa poäng är koncept nummer 9 (22 poäng). Det konceptet ska 

utvecklas vidare. 

 
Figur 30: Konceptet med högst antal poäng i Pughs matris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5 Varianter och omvandlingar 

Den metoden går ut på att ta fram olika varianter på det konceptet som har valts ut i 

konceptutvärdering och urval samt att flytta på vissa delar av modellen för att skapa nya 

varianter. Vissa egenskaper av utformningen förändras inte. Dessa är antal knappar och den 

osymmetriska formen som liknar en parallellogram, det vill säga den består av två par parallella 

kanter. Produktens botten är mindre är toppen för att möjliggöra ett bättre grepp och bättre 

anpassning till användarens hand. Det som förändras i varianterna är relation mellan kanterna 

och utformning samt placering av knapparna. 

I den första varianten är två knapparna som ska användas för att anpassa ljudet utformade som 

halvcirklar, knappen som genererar ljudet finns i mitten medan knappen som används för att 

sätta på och stänga av produkten är relativt liten och placerades nära produktens kant. 

   
Figur 31: utveckling av det utvalda konceptet: variant 1. 

I den andra varianten är utformningen samma förutom knappar som förenklades med tanke på 

tillverkning. 

   
Figur 32: utveckling av det utvalda konceptet: variant 2. 

I den tredje varianten används samma knappar som i variant 2. Däremot placeras dem på ett 

annorlunda sätt. 

   
Figur 33: utveckling av det utvalda konceptet: variant 3. 

 

 

 

 



I den fjärde varianten har knapparna flyttats på ett till annorlunda sätt. 

   
Figur 34: utveckling av det utvalda konceptet: variant 4. 

Den varianten är betydligt bredare, dess kanter är enklare. 

   
Figur 35: utveckling av det utvalda konceptet: variant 5. 

I den varianten baseras utformningen på ett par raka och ett par runda kanter. 

   
Figur 36: utveckling av det utvalda konceptet: variant 6. 

I den sjunde varianten kombineras en rak yta med den runda bottnen. Knappar som används 

för att anpassa ljudnivån utformades som trianglar och placerades på så sätt att de motsvarar 

skalets kanter. 

   
Figur 37: utveckling av det utvalda konceptet: variant 7. 

 

 

 



7.5.1 Val av den slutliga varianten: Pughs matris 

För att avgöra vilken variant av det utvalda konceptet är mest lämplig har en Pughs matris 

använts. Varianterna har jämförts med fokus på sådana krav som enkel utformning av skalet 

och knapparna med tanke på tillverkning, ergonomisk placering av knapparna och ergonomisk 

utformning av skalet samt tilltalande form. 

Krav Vikt Koncept 

 1 2 3 4 5 6 7 

Enkel form av skalet 5 1 1 1 1 1 0 0 

Enkel form av knapparna 5 0 1 1 1 1 1 0 

Ergonomisk placering av knappar 5 0 1 1 1 1 1 1 

Ergonomiska skalet 5 1 1 1 1 1 1 1 

Tilltalande form 3 1 1 1 1 0 1 1 

 

Summa 13 23 23 23 20 18 13 

 

Jämförelsen visar att de tre varianterna som är mest lämpliga med tanke på kraven är varianter 

2, 3 och 4. 

   
Figur 38: de tre utvalda varianterna (2, 3 och 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5.2 Analys och vidare urval 

De tre varianterna som har valts ut med hjälp av en Pughs matris skiljer sig bara med placering 

av knapparna. För att avgöra vilken modell ska väljas som det slutliga konceptet har enkla 

arbetsmodeller byggts i lera. 

   
Figur 39: arbetsmodeller av de tre utvalda varianterna: 2, 3 & 4. 

Undersökning av arbetsmodellerna visar att i varianter 2 och 4 finns det en möjlighet av att 

trycka på en fel knapp slumpmässigt vilket markerades med röda cirklar i bilder. Detta betyder 

att den tredje varianten är den mest lämpliga. 

 
Figur 40: Den slutliga varianten (variant 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.6 Val av material och tillverkningsprocess 

7.6.1 Materialval 

För att hitta det mest lämpliga materialet har en materialdatabas CES använts. Materialval har 

utförts i fyra steg: 

Översättning 

Det första steget i materialvalet var översättning av produktkrav till designkritiska egenskaper. 

Det viktigaste produktkravet som kan uppnås med hjälp av ett rätt material är möjligheten att 

använda produkten utomhus. Det betyder att materialet i vilket produkten tillverkas måste tåla 

både salt- och färskvatten samt temperatur mellan -40°C och 50°C. Materialet får förstås inte 

vara giftigt i det temperaturintervallet. Materialet ska även kunna återanvändas. 

Eliminering 

Nästa steg är eliminering av material som inte uppfyller designkritiska egenskaper. När alla 

material tillgängliga i databasen filtrerades genom designkritiska egenskaper visade det sig att 

bara 68 utav 862 material är lämpliga för den designade produkten. Material som kvarstår 

tillhör två materialfamiljer: elastomerer och polymerer. 

 
Figur 41: Material kvarstående efter eliminationsfasen. 

Rangordning 

De materialen som kvarstår rangordnas beroende på hur lämpliga de är med tanke på 

designkritiska egenskaper. 

Material som uppfyller designkritiska egenskaper i största grad är: 

 ABS 

 PC 

 PC+PET 

 PEI 

 PP 



Analys och det slutliga materialvalet 

I det sista steget analyseras nuvarande användningsområde av varje material för att avgöra 

vilket material produkten ska tillverkas i. Resultat av det steget visar att det mest lämpliga 

materialet vars egenskaper motsvarar krav som produkten ska uppfylla är ABS-plast. 

Materialet är tåligt och lätt att utforma. Dess användningsområde är bredd. Vissa exempel av 

produkter som tillverkas i ABS-plasten är LEGO brickor, rör, delar av mobiltelefoner med 

mera. 

    
Figur 42: några exempel på produkter som tillverkas i ABS-plast. 

 

7.6.2 Tillverkning 

Eftersom produkten kommer att tillverkas i material som tillhör materialgrupper polymerer och 

elastomerer eller mer allmänt plast är formsprutning den mest lämpliga tillverkningsmetoden. 

Det betyder att plasten kommer att smältas och sprutas in i en form för att ta fram den önskade 

utformningen. Både sändaren och mottagaren ska tillverkas som två halvor och limmas ihop i 

tillverkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Resultat 

8.1 CAD-modeller 

CAD-modeller har tagits fram med hjälp av dataprogrammet SolidWorks. Den slutliga 

produkten består av två element: en sändare och en mottagare. Båda element består av två delar, 

en övre och en nedre del, samt ett kretskort och ett laddningsbart batteri som monteras mellan 

dessa två delarna av skalet. 

Sändare 

Jämfört med tidigare CAD-modeller har vissa detaljer införts. Den första nya detaljen är en 

lysdiod som visar om produkten är påslagen eller avstängd. Den andra är en Micro USB uttag 

för att ladda batteriet. Den diagonala kanten på sidan blev mer rund för att få formen att bli 

mjukare och mer tilltalande samt bekvämare att hålla produkten i handen. 

 

 
Figur 43: den slutliga CAD-modellen. 

 

 

 

 

 

 



Skalet består av två delar: en botten del med utrymme för kretskortet och det laddningsbara 

batteriet samt en övre del. Storlek på kretskorten stämmer med måttet angivet av 

uppdragsgivaren medan batteriets form och storlek är okänd. På insidan av den övre delen finns 

det fyra plast cylindrar som motsvarar fyra hål i den nedre delen. Med hjälp av dessa ska de 

två delarna av skalet monteras ihop och limmas. 

  
Figur 44: sändarens insida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mottagare 

Mottagaren är en betydligt enklare produkt jämfört med sändaren men utgår ifrån samma form 

vilket skapar en koppling mellan dessa två delarna. Det finns inga knappar på produkten därför 

att den ska startas automatiskt när sändaren är påslagen. På ovansidan finns det en högtalare 

täckt med ett bikupemönster för att skydda högtalaren samt ange den ytan en större tålighet och 

styrka. På en sida finns det även en Micro USB uttag för att ladda batteriet medan på undersidan 

finns det ett fäste för att kunna sätta fast produkten till exempel på ett halsband. 

 

 
Figur 45: CAD-modell av mottagaren. 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Renderingar 

För att visualisera den slutliga produkten på ett mer verkligt sätt har renderingar tagits fram 

med hjälp av dataprogrammet KeyShot. 

Sändaren 

 

 
Figur 46: renderingar av sändaren. 

 



Mottagaren 

 

 

 
Figur 47: renderingar av mottagaren. 

 

 



8.3 Tekniska ritningar 

Tekniska ritningar skapades med hjälp av dataprogrammet SolidWorks för att visa exakta mått 

på sändaren och mottagaren samt olika detaljer på båda delar. 

Sändare 

 
Figur 48: en teknisk ritning av sändaren. 

 

 

 

 

 

 

 



Mottagare 

 
Figur 49: en teknisk ritning av mottagaren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



9. Analys och slutsatser 
Ursprung till detta projekt är ett uppdrag från Millcroft AB. Målet med projektet var 

framtagning av en digital produkt som med hjälp av innovativa lösningar kommer att kunna 

ersätta den mekaniska klickern som används inom hundträning. Syftet med projektet var det 

att designa produkten med tanke på ergonomi, semiotik och sådana krav som tålighet, 

tilltalande form med mera. 

Under processen har olika behov identifierats, analyserats och implementerats i den slutliga 

modellen. Dessa var bland annat en lysdiod som möjliggör det för användaren att veta om 

produkten är påslagen eller avstängd samt antal och placering av knappar. Dessa har 

åstadkommits genom att studera en lämplig litteratur inom ämnet och genom framtagning av 

arbetsmodeller. 

För att välja den slutliga produkten ur olika koncept som hade tagits fram i processen användes 

en tratt modell där mängden olika valmöjligheter minskas successivt tills det bara finns det 

bästa konceptet kvar. 

Resultat av projektet blev ett färdigt koncept kring en digital produkt som kan ersätta den 

mekaniska klickern. Produkten som har tagits fram uppfyller uppdragsgivarens krav angående 

form och funktion. 

Produkten kan användas som ett verktyg i en belöningsbaserad hundträning genom att använda 

sig av ett specifikt ljud. Den består av två delar: en sändare och en mottagare. Ljudnivån kan 

anpassas beroende på behov. Produkten är trådlös och har en utrymme för ett kretskort och ett 

laddningsbart batteri, det finns även ett mikro-USB uttag för att kunna ladda batteriet. 

Materialet som produkten ska tillverkas i, ABS-plast, möjliggör det att använda produkten både 

inom- och utomhus. Både form och val av material bidrar till det att tillvärkningskostnad 

kommer att vara relativt låg. 

Konceptet visualiserades på olika sätt som tredimensionella CAD-modeller, renderingar och 

tekniska ritningar för att kunna bättre beskriva produktens utformning och mått. Utformningen 

av den slutliga produkten påverkas av ergonomi, det vill säga anpassning av sändaren till 

handen, samt semiotik, det vill säga en sådan utformning som förklarar funktioner och 

användningsområdet av produkten. Exempel på ergonomin är produktens botten som är mindre 

än ovansidan samt den diagonala formen medan exempel på semiotik är placering av knapparna 

som kommunicerar ut hur produkten ska hållas och delvist även det att knapparna påminner 

om en hundtass vilket är en koppling till användningsområdet. 

På grund av tids- och resursbrist har prototypen inte tagits fram. Den slutliga formen har därför 

inte testats i verkligheten. Om sådana prov hade genomförts kunde det leda till vissa ändringar 

i form och mått beroende på upptäckta problem. Vissa möjliga problem som kan uppstå är 

bland annat för små knappar, för liten sändare, hålet/fästet på mottagaren som ska modifieras 

med mera. Storleken på det laddningsbara batteriet är okänd och kan påverka utformningen av 

produkten. Det är osäkert om det finns en möjlighet att få mottagaren att starta automatiskt när 

sändaren är påslagen vilket betyder att det kan behövas en knapp på mottagaren. 

 

 



När produkten skulle börja produceras kunde det visa sig att den är fortfarande för dyr att 

tillverka. Ett sätt att minska tillverkningskostnader ännu mer är samma utformning av sändaren 

och mottagaren samt ett mindre antal knappar. Däremot skulle detta testas med hjälp av 

prototyper för att avgöra om det inte skulle leda till svårare användning. 

Trots att under datainslamlingsfasen hade frågor angående befintliga problem skickats till flera 

professionella hundtränare svarade ingen av tränarna. Det kan antas att projektets resultat 

kunde bli annorlunda tack vare ett samarbete med en person inom produktens 

användningsområde och målgrupp. 

Produkten kan användas både inom professionell och amatör hundträning. I framtiden skulle 

den kunna anpassas till behov av nya målgrupper som bland annat träning av arbetande hundar 

det vill säga polishundar och hundar inom räddningstjänsten. Detta beror framför allt på 

funktioner som kan utvecklas både i produkten och framför allt i den mobilapplikationen som 

produkten kommer att bli kopplad till. 
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