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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt av en bollutslungare på uppdrag av Sörmons 
Hundklubb LKk. Projektet utfördes som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i 
innovationsteknik och design på Karlstads universitet. 

Uppdragsgivaren önskade börja med en hundsport som heter Flyball. Sporten kan liknas vid stafett 
där två lag med hundar tävlar mot varandra. En hund per lag springer längst en bana över några 
hinder fram till en bollutslungare. När hunden hoppar på bollutslungarens framsida för att vända 
kastas en boll ut en dryg halvmeter för att fångas av hunden. Hunden återvänder då längst banan för 
att byta av med nästa hund i laget. Sista hund först i mål vinner för sitt lag. 

Då bollutslungaren var dyr att importera och inte fanns tillgänglig i Sverige önskade uppdragsgivaren 
att en svensk version skulle utvecklas. Målsättningen var att minimera pris med kriteriet att 
maximera livslängd. 

Arbetet följde produktutvecklingsprocessen såsom den studerats på Karlstads universitet med stor 
inflytelse av idégenerering, analog och digital skissteknik, 3D-modellering och ritningsskapande. 
Konstruktion av funktionsmodell utfördes på verkstaden på Karlstads universitet med evolutionistisk 
utveckling av designen. En kombination av lateralt tänkade för kreativitet och vertikalt tänkade för 
logik och bekräftelser användes genom projektet. 

Resultatet av projektet utmynnade i en funktionsmodell som kunde testas i verklig miljö på 
hundklubben och bekräfta att konceptet fungerade enligt önskemål. På grund av tillgängligt material 
kunde konstruktionen av funktionsmodellen utföras utan kostnad för uppdragsgivaren vilket var ett 
önskemål, dock inte ett krav, för projektet. 

Uppdragsgivaren önskade behålla funktionsmodellen som skapades för att använda inom klubben för 
träning av Flyball. Därmed färdigställdes funktionsmodellen till funktionsredo efter projektets slut 
och levererades till uppdragsgivaren. 
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Abstract 
This report is a product development project of a ball launcher as requested by Sörmons Hundklubb 
LKk. The project har been carried out as a thesis for the Bachelor of Science for the Innovation and 
design engineer program at Karlstad University. 

The client wished to begin training in a dog sport called Flyball. This sport can be likened to a relay 
race where two teams of dogs race against each other. One dog per team runs along a path, leaping 
over obstacles, up to a ball launcher. When the dog jumps at the ball launcher to stop its momentum 
and turn back, a ball, launched about two feet, is to be caught by the dog. The dog then returns the 
same way along the track as it came to switch with the next dog on the team. The last dog who finish 
first wins for their team. 

Due to large costs when importing a ball launcher, and the product not being available in Sweden, 
the client wanted a Swedish version developed. The goal was to minimize the price with the criterion 
to maximize longevity. 

The work of the project has followed the product development process as studied at Karlstad 
University, with great influence by idea generation techniques, analog and digital sketching, 3D 
modeling and mechanical drawing techniques. Construction of the prototype has been carried out in 
the workshop at Karlstad University with an evolutionistic design approach. A combination of lateral 
thinking for creativity and vertical thinking for logic and confirmation was used throughout the 
project. 

The result of the project was a prototype that could be tested in a real environment at the dog club 
and was confirmed to function as desired. Due to the availability of material at the workshop, 
construction of the ball launcher was possible at no cost to the client. This was a request, although 
not a requirement for the project.  

The client also wanted to keep the prototype which was constructed to use within the club for 
training purposes. Therefore the ball launcher was completed to a finished prototype after project 
closure.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Sörmons hundklubb LKk önskade börja med hundsporten ”Flyball” som är en stafettliknande sport. 
Ett lag hundar byter av varandra i ett lopp mot ett annat lag hundar. En hund per lag börjar med att 
springa längst en rak bana med tre låga hinder. I slutet av banan finns en så kallad bollutslungare vid 
vilken en funktionär har fäst en boll (tennisboll alternativt mindre boll för mindre hundar) på. När 
hunden når bollutslungaren kastar hunden sig mot en platta vilket orsakar att bollen lossar, 
alternativt slungas ut, så att hunden kan fånga den i munnen. Därefter springer hunden tillbaka 
samma väg och blir avbytt av en annan hund. Nästa hund får påbörja sitt lopp som tidigast när den 
första hunden nått en specifik punkt (runt halvvägs längst banan). Förfarandet upprepas till dess att 
den sista hunden i laget gjort sitt varv och gått i mål (Se figur 1.1). För att tävla i Flyball går två lag 
med hundar mot varandra. De startar samtidigt och sista hund först i mål vinner åt sitt lag. Flyball 
introducerades i Sverige på 70-talet, vid vilket tillfälle en modell av bollutslungare fanns tillgänglig. 
Sporten tog aldrig fäste och vid projektetes början var det nästan ingen i Sverige som utövade den. 
Därmed var utrustningen inte längre tillgänglig i Sverige utan behövde importeras, vilket blev väldigt 
dyrt. Det fanns ett antal tillverkare av bollutslungare, huvudsakligen i USA, vilka kostar från $800 
(millerflyball.com 2016) och uppåt. Utöver priset tillkom moms, frakt och tullavgifter och det fanns få 
tillverkare som erbjöd frakt till Sverige. Hinder var inte svårt att få tag på eller tillverka, men för att få 
tillgång till en prisvärd bollutslungare lade Sörmons hundklubb en förfrågan på Uppdragsbörsen 
(Uppdragsborsen.se 2015). Sörmons hundklubb önskade utveckla en modern, kostnadseffektiv 
bollutslungare med lång livslängd.  

 

Figur 1.1 – Illustration av ett lopp i Flyball 

I andra länder var sporten mer utbredd, särskilt USA och Storbritannien. I Storbritannien fanns en 
nationell förening, British Flyball Association, för sporten. Till skillnad mot tidiga bollutslungarna vilka 
i princip var en katapult med en avtryckare på framsidan, var moderna bollutslungarna mer 
kompakta och hade få yttre rörliga delar. De moderna versionerna var oftast en bred låda med en 
stor avtryckarplatta på framsidan. Ovan avtryckarplattan fanns två hål att placera bollar i och när 
avtryckarplattan trycks in avfyras en boll från ett av hålen. 

1.2 Problemformulering 
Hur kan en bollutslungare uformas för att klara hård användning samt ha en låg tillverknings- och 
servicekonstnad? 
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1.3 Syfte 
Problemformuleringen och uppdragsgivarens önskemål tolkades med avseende att finna projektets 
syfte. Syftet var att utforma en modern, prisvärd bollutslungare för Sörmons hundklubb. 
Bollutslungaren skulle utformas så att den vore möjlig att lansera på den svenska marknaden även 
för andra hundklubbar med intresse för flyball. Vidare var det akademiska syftet med projektet att 
planera och genomföra ett examensarbetesprojekt på ett ingenjörsmässigt sätt genom att 
demonstrera den kunskap som erfordrats på högskoleprogrammet i innovationsteknik och design 
gällande produktutvecklingsprocessen och tillämpa kunskaperna i praktiken. Examensarbetet skulle 
genomföras självständigt i kombination med kommunikation med uppdragsgivaren samt stöd av den 
tilldelade projekthandledaren. Då extern information krävdes skulle vederbörande person med 
kompetens inom området uppsökas och kontaktas. Examensarbetet motsvarade 22,5 hp, eller 600 
arbetstimmar som skulle disponeras på ett effektiv sätt över den termin examensarbetet pågick. 

1.4 Mål 
Målet med projekt Bollutslungare var att utforma en fungerande funktionsmodell av en regelmässigt 
korrekt bollutslungare. Målsättningarna var att minimera pris och maximera livslängd. Önskvärda mål 
var att reservdelar skulle vara lätta att konstruera och byta ut samt att analysera vilka delar som var 
relevanta för utbyte i slitagesyfte. Resultatet skulle presenteras som ett förslag för uppdragsgivaren i 
form av en funktionsmodell som skulle demonstreras genom test i verklig miljö på uppdragsgivarens 
träningsområde och utvärderas tillsammans med uppdragsgivarens representanter. Slutligen var 
målet för examensarbetet att presentera projektet i en delredovisning samt en slutredovisning, 
genomföra en utställning vid Karlstads universitet samt att dokumentera projektet i en 
ingenjörsmässig rapport. Rapporten skulle examineras vid en opponering där även en annan students 
rapport skulle läsas och opponeras på.  

1.5 Avgränsningar 
Enligt regelverket från British Flyball Association får en bollutslungaren inte överskriva följande mått: 
Bredd 24”, Höjd 18” och Djup 30”. Vidare behöver bollen skjutas ut minst 24” i tävlingsbanans 
riktning. Bollutslungaren får ej vara elektroniskt aktiverad, utan måste nyttja en mekanisk anordning 
mellan avtryckarplatta och avfyraranordning. Lådan får målas eller dekoreras enligt önskemål. 
Slutligen får bollutslungaren inte ha några vassa kanter eller annat som kan skada hundarna (British 
Flyball Association 2014). Avgränsningen gällande skador utökades till en generell säkerhet för att 
minimera risken för skador både för hundar och människor. 

Budgeten för projektet var avgränsande då uppdragsgivaren önskade en så prisvärd produkt som 
möjligt, varvid minimering av kostnader var ett fokusområde för projektet. Uppdragsgivaren lämnade 
en begränsad budget för utvecklingsprocessen och prototypkonstruktionen. Budgeten var ej 
specificerad men styrd av att uppdragsgivaren inte önskade betala för något som inte var 
nödvändigt. Uppdragsgivaren önskade minimera inköp av material om möjlighet fanns att använda 
tillgängligt material, till exempel från verkstaden på Karlstads universitet. 

Vidare avgränsning var tiden för utförandet av projektet. Rapporten för examensarbetet skulle 
lämnas in 2015-05-21 och produktutvecklingsprocessen samt funktionsmodellen behövde 
färdigställas i god tid innan detta för att delges i sin helhet i rapporten. Funktionsmodellen behövde 
även ha testats i verklig miljö för att bekräfta huruvida utformningen var funktionsduglig och 
uppfyllde målen. Leverans av funktionsmodell till uppdragsgivare efter projektets slut önskades men 
inget datum specificerades. 
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2. Metod 
2.1 Planering  
2.1.1 Projektplan 
Den initiala portionen av projektet skedde under det första mötet med uppdragsgivaren, där 
önskemål presenterades och möjliga mål diskuterades. Stadiet var flytande av sin karaktär, av orsak 
att låta uppdragsgivaren delge sina önskemål. Önskemålen kommenterades kontinuerligt och alla 
önskemål, idéer och tankar dokumenterades för att kunna användas genom projektet. För att inte 
begränsa möjligheterna för utvecklingsprocessen och optimering av resultat undveks specifika 
detaljer under det initiala mötet. Mötet fokuserade på stora drag och önskemål om resultat, inte hur 
resultaten skulle nås. Eftersom uppdragsgivaren inte hade tidigare erfarenhet av produktutveckling, 
tilläts viss vägledning under det initiala mötet för att alla relevanta och viktiga aspekter skulle 
belysas. Under det initiala mötet nyttjades en kombination av ”Frågemetoden” och ”Styrd 
diskussion” för att fokusera på det relevanta för produktutvecklingsprocessen (Johannesson et al. 
2004). Problemformulering, projektplan, syfte och mål formulerades, utifrån dokumentationen från 
det intitala mötet med uppdragsgivaren, på ett akademiskt och tydligt sätt. Efter att mötet och 
informationsinhämtningen från detta var avklarat återberättades en sammanfattning av det som 
dokumenterats till uppdragsgivaren för att bekräfta att det överensstämde med deras önskemål och 
vision. En riskanalys utfördes som en del av projektplanen. Riskanalysen utfördes genom att 
analysera projektplanen utifrån plagiat, risker inom produktutvecklingsprocessen och 
informationskällor. 

2.1.2 Tidsplan 
Genomförandet av projektet planerades preliminärt efter att det initiala mötet med uppdragsgivaren 
gett en bas för projektets innehåll. En tidsplan som grundades i produktutvecklingsprocessen enligt 
Johannesson et al. (2004) arbetades fram. Tidsplanen anpassades efter andra kurser som lästes 
parallellt med examensarbetet och utarbetades efter kronologisk tid med mer arbetstid koncentrerat 
efter att de parallella kurserna var avklarade. Tidsplanen delades in enligt följande faser: 

x Inledning  
x Efterforskning  
x Idégenerering  
x Skiss  
x 3D-modellering  
x Konstruktion  
x Test  
x Rapportskrivning 

Den tillgängliga tiden för projektet delades upp på de olika faserna. För att visualisera tidsplanen 
skapades ett Ganttschema (Johannesson et al. 2004). Att utarbeta en tidsplan skapade deadlines för 
projektet vilket enligt Rosell (1990) kan vara till nytta för att skapa en positiv stress som i ett 
avslappnat tillstånd kan främja kreativitet. 
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2.2 Produktutvecklingens faser 
Vid en produkutvecklingsprocess finns ett antal faser i vilken ordning projektet bör utföras enligt 
Johannesson et al. (2009):  

- En strategi för projektet skapas 
- Marknadsanalys utförs 
- Förstudie där relevant litteratur studeras ingående 
- En produktspecifikation/kravspecifikation skapas 
- Idégenerering utförs 
- Konceptgenerering  
- Konceptutvärdering 
- Konceptval 
- Layoutkonstruktion eller detaljkonstruktion 
- Skapande av prototyp 
- Test 
- Produktionsanpassning 
- Marknadsintroduktion 

Faserna åtföljdes genom projektets gång och dokumenterades för att kunna presenteras i 
rapportform. 

2.3 Förstudie  
Hundsporten Flyball var väletablerad i Storbritannien med en officiell organisation för sporten, British 
Flyball Association (2015). En stor portion av informationen för projektets ramar samlades in från 
British Flyball Association för att ge information om hur sporten utövas och därmed vilka krav som 
skulle ställas på bollutslungaren. Regelverket från British Flyball Association studerades noggrant i 
syfte att bollutslungaren skulle utvecklas att vara kompatibel med internationella tävlingar.  

Högskoleprogrammet Innovationsteknik och design som var bakgrunden för examensarbetet 
omfattade studier kring produktutvecklingsprocessen, vilken användes i examensarbetet. Inför detta 
projekt utfördes en fördjupad studie i relevant litteratur såsom Johannesson et al. (2004) och Cross 
(2011). Som verktyg användes även internetsökmotorn Google, där sökningar utfördes på bilder, 
filmer och annan information. Bilder och filmer av sporten Flyball söktes upp och studerades.  

Den första informationshämtningen utfördes i det initiala mötet med Sörmons hundklubb där 
representanterna förklarade vad Flyball var och vilka krav som skulle komma att ställas på 
bollutslungaren. I Design Thinking (Cross 2011) beskrivs olika sätt som designers arbetar på. En 
designer vid namn Victor Scheinman deltog i ett experiment gällande utveckling av en cykelväska och 
påpekade vikten att kommunicera med experter inom det aktuella området (Cross 2011). 
Information för projektet inhämtades via diskussioner med verkstadspersonalen på Karlstads 
universitet som hade en bred kompetens inom verkstadskonstruktion. Diskussionerna involverade 
vilka verkstadsmaskiner som fanns tillgängliga och var bäst lämpade för olika faser samt för att ta del 
av deras erfarenhet gällande materialval. Den tilldelade handledaren för examensarbetet 
konsulterades angående olika segment av processen såsom rekommendationer gällande upplägg. 
Ytterligare en handledare, för en annan grupp inom examensarbetet, fanns tillgänglig som stöd. Den 
andre handledaren tillfrågades inom hans kompetensområde, huvudsakligen gällande detaljer kring 
produktutveckling. 

Efter att information inhämtats producerades Persona och Scenario (Preece et al. 2015). Persona och 
Scenario används för att skapa en modell av en potentiell användare och en miljö där produkten 
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under utveckling kan användas. Modellen bistår i att arbeta fram krav som produkten behöver möta. 
Processen hittills följde ett strukturerat mönster, eller vertikalt tänkande (Rosell 1990) som präglas 
av logik, turordning i uppgifter och bekräftelse av varje steg. Ordningen att utföra planering, 
projektplan, tidsplan och förstudie, samt vilka segment som skulle utföras bestämdes av kursens 
utformande med deadlines för när segmenten skulle vara färdiga. Utforming av projektplan och 
ungefärlig utformning av rapportskelett skulle till viss del följa tilldelade mallar och behövde 
godkännas innan projeketet fortskred. 

Under förstudien utförs en marknadsanalys för att finna vilket behov som finns på marknaden och 
potentialen för produkten. Marknadsanalysen utförs genom att systematiskt analysera: 

- Vilka marknadssegment som kan ha intresse eller användning för produkten 
- Vilken potential produkten kan få på marknaden; hur stor maximal användning 
- Hur stor del av potentialen som kan uppnås av produkten 
- Hur stor del av marknaden produkten kan överta från konkurrenter 

Utöver detta utförs även en bedömning av försäljningspriset (Johannesson et al. 2009). 

Genom projektets gång upprätthölls kontinuerlig kontakt med Sörmons hundklubb för att de skulle 
vara uppdaterade på utvecklingen av projektet. När koncepten stod inför val som var avgörande för 
den slutliga produktens design konsulterades uppdragsgivaren så att konceptvalet var bäst anpassat 
för deras, och hundarnas behov. 

2.4 Tidrapport 
Enligt Johannesson et al. (2004) är ett stort bekymmer med projekt att även om en tidplanering finns 
initialt, kan projektets sista period bli stressig om inte tidplaneringen åtföljs. En tidrapport 
framställdes i ett excelark för att se till att projektet fortlöpte enligt tidsramarna och se till att alla 
faser skulle hinnas med. Tidrapporten utformades så att datum, antal arbetade timmar, kategori som 
arbetades inom och en kort beskrivning av arbetssyssla inkluderades.  

2.5 Kravspecifikation 
En kravspecifikation konkretiserar vad produkten ska utföra istället för hur det ska lösas, vilket 
behandlas senare i produkutvecklingsprocessen (Johannesson et al. 2004). Genom att inledningsvis 
arbeta problemorienterat, att undersöka problemen istället för att direkt söka lösningar, minskar 
risken att processen omedelbart fokuserar på en uppenbar lösning, vilken inte nödvändigtvis är den 
mest optimala. Kravspecifikationen skapades från förstudien och problemformuleringen och 
användes som underlag senare i processen.  

2.6 Skiss 
Papper och blyertspenna användes kontinuerligt under hela projektets tid. För att säkerhetsställa 
dokumentation av alla idéer bars alltid en penna och ett litet anteckningsblock med där idéer 
skissades eller skrevs ner för att senare analyseras och användas vid konceptgenerering. Bakgrunden 
till att skissmaterial alltid fanns tillgängligt ursprungade från hur Philippe Starck påbörjade skisserna 
för sin kända citronpress ”Juicy Salif” på vad han hade tillgängligt, en servett (Cross 2011). Att skissa 
på papper fungerar för designern som en dialog, på samma sätt som skrivandet för en författare, i 
vilken idéer prövas (Rosell 1990). Skissandet tillät vissa idéer att upptäckas som orealiserbara eller 
oönskade medan andra idéer utvecklades vidare i nya skisser eller över den befintliga skissen efter 
den visuella prövningen. Analoga skisser agerar både som ett medie för visualisering där detaljer och 
verklighet inte alltid är nödvändigt och vad som illustreras kan vara svårtförståeligt för andra än 
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designern (Rosell 1990). Skisser illustrerar inte enbart en idé gällande en lösning på ett problem utan 
används även för att skapa instruktioner för hur något kan utföras (Rosell 1990).  

Photoshop användes som ett digitalt skissverktyg där digital visualisering ytterligare assisterade för 
att finna nya lösningar eller vidareutveckla ett koncept. Photoshop användes även för att ”städa upp” 
skisser gjorda för hand och på så vis bättre illustrera meningen bakom skissen i ett rent format. 
Photoshop användes även för efterarbete till de 3D-modeller som skapades i Creo Parametric för att 
ge bättre illustrationer och mer verkligt utseende vid presentationer och för rapporten. Att skapa 3D-
modeller efter skisser påminner om planeringsmodeller (Rosell 1990) där normalt bilder av en fysisk 
modell används som underlag för 3D-modellen. Planeringsmodeller skapas efter bilder för att 
eliminiera geometriska misstag på samma sätt som Photoshopskisserna användes i projektet.  

2.7 CAD 
För 3D-modellering användes programmet Creo Parametric kontinuerligt i 
produktutvecklingsprocessen. När en blyertsskiss som hade potential uppmärksammades, 
importerades denna skiss till Photoshop för att göra den rak och ren och tillåta mätning av 
längdrelationer. Den resulterande digitala skissen återskapades i Creo Parametric och extruderades 
för att skapa en simpel solidmodell i 3D. Solidmodellen i sin tur användes för att utvärdera konceptet 
och olika detaljer genom att vrida på modellen för att se den från olika vinklar. Fördelen med enkla 
3D-modeller tidigt i ett produktutvecklingsprojekt är att kunna se modellen ur olika vinklar samt testa 
parametriska egenskaper innan en fysisk prototyp produceras (Johannesson et al. 2004). 

Creo Parametric användes även för att tillverka den slutliga modellen, där modellen i detalj 
modellerades med flera olika detaljer som sammanställdes kontinuerligt. För detta segment 
användes en top-down-metod där ett skelett med huvudmåtten skapades. Skissmodellen användes 
som skelettet då relationer och mått redan stämde eftersom den utvecklats genom processen för att 
efterlikna den slutliga modellen. Nya delar skapades med relation till både den tidigare skissmodellen 
samt relevanta detaljer. De olika delarna sammanställdes successivt för att bygga upp modellen. 
Efter att hela prototypen hade modellerats färdigt skapades ritningar av modellens detaljer, samt en 
sprängritning av det kompletta modellen, med alla relevanta mått. Då ritningarna var anslutna till 
modellen, ändrades alla relevanta mått automatiskt då ett mått justerades. Ritningarna skrevs ut på 
papper för att användas som underlag för konstruktionen av funktionsmodellen i verkstaden. 
Ritningar är det traditionella sättet att beskriva form inför konstruktion (Johannesson et al. 2004). 

2.8 Idégenerering 
Efter problemformulering, syfte och mål var beslutat och förstudien avslutad påbörjades en 
idégenereringsprocess. Eftersom regelverket från British Flyball Association (2014) påverkade stora 
delar av produktens utformning fokuserade idégenereringen på tre faser: design, material och 
mekanism. En faktor som spelar in för hur produktutvecklingsprocessen lyckas är designerns vision i 
början av projekten. Enligt Rosell (1990) behövs en vision för att det undermedvetna ska kunna 
arbeta för kreativiteten och uppmärksammas av det medvetna. 

2.8.1 Idégenereringsmetoder 

2.8.1.1 Idéassociation 
Metoden idéassociation är till för att stimulera fantasin för att uppnå något 
konstruktivt och lämpar sig väl till individuellt arbete (Johannesson et al. 2004). 
Tekniken är väldigt användbar för att nyttja tidigare erfarenheter genom att låta 
samband mellan olika problem hjälpa till att undvika att fastna i ett problem eller en 
tankebana; när något verkar omöjligt eller en lösning är onödigt komplicerad kan 
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uppenbart irrelevanta associationer visa ett nytt spår som går förbi det uppfattade 
hindret.  

2.8.1.2 Bisociation 
Idéassociation beskrivs även av Bisociationen från Koestler (Rosell 1990) där olika till 
synes okompatibla områden kombineras för att ge upphov till kreativitet. Att inte 
arbeta i ett fast plan utan använda metaforer och analogier från andra områden för att 
finna inspiration hjälper att bryta invanda tankemönster vilket Rosell (1990) menar är 
nödvändigt för att innovera. Fenomenet beskrivs som att tänkande utförs i plan, eller 
matriser, med områdesspecifika lösningar och regler per plan. Genom att korsa två 
eller flera av dessa plan i tankeprocessen kring kreativitet och design, även om de inte 
uppenbart är kompatibla, kan nya lösningar, kallade ”Kreativa blixtar” skapas. 
Begreppet ”Bisociation” beskriver idéer som kommer från denna tankeprocess enligt 
Koestler (Rosell 1990). 

2.8.1.3 Analogitänkande 
Genom hela idégenereringsprocessen användes analogitänkade där lösningar på andra 
problem användes för att finna lösningar på aktuella problem. Analogitänkande kan 
vara helt restriktionslöst (Fantasianalogier), direkta analogier där man söker likheter i 
andra områden, symbolanalogier där en metafor beskriver problemet samt personlig 
analogi där man tänker sig vara föremålet man arbetar med. (Johannesson et al. 
2004). Sökandet av analogier är ett lateralt tänkande (Rosell 1990) som inte begränsas 
av vad som borde. En analogi kan hämtas från vilket område som helst och jämföras 
med ett aktuellt problem vilket kan leda till kreativa och innovativa lösningar. Vidare 
tar Rosell (1990) upp att analogier, metaforer samt att bryta inarbetat tankemönster 
är det som bygger upp kreativt skapande. 

2.8.1.4 Slipwriting 
Slipwriting1 är en metod som fokuserar på kvantitet framför kvalité. Metoden utförs 
genom att under en session ska idéer kring ett tema antecknas eller skissas på PostIt-
lappar. Lapparna läggs åt sidan och nya idéer dokumenteras tills inga nya idéer 
framkommer och sessionen avslutas, normal tidsåtgång är fem minuter. Metoden kan 
utföras ensam eller i grupp. Efter genereringssessionen avslutats grupperas PostIt-
lapparna, förslagsvis på en vägg eller Whiteboard-tavla, i kategorier för att skapa en 
struktur. Att kategorisera lapparna förenklar arbetet senare i processen då koncept 
ska genereras, men kan även bistå till att nya idéer tas fram som en utveckling av 
tidigare idéer då de kan jämföras med de andra idéerna. 

2.8.2 Design  
Regelverket från British Flyball Association specificerade maximala utvändiga mått för 
hur bollutslungaren fick konstrueras. Måtten var givna i tum (British Flyball Association 
2014) och för att inte överskridas konverterades de till det metriska systemet och 
avrundades neråt. Efterforskningen visade olika versioner vad gällde både utseende 
och funktion vilket tydde på att utformningen inte var bestämd så tillvida måtten 
efterföljdes. Då estetik enligt problemformuleringen inte var en avgörande faktor för 
bollutslungaren optimerades designen efter funktion. Att optimera designen så att 

                                                           
1 Enligt Per Kristensson Professor på Avd f Psykologi samt Centrum för Tjänsteforskning, från föreläsning av 
Lennart Wihk 2014-10-14 
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produkten framstår att fungera som den ska fungera är ett designmål enligt 
Johannesson et al. (2004). Utifrån ett kognitivt ergonomisk perspektiv är designen 
även viktig så att användaren förstår hur produkten ska användas (Wihk2 2015). I 
designprocessen vägdes varje designmål mot ergonomiska förhållanden. Att utveckla 
bollutslungaren för säkert användande både för människor och hundar låg inom 
avgränsningarna för produktutvecklingen. Som verktyg användes skiss med blyerts, 
Photoshop och Creo Parametric (CAD) för idégenerering av utformningen. För 
skissandet användes skisspapper och blyertspennor där fokus enbart var på att få ner 
idéer på papper för att vidare kunna visualisera och utveckla. Metoden kallas ”Visual 
Thinking” och är en beprövad metod för att bättre beskriva och utveckla den tänkta 
produkten (Johannesson et al. 2004). Visuellt tänkande har varit en viktig metod i 
designens historia. Metoden ursprungar från konsten och nyttjades bland annat av 
Leonardo Da Vinci som var både ingenjör och konstnär. Konsten blir en metod för att 
utveckla teknik och kan kombineras med matematik och andra vetenskapliga metoder 
(Rosell 1990).  

Photoshop användes för att bygga vidare på de analoga skisserna och i Creo 
Parametric skapades skissmodeller utifrån Photoshopbilderna för att kunna se 
modellen i tre dimensioner. Johannesson et al. (2004) tar upp hur grafikbehandling i 
datorer tillåter designern att testa egenskaper för produkten som innan datoråldern 
var mycket tidskrävande, en process som användes i projektet. Även Rosell (1990) 
behandlar hur det visuella tänkandet används genom produktutvecklingsprocessen 
och refererar till Robert H. McKim som utmärker åtta typer av operationer inom 
metoden: Abstraktion, Konkretisering, Modifikation, Transformering, Manipulation, 
Tidsscanning, Uttrycka och Test. Abstraktionen tillåter designern att se till helheten av 
designen, att bryta ner problemet och klassificera problemkategorier. Metoden var 
välnyttjad i de initiala skisserna och för att dela upp designens olika segment i 
kategorier. Med kategorierna kunde idégenereringen och konceptgenereringen skapa 
fler möjligheter då olika problem särställdes från varandra. Ett problem vid 
idégenerering är att designern missar möjliga lösningar på grund av att två problem 
ses som ett och förbises. Skisser utvecklades och modifierades även successivt där 
problem och lösningar konkretiserades för att ge en struktur. I fasen var Photoshop ett 
viktigt verktyg som tillät uppstädning och mer noggrann modifiering av skisser för att 
visualisera de relevanta sektionerna. Photoshop skapade även möjligheten att 
manipulera en skiss genom att dölja vissa segment för att fokusera på särskilda 
detaljer.  

Från skisserna skapades 3D-modeller i Creo Parametric vilket gav möjlighet att vrida 
och vända på modellerna och enkelt visualisera och testa hur vissa koncept skulle se 
ut, passa och fungera. Att skifta plattform från analog tvådimensionell till digital 
tvådimensionell till digital tredimensionell transformerade idéerna från den 
ursprungliga skissen till mer konkreta koncept och möjligheter. Verktygen användes 
tillsammans för att idégenerera kring designen. Alla konceptidéer dokumenterades 
och sorterades. Efter sorteringen analyserades konceptens egenskaper, vilka fördes in 
i en tabell. Egenskaperna i tabellen kunde kombineras för att beskriva varje skapat 
koncept. 

                                                           
2 Föreläsning med Lennart Wihk 2015-11-12 
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Under den initiala delen av projektet användes ett vertikalt tänkade som präglas av 
logik, turordning och bekräftelse av varje steg. Genom att bryta ner problemen inför 
idégenerering och under det visuella tänkandet övergick designprocessen i ett lateralt 
tänkande (Rosell 1990). Det vertikala tankesättet kan hämma kreativitet, medan det 
laterala tankesättet stimulerar kreativiteten. I lateralt tänkande skapas många 
alternativa lösningar på ett problem. Omdömen och värderingar tar inte plats under 
denna fas utan används senare för att utvärdera framtagna konceptförslag. Att genom 
analogier ta fram lösningar och angripa ett problem från en ny vinkel är starka punkter 
som gör lateralt tänkade kraftfullt under designprocessen. Genom att kombinera 
lateralt tänkande under den kreativa fasen med vertikalt tänkande när koncepten 
skulle sorteras och gallras för att sålla bort de orealiserbara koncepten och idéerna 
kunde innovativa lösningar framkomma.  

2.8.3 Material 
För valet av material var målet minimering av pris, med maximering av livslängd som 
kriterie. Idégenereringen berörde delvis på materialegenskaper och fördelar med vissa 
material, såsom hållfasthet och att klara av fuktiga och blöta miljöer, alternativt 
ytbehandling för att öka vattenmotstånd. Internet användes som verktyg för att söka 
efter materialalternativ. Delvis användes Google för att göra en generell sökning efter 
material som används i liknande miljöer och delvis besöktes hemsidor för leverantörer 
av trävirke. För möjliga material som hittades vägdes kostnad av materialen och 
mängd material som behövdes. Eftersom en balans mellan stabilitet och mobilitet var 
nödvändig övervägdes hur mycket den färdiga bollutslungaren skulle väga tillverkad av 
de olika materialen. För att beräkna vikten av olika material användes Creo Parametric 
där volymen beräknades av alla delar i modellen och dessa multiplicerades med 
densiteten av de olika materialen. För att få extra insikt i vilka material som är vanliga 
att tillverka produkter som ska ha hög tålighet och vistas utomhus diskuterades ämnet 
med personal på Karlstads universitets verkstad. Alla material som verkade väl 
lämpade kontrollerades även så att de inte var giftiga genom att söka information om 
materialen från möjliga leverantörer. 

2.8.4 Mekanism 
Mekanismen som skulle avfyra bollen var en av de mer komplicerade delarna av 
bollutslungaren och viktig att tillverka på så sätt att den krävde lite underhåll. 
Eftersom avfyrarmekanismer fanns sedan tidigare efterforskades vilka typer som 
existerade, både hos befintiliga bollutslungare och andra produkter som avfyrar 
projektiler korta avstånd. För- och nackdelar hos de befintliga konstruktionerna 
analyserades för att användas vid konceptgenerering längre fram i projektet. Metoden 
bisociation (Rosell 1990) utfördes kontinuerligt både i jämförelse med befintliga 
konstruktionslösningar, samt i relation med uppenbart ej kompatibla områden. 
Processen utfördes både aktivt under jämförelse med befintliga lösningar och 
omedvetet där all tidigare erfarenhet kunde ge upphov vill nya lösningar. 
Bollutslungare hade en historia över 50 år lång och olika typer av mekanismer hade 
tidigare skapats. Efterforskningen begränsades inte till moderna 
konstruktionslösningar eftersom även äldre teknologi kan vara effektiv och oftare är 
av en mindre komplex karaktär, som kan vara enklare att underhålla på grund av 
mindre ingående komponenter och mer analoga processer. Objektivitet var viktigt för 
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att ge en stor bredd av möjligheter varvid slipwriting3 användes som ett verktyg. 
Metoden utfördes genom att under fem minuter skrevs så många idéer som hade 
någon form av relevans till mekanismen ner på PostIt-lappar. Kvalitén av idéerna var 
inte relevant utan kvantitet eftersträvades. Lapparna sorterades därefter in i 
kategorier, där idéerna analyserades objektivt i successiv ordning enligt vertikalt 
tänkade (Rosell 1990). Idéerna behandlade både specifika detaljer och större 
lösningar. Efter analysen genererades flertalet koncept genom att kombinera idéerna. 
Metoden genererade många koncept av varierande kvalité som gick vidare till 
konceptutvärderingen.  

Skissmetoden användes för att skapa koncept för hur mekanismen kunde fungera 
samt hur den skulle se ut. Förslag på ordningsföljd och instruktioner för vilken 
interaktion som startade avfyrningsprocsessen samt de steg som utfördes inom 
mekanismen för att avfyra bollen skissades och utvecklades på papper vilket tillät 
minimering av antal steg samt minimering av processens komplexitet.  

Modellens betydelse för utvecklingen av mekanismanordningen var stor. Att 
konstruera en modell är en metod som tillåter designern att externalisera tänkandet 
(Rosell 1990) ytterligare mot skissmetoden. Känslan av hur sektioner sitter ihop och 
mekaniska lösningar fungerar i verkligheten kan användas för vidareutveckling av 
designen. Metoden lämpade sig väl för mekanismen eftersom den gav en taktil känsla 
till skillnad mot 3D-modeller i CAD. Med CAD som verktyg är det möjligt att skapa 
mekaniska rörelser för att skapa en mekanism men det kräver mer arbete än att bygga 
en funktionsmodell som utför mekanismen på riktigt. Från det koncept som valdes i 
konceptutvärderingen utvecklades mekanismen vidare i verkstaden. Det valda 
konceptet konstruerades initialt och modifierades i omgångar där små detaljer visade 
sig inte fungera, eller nya lösningar uppenbarade sig på grund av den verkliga miljön. 
Metoden att utveckla en funktionsmodell vidare genom modifikation, istället för att 
bygga nya modeller för nya lösningar, kallas enligt Preece et al. (2015) för 
evolutionistisk skapande av prototyp.  

2.9 Konceptgenerering 
Idégenereringen skapade möjliga koncept att arbeta vidare med i projektutvecklingen. Slipwriting 
genererade många idéer av både detaljer och helhet, kombinerades till flertalet olika koncept, då 
fokus var kvantitet framför kvalité. Även skissteknikerna som användes genererade möjliga koncept 
för varje ny skiss, både analog och digital där koncepten ofta utvecklades under skissandets gång. 
Genom att skissa alla tankar om möjliga koncept blev det möjligt att visualisera på ett både konkret 
och abstrakt sätt där idéer prövas . Rosell (1990) beskriver processen som att skissa en fortlöpande 
transformation av idéer. Koncepten som genererades ur idéassociation och anaologitänkande var 
svårare att kvantifiera, då de pågick genom hela idégenereringsprocessen simultant med de andra 
metoderna. Processerna skedde till stor del omedvetet vilket överensstämmer med Rosells (1990) 
beskrivning. Resultatet av processerna blev därmed synligt genom de övriga kreativa metoder som 
användes utan att det var uppenbart. Metoderna kan beskrivas som katalysatorer för de andra 
metoderna, de ökade både kvantitet och kvalité av idéer och koncept. Lateralt tänkande (Rosell 
1990) var tydligt under konceptgenereringen för att ge möjlighet att finna nya typer av lösningar för 
möjliga koncept. 

                                                           
3 Enligt Per Kristensson Professor på Avd f Psykologi samt Centrum för Tjänsteforskning, från föreläsning av 
Lennart Wihk 2014-10-14 
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2.10 Konceptutvärdering 
Med konceptförslag skapade utfördes en utvärderingsprocess skapad av Ulrich och Eppinger (2014). 
Utvärderingsprocessen går ut på att sålla bort koncept som ej uppfyller specifikationskraven, utföra 
Pughs metod som går ut på relativa jämförelser av lösningar samt slutligen värdera lösningar med 
kriterieviktsmetoden. I denna fas av projektet övergick processen till ett vertikalt tänkade (Rosell 
1990) av struktur och ordning. Kreativitet var inte användbart i utvärderingsfasen då koncepten 
behövde analyseras logiskt och för att vara relevant för vidareutveckling behövde koncepten vara 
realiserbara. En illustrering av utvärderingsprocessen kan ses i figur 2.1. I detta projekt modifierades 
utvärderingsprocessen något för att anpassas efter de designmetoder som användes. 
Konceptgenerering och grovgallring utfördes efter modellen och tre elimineringsmatriser ställdes 
upp för att behandla olika kategorier. Koncepten värderades därefter direkt mot varandra för att 
finna en optimal lösning. Projektet följde det evolutionistiska tänkandet av prototyper och därmed 
kunde flera koncept följa med till verkstaden för att testas innan ett slutligt val av lösning gjordes. 
Metoden hänvisar till modellens betydelse för att demonstrera under designprocessen hur möjliga 
lösningar kan anpassas under konstruktionen av en funktionsmodell. Genom att konstruera 
funktionsmodellen kunde även lösningar testas och demonstreras för uppdragsgivaren för att ge 
feedback i lösningars funktion. Mårtensson (2008) kallar detta för en ”Arbetsprototyp”; fokus i 
konstruktionen ligger på form och interaktionsmöjlighet och kan ge feedback utanför designteamet. 
Att konstruera en arbetsprototyp tillåter utforskning av lösningar och användes i kombination med 
att utveckla funktionsmodellen evolutionistisk för att inte behöva konstruera flera prototyper.  

 

Figur 2.1 – Utvärdingsprocess enligt Ulrich och Eppinger (2014), modifierad för att passa detta 
projekt. Cirklarna motsvarar koncept/idéer 

En initial grovgallring sållade ut majoriteten av koncept och idéer som var antingen dåliga, icke 
relevanta eller ej funktionsdugliga lösningar. De koncept som accepterades i den första 
grovgallringen delades in i kategorier beroende på vilket område de behandlade. Kategorisering 
delade upp möjligt acceptabla koncept och tillät dem att värderas separat efter relevanta funktioner. 
Kategorierna ställdes upp i en elimineringsmatris där koncepten och deras funktioner kunde 
utvärderas mot varandra för att få fram de koncept som höll högst kvalité.  

Konceptutvärderingen fokuserade på att finna ett värde eller att kvantifiera kvalitén av de olika 
lösningsförslag som skapades i konceptgenereringen för att mäta vilket koncept som var bäst lämpat 
för vidareutveckling.  
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I en elimineringsmatris ställs möjliga lösningar upp i en tabell med de kriterier som är relevanta. I 
tabellens celler markeras sedan för varje kriterie huruvida en lösning ska gå vidare eller eliminieras 
med antingen ett ”+” eller ”-” respektive. Om mer information krävs markeras detta istället med ”?” 
och om produkspecifikationen behöver konsulteras markeras det med ”!” (Johannesson et al. 2004). 
De koncept som avancerade från elimineringsmatrisen värderades mot varandra samt 
konstruktionsmöjligheter. Även möjligheter för att minimera tillverkningskostnader vägdes in i 
konceptvalen. De koncept som accepterades i denna fas gick vidare till vidareutveckling i 
funktionsmodellen, där val av det bäst lämpade koncept skulle göras utifrån evolutionistisk 
utveckling av prototyp.  

2.11 Konceptval  
Konceptutvärderingen analyserades och ett koncept valdes att gå vidare till konstruktionsfasen för 
en funktionsmodell. En 3D-modell skapades av konceptvalet i Creo Parametric. 

2.12 Funktionsmodell 
Från ritningarna framtagna genom CAD-programmet Creo Parametric under 
konceptgenereringsprocessen påbörjades konstruktion av funktionsmodellen i verkstaden på 
Karlstads universitet. Konstruktionen utfördes i både träverkstaden och metallverkstaden, där chassit 
till bollutslungaren tillverkades i plywood och avfyrarmekanismen i metall. Chassit och 
avfyrningsmekanismen tillverkades parallellt och avtryckarplattan efter att resterande delar var 
monterade. Under konstruktionen av funktionsmodellen utvecklades utformningen efter 
evolutionistisk skapande av prototyp (Preece et al. 2015) och 3D-modellen uppdaterades efter de 
utvecklingar som skedde. 

I träverkstaden användes flertalet verktyg för att bearbeta plywooden till chassit, däribland en 
bordscirkelsåg, pelarborr, oscillerande cylindrisk slipmaskin och bandsåg. De kapade sektionerna 
monterades med träskruv och batteridrivna skruvdragare. Under utvecklingen av designen 
modifierades formen på sektioner då material kunde avverkas från en befintlig sektion, alternativ 
kapades en ny sektion till. Skruvhål försänktes då skruvhuvdet behövde ligga plant mot plywoodsidan 
på grund av montering av andra sektioner. 

Metallarbete utfördes i en metallverkstad samt ett rum anpassat för heta arbeten för svetsning och 
slipning. Under utformningen av funktionsmodellen anpassades vilka verktyg som användes efter det 
aktuella materialet. Sektioner för mekanismen kapades och monterades efter ritningarna och 
modifierades för att finna konstruktionslösningar som förenklade tillverkningsprocessen och 
optimerade koncepten som utvecklades. Metoden orskade att ritningarna användes som en riktlinje 
medan designen optimerades genom funktionslösningar. Om konceptet för en konstruktionslösning 
var osäkert eller komplicerat testades lösningen först med andra material, såsom capaboard. 

Skapade konstruktionsslösningar dokumenterades för att använda som underlag att uppdatera 3D-
modellen i Creo Parametric och subsekvent ritningarna. Förändringarna till 3D-modellen 
analyserades för att de inte skulle orsaka problem för andra delar av funktionsmodellen.  

2.13 Test av funktionsmodell 
Det första testet utfördes i verkstaden på Karlstads universitet vilket kontrollerade att 
avtryckarplattan aktiverade avfyrningsmekanismen. För att bekräfta att funktionsmodellen 
fungerade som planerat testades den i verklig miljö efter att mekanism och chassi var monterat. 
Funktionsmodellen medtogs till Sörmons Hundklubbs träningsområde där ett antal hundar fick testa 
att aktivera bollutslungaren. Testet påbörjades genom att bollutslungaren laddades med en boll. 
Därefter ställde sig ägaren till respektive hund med en bit godis i närheten av bollutslungaren. 
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Hunden motiverades först att lägga tassen mot framsidan av bollutslungaren där avtryckarplattan 
befann sig och fick därmed en godisbit. Detta utvecklades tills hunden fick godis enbart om denne 
tryckte tassen hårt mot avtryckarplattan. Slutligen placerades en godisbit på insidan av 
avtryckarplattan för att hunden själv skulle vilja trycka mot plattan.  

Testet i verklig miljö utfördes för att bekräfta funktionaliteten av bollutslungarens aktiverings- och 
avfyrningsmekanisk samt för att delge områden som krävde förbättringar eller vidareutveckling. 
Hundägarna utfrågades efter testet gällande deras åsikter kring användandet och deras 
kommentarer dokumenterades för att användas i vidareutvecklingen. 
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3. Resultat 
3.1 Planering 
3.1.1 Projektplan 
Från planeringen och det initiala mötet med uppdragsgivaren skrevs en projektplan att arbeta 
utifrån. Önskemål och idéer som uppdragsgivaren hade kondenserades för att producera 
projektplan, problemformulering, syfte och mål. Projektplanen bestod av bakgrund, mål, 
organisation, projektmodell, kommentarer till tidsplanen i projektmodellen, riskbedömning, 
dokumenthantering samt ett Ganttschema (Johannesson et al. 2004). Tidsplanen som ställdes upp i 
projektplanen var i alla anseenden preliminär och till för att ge en möjlighet att hinna med alla delar. 
Tidsplanen skrevs även i kronologisk tid, där arbetsfördelning beräknades skiftas från vecka till vecka, 
särskilt då parallella kurser tog upp tid under projektets första halva.  

Riskanalysen avgjorde att plagiering inte beräknades vara ett stort problem då produkten i sig funnits 
väldigt länge. Förekomsten av produkten sedan tidigare hindrade eventuell patentansökan men inte 
tillverkning eller mönsterskydd av utvecklad design. Större risk var att en överflödigt komplicerad 
lösning utformades vilket skulle leda till en produkt med hög tillverknings- och servicekonstnad i 
motsats till målsättningen. Slutligen fanns en risk att relevant litteratur för processen skulle vara svår 
att finna och nyttja. Projektplanen kan ses i sin helhet i Bilaga 1. 

3.1.2 Tidsplan 
Tidsplanens faser delades upp i föjande sektioner: 

x Inledning – En vecka till upplägg av projekt och skapande av tidsplan 

x Efterforskning – Två veckor för att söka relevant information inför projektet 

x Idégenerering – Två veckor för att finna ett koncept att arbeta mot samt löpande genom 
projektet 

x Skiss – Två veckor för att utveckla konceptet med hjälp av analog och digital skissteknik 

x 3D-modellering – Fyra veckor för att bygga en modell i CAD samt ritningar därefter 

x Konstruktion – Fem veckor för att konstruera funktionsmodellen efter ritningarna 

x Test – Tre veckor som inkluderade test av funktionsmodell och vidare arbete om så krävdes 

x Rapportskrivning – Utföras kontinuerligt under projektets gång med tre veckor dedikerade i 
projektets slutfas. 

Ganttschemat sammanställdes efter den utarbetade tidsplanen där rapportskrivning fick en 
betydande plats och går att se i figur 3.1. 
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Figur 3.1 – Ganttschema över fördelad tid av projektets faser 

3.2 Produkutvecklingens faser 
Projektet omfattade inte alla produktutvecklingens faser, då enbart en funktionsmodell för 
konceptet skulle presenteras. Vissa faser modifierades även, såsom marknadsanalysen och 
prototypfasen. Projektet utfördes tills en funktionsmodell kunde testas i verklig miljö och presenteras 
för uppdragsgivaren. 

3.3 Förstudie 
Strategin för projektet var bestämd till att följa den form av produktutveckling som studerats under 
högskoleprogrammets gång.  

Studien av regelverket från British Flyball Association var grundläggande för utvecklingen av 
bollutslungaren (British Flyball Association 2014). Från regelverket uppdagades de avgränsningar som 
projektet hade såsom maximala mått för bollutslungaren, se tabell 3.1. 

Tabell 3.1 – Avgränsningar, mått 

Mått  tum Omräknat (cm) Avrundat nedåt (mm) 
Bredd 24 60,96 600 
Höjd 18 45,72 450 
Djup 30 76,2 760 
Utskjutning 24 60,96 600 

 

Utöver de geometriska avgränsningarna fick mekanismen ej vara elektronisk och fick ej heller 
konstrueras på så vis att hundar kunde komma till skada, exempelvis via vassa kanter eller dylikt. Den 
estetiska aspekten påverkades inte av regelverket utan lådan fick målas eller dekoreras efter 
önskemål. 

Personan modellerades utefter en ”Normal Svensk individ” med ett starkt hundintresse. Eftersom 
medlemmarna i Sörmons hundklubb inte behöver ha mer gemensamt än ett genuint hundintresse, 
behövdes inga andra särskilda personlighetsdrag specificeras. Scenariot var mer inriktat och 
modellerades efter hur mottagandet av bollutslungaren skulle kunna se ut. Eftersom inte enbart 
hundägarens, utan även hundens intresse var relevant, skapades även ett Scenario ur hundens 

4 9 14 19 24
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perspektiv. Personan innefattade huvudsakligen hundägaren, där hundens personlighetsdrag 
inkluderades. Persona och Scenario användes för att styra designprocessens riktning så att 
bollutslungaren skulle vara anpassad för en relevant person och situation. Persona och Scenario 
bifogas i bilaga 2. 

Marknadsanalysen för detta projekt baserades initialt på en kund, nämligen uppdragsgivaren. 
Uppdragsgivaren önskade produkten för att träna i Flyball och i framtiden anordna tävlingar. Enligt 
regelverket från British Flyball Association (2014) specificeras att besökande klubbar på tävlingar ska 
bibringa en egen regelenlig bollutslungare. Potentialen var därmed två enheter. Uppdragsgivaren 
angav sin önskan att beställa två enheter om projektet var lyckat vilket innebar att den totalta 
potentialen var möjlig att uppnå. Inga konkurrenter fanns på den svenska marknaden och utländska 
konkurrenter var irrelevanta eftersom uppdragsgivaren uppsökt projektet på grund av att de ej ville 
beställa från utlandet. Marknadsandelen skulle bli 100% inom projektets ramar. Försäljningspriset 
analyserades inte eftersom uppdragsgivaren skulle betala för eventuella tillverkningskostnader. 

3.4 Tidrapport 
I tidrapporten antecknades arbetad tid och vilket arbete som utförts efter arbetsdagens slut. 
Tidrapporten visade att totalt 577,5 timmar lades på projektet. Tidrapporten är bifogad i den senaste 
versionen i Bilaga 3. Efter revisioner av rapporten arbetades ytterligare 192 timmar med projektet. 

3.5 Kravspecifikation 
Bollutslungaren ska vara 

� utformad så att den är godkänd enligt British Flyball Associations regelverk 
� mobil 
� kostandseffektiv 
� slittålig 
� enkel att byta ut slitna delar på 
� säker för användning av hundar och människor 

3.6 Skiss 
Många skisser utfördes under projektets gång. Med papper och penna testades de olika tankarna och 
utvecklades. Figur 3.2 visar en serie skisser där formen av chassit testades fram. Den sista delen av 
skisserien blev grunden till det koncept som valdes för vidareutveckling. 

 

Figur 3.2 – Skisser för designen av chassit 
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Även en grovskiss av mekanismen utfördes på papper, se figur 3.3, för att se hur de olika delarna höll 
samman. Grovskissen gav inga direkta geometriska relationer utan illustrerade konceptet för hur 
mekanismen skulle fungera. Från höger: Fästfläns för att fästa i chassit, ett hus samt släde för att 
innehysa bollen inför utslungning, en inneslutning för fjädern samt ett genomgående stag för att 
ladda och avfyra bollen. Skisstekniken var ett bra verktyg för att skapa en grund att utveckla utifrån.  

 

Figur 3.3 – Grovskiss av avfyrningsmekanismen 

Analog skiss med papper och penna var viktigt för att visualisera de första stegen och gå vidare i 
projektet. Digital skiss med Photoshop tillät koncepten och idéerna att demonstrera att formerna 
hade goda relationer och skulle passa med verkligheten. Efter att skisser skannades in till datorn och 
redigerades i Photoshop kunde detaljer och maximala mått placeras ut för att använda som underlag 
senare, se figur 3.4. 

 

Figur 3.4 – Skiss som genom Photoshop städats upp och maximala mått insatta 
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3.7 CAD 
Med skisserna redigerade i Photoshop skapades inledningsvis enkla modeller i Creo Parametrics. 
Figur 3.5 visar en tidig modell som användes för att vrida och vända på den uttänkta formen. 

 

Figur 3.5 – Solidmodell från Creo Parametric som användes för att se modellen ur olika vinklar 
(utan relation till varandra) 

Creo Parametrics genererade flera 3D-modeller och ritningar genom projektet, vilka utvecklades då 
koncept och funktionsmodell utvecklades. Ritningar illustreras inte i rapporten på grund 
lanseringsmöjligheter av produkten efter projektets avslut. 

3.8 Idégenerering 
3.8.1 Idégenereringsmetoder 
Under hela projektets gång användes idéassociation och analogitänkande som skapade kreativa 
lösningar i form av bisociation (Rosell 1990). Resultatet från idéassociation och analogitänkande 
delgav inte direkt kvantifierbara idéer och koncept utan fungerade som en katalysator för andra 
delar av projektet genom att öka kreativitetsnivån. En lösning som härstammade från bisociationen 
var laddning- och avfyrningsmekanismen som hämtade inspiration från flipperspel. Med metoden 
slipwriting genererades ett hundratal konceptidéer som sträckte sig från en katapultmekanism till 
pneumatik. 

3.8.2 Design 
Idégenereringen gav upphov till ett stort antal koncept med stor variation. Koncepten varierade 
geometriskt från höga till låga, breda till smala, kvadratiska, rektangulära eller sneda former. 
Koncepten som framställdes användes för att vidare utveckla fler koncept tills skillnaderna var 
tillräckligt minimala att idégenereringsfasen kring designen ansågs färdig. De olika konceptens 
egenskaper grupperades efter geometri, estetik och funktion för att minska antalet faktiska koncept 
utan att något koncept försvann. Egenskaperna och dess fördelar antecknades i en tabell (se bilaga 
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4). Totalt innehöll tabellen 35 egenskaper som kunde kombineras på olika sätt för att återskapa alla 
koncept från idégenereringen.  

3.8.3 Material 
Efter diskussion med verkstadspersonalen på Karlstads universitet beslutades materialet för chassit 
till bollutslungaren till en plywood med ytbeläggning för att tåla utomhusbruk och goda 
materialegenskaper. Plywooden hade en densitet och hållfasthet som var väl anpassad för att ge ett 
stabilt chassi med god balans mellan vikt och mobilitet. Materialets pris var högt men egenskaperna 
och dess motstånd mot fuktiga miljöer gav bollutslungaren en hög livslängd med minimal service av 
chassit. Figur 3.6 visar en snittbild av det valda materialet. Materialet är efter studie av 
byggvarudeklaration giftfri och är positiv ur miljösynpynkt. Den kan även återanvändas eller 
återvinnas efter produktens livstid. Volymen av plywooden som användes beräknades via 3D-
modellen i Creo Parametric till 0,0137m3, vilket gav en massa på 9,59kg för den valda plywooden som 
hade en densitet på 700kg/m3 (Wiwood.se 2013). 

 

Figur 3.6 – Snitt av plywoodskiva 

För mekanismen valdes kolstål med beteckning S235JR eftersom materialet minimerar 
tillverkningskonstnad både på grund av inköpspris samt enklare och snabbare hantering vid 
konstruktion jämfört med andra alternativ såsom rostfritt stål och aluminium. Materialkostnaden 
jämfördes för en plåt som var 2000x1000x1mm stor. Kolstål kostade 14,05kr/kg, rostfritt stål kostade 
29,55kr/kg och aluminium kostade 47,60kr/kg (BE GROUP 2016). Materialegenskaperna mellan 
kolstål och rostfritt stål är lika nog att jämförelsen är acceptabel, men aluminium behöver tillverkas i 
tjockare material för att få likvärdiga egenskaper i en konstruktion. På grund av att en större volym 
aluminium skulle behövas var inte aluminiums lägre densitet tillräcklig för att vara mer 
konstnadseffektiv än kolstål. Volymen för mekanismen tillverkad i stål blev enligt Creo Parametric 
1,4*10-4m3 vilket med kolstål resulterade i en massa på 1,1kg per enhet vid en densitet på 
7850kg/m3. Korrosionsproblemen med kolstål ansågs vara sekundärt då stålet kunde efterbehandlas 
med en stark lackfärg som kunde motstå vatten och stötar. 

3.8.4 Mekanism 
Avgränsningarna för mekanismen specificerade enbart att den ej fick vara elektroniskt aktiverad, 
utöver det var enbart funktion av intresse. Metoden slipwriting genererade ett hundratal idéer av 
varierande kvalité. I kombination med iséassociation och analogitänkande arbetades realistiska 
koncept fram så som en fjäder kring ett stag i likhet med flipperspel. 

Mekanismens avfyrningsprocess skapades via skissmetoden på så sätt att det skulle vara få 
komponenter och steg. Processen minimerade möjliga punkter för problem under användning och 
livslängden ökade. Vidare tillät lösningen reparationer att utföras enkelt om någon komponent skulle 
skadas eller slitas ut under användning. 
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3.9 Konceptgenerering 
Från idégenereringen producerades ungefär hundra olika koncept för olika delar av bollutslungaren. 
Flertalet koncept var icke realiserbara då de nyttjade icke möjliga material, extremt komplicerade 
lösningar eller tillverkningsprocesser som inte var tillgängliga. Antalet koncept som skapades från 
skisser räknades inte då de ofta utvecklades. Då koncept vidareutvecklades kontinuerligt i en skiss 
användes den slutliga skissen som ett konceptförslag. Koncept för designen producerades från 
tabellen som innehöll de 35 designegenskaper som erhölls från idégenereringen, se bilaga 4.  

3.10 Konceptutvärdering 
De koncept som godkändes i den första grovgallringen sorterades in i fyra kategorier; Chassi, 
Avfyrningsmekanism, Avtryckare och övrigt. För de tre första kategorierna skapades 
elminineringsmatriser som ses i tabell 3.2, tabell 3.3 och tabell 3.4. Den fjärde kategorin var mer 
abstrakt där koncepten kunde tillämpas olika beroende på vilka koncept som valdes i de andra 
kategorierna och värderades därmed först efter elimineringsmatriserna genomgåtts. 

Tabell 3.2 – Elimineringsmatris för kategori Chassi 
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1 + + + - + - - Tillverka chassi i träreglar 
2 + + + + + + + Tillverka chassi i plywood 
3 + + - - - + + Tillverka chassi i metall 
4 + + + + + + + Tillverka chassi i metallskelett 
5 + + - + + + - Tillverka chassi i trä med metallskelett 

6 + - + + + + + 
Tillverka chassi halva höjden mot 
maxhöjd 

7 - - + + + - + 
Tillverka chassi smalt som gamla 
katapulter 

 

Från tabell 3.2 gick lösning 2 och 4 vidare för att kombineras med de andra kategorierna. 
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Tabell 3.3 – Elimineringsmatris för kategori Avfyrningsmekanism 
 L

ös
ni

ng
 

 L
ös

er
 h

uv
ud

pr
ob

le
m

 

 U
pp

fy
lle

r k
ra

v 

 Ä
r b

ill
ig

 a
tt

 ti
llv

er
ka

 

 F
in

ns
 m

at
er

ia
l t

ill
gä

ng
lig

t 

 Ä
r m

öj
lig

 a
tt

 ti
llv

er
ka

 

 

1 + + + + + Tillverka mekanism i metall 
2 +  + + - Tillverka mekanism i trä 
3 + + + + - Tillverka mekanism i plast 
4 + + + + + Tillverka avfyrningshus som cylinder 
5 + + + + + Tillverka avfyrningshus  som kvadrat 

6 + - + + + 
Tillverka avfyrningshus som 
rektangel 

7 + + + + + Släde för avfyrning av boll 
8 + + + + + Mindre platta för avfyrning av boll 
9 + + + + + Centrerat avfyrningsstag 

10 + + + + + Avfyrningsstag lägre än mitten 
 

Från tabell 3.3 gick lösning 1, 4, 5, 7, 8 och 9 vidare som möjliga kandidater. Alla lösningsförslag i 
denna kategori behandlade inte samma detalj och därmed kunde flera lösningsförslag användas för 
att skapa kompletta koncept utifrån senare. 

Tabell 3.4 – Elimineringsmatris för kategori Avtryckare 
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1 + + + + - Tillverka avtryckarplatta i trä 
2 + - + + + Tillverka avtryckarplatta i metall 
3 + + - + + Tillverka avtryckarplatta i plast 
4 + + + + + Gummibeläggning på avtryckarplatta 
5 + + + + + Vajer mellan avtryckarplatta och avfyrningsmekanism 

6 + + + + + 
Analoga stag mellan avtryckarplatta och 
avfyrningsmekanism 

 

Slutligen från tabell 3.4 gick lösningsförslag 3, 4 och 5 vidare. Lösningsförslagen var delvis separerade 
i likhet med tabell 3.3. Av lösningsförslagen från 1-3 behövdes ett gå vidare då dessa behandlade 
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material. Inget av materialen skulle gå vidare så de analyserades efter prisvärde, livslängd och 
möjlighet att byta ut efter livsloppet. Plasten Polycarbonat kostade mer än de andra alternativen 
men var enklast att tillverka och hade bäst beräknad livslängd. Därmed gick lösningsförslag 3 vidare 
gällande material. Koncept som inte var med i elimineringsmatrisen togs med till konstruktionsfasen 
av funktionsmodellen för att testas och utvecklas taktilt. Avfyrarplattans utformning, plan eller 
kurvad, var koncept som utvärderades fysiskt. 

Från de lösningsförslag som gick vidare efter elimineringsmatriserna värderades vart och ett utifrån 
respektive kategori. Materialet för chassit bestämdes till plywood, då det skulle klara påfrestningarna 
och förenklade tillverkningsprocessen. Avfyrningsstaget placerades lägre än mitten då detta gav 
bättre stabilitet. Avfyrningsmekanismen avgjordes även konstrueras i metall. För överföring mellan 
avtryckarplatta och avfyrningsmekanism godkändes både vajer och analoga stag att följa med till 
vidareutveckling då de hade likvärdiga egenskaper. När dessa två koncept avgjorts värderades den 
fjärde, abstrakta kategorin. Inget koncept från denna kategori beslutades gå vidare. 

3.11 Konceptval 
Efter att det slutgiltiga konceptet valdes och detaljutveckling påbörjades skapades en detaljerad 3D-
modell i Creo Parametric, se figur 3.7. För att skapa den detaljerade modellen användes den tidigare 
solidmodellen som ett skelett då måtten korrekt specificerats under utvecklingen. Då alla nya delar 
hade relation både till den ursprungliga skissmodellen och de andra relevanta detaljerna i modellen 
behövde bara grundmått ändras vid förändringar. Alla andra mått följde då efter automatiskt för att 
stämma överens. Ritningarna som skapades uppdaterades automatiskt med alla måttförändringar 
som skedde på grund av top-down/skelett-metoden som användes.  

 

 

Figur 3.7 – 3D-modell av valt koncept med alla sektioner modellerade i detalj, renderad i Creo 
Parametric 

Konceptvalet användes som grund för att konstruera en funktionsmodell. 

3.12 Funktionsmodell 
Att utveckla funktionsmodellen successivt i kombination med tester av förändringarna som utfördes 
gav upphov till positiva förändringar i konstruktionen som inte hade uppkommit under 
konceptgenereringen. Chassits utformning modifierades från ritningarna under konstruktionsfasen 
för att få färre vassa kanter och en smidigare tillverkningsprocess. Frontplattan, vid vilken 
mekanismerna monterades, förminskades som följd av att mekanismhuset och flänsen blev mindre. 
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Positioner av olika sektioner justerades för att optimera tillverkningsprocessen och skruvars placering 
justerades för att inte riskera sprickor i plywooden. Inuti chassit monterades plywoodskivor under 
mekanismerna som stabilisatorer.  

För avfyrningsmekanismen användes vanligt kolstål (S235JR) då detta var billigt och hade goda 
materialegenskaper. Metallens korrosionsbeständighet försäkrades genom efterbehandling med 
lackfärg innan leverans. Storleken av mekanismen på höjd och bredd beslutades till något större än 
en tennisboll, 75 mm på insidan. Djupet av huset sattes till 110 mm, vilket var ungefär tennisbollens 
diameter plus avståndet fjädern behövde dras tillbaka. Ett rör för fjädern bestämdes efter fjäderns 
mått. Fjädern var 140 mm lång och röret 155 mm, med en ytterdiameter om 25 mm. Slutligen 
beslutades slagstaget att tillverkas av ett rör med ytterdiameter 10 mm och längd 350 mm, vilket var 
långt nog att slå på tennisbollen samt möjligt att greppa för att ladda mekanismen. En demonterbar 
bricka fästes med skruv i slagstagets ände, vilket dels gav en större area att slå bollen med, samt 
hindrade slagstaget från att dras tillbaka för lång vid laddning och fastna inuti huset. För huset till 
avfyrningsmekanismen klipptes alla väggar till i en plåtsax för att sedan svetsas ihop med TIG-
svetsen, se figur 3.8. Ett hål för avfyrningsstaget borrades i en pelarborrmaskin och alla hörn och 
kanter slipades då huset skulle passas in i ett hål på framsidan av trächassit. Samma metod, med 
undantag för slipningen, utfördes på fjäderstoppet. De flesta andra detaljer för 
avfyrningsmekanismen konstruerades och monterades efter ritningarna. Vissa detaljer var separata, 
såsom fjäderstoppet och avfyrningsstaget, vilka monterades på plats efter ritning med maskinskruv. 
Fjädern valdes ur ett sortiment i en godtycklig storlek och dess kraft testades efter montering. 

 

Figur 3.8– Hus för avfyrningsmekanismen som svetsats med TIG 

Flänskåpan tillverkades i 0,5 mm kolstål (S235JR) med punktsvetsmetoden. För att lösa hur 
avfyrningsmekanismen skulle fungera användes capaboard för att testa funktionen. Lösningen för 
avfyrning testades med bitar av capaboard som skärdes till och monterades som en skissmodell för 
att bekräfta funktionen av lösningen (se figur 3.9).  
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Figur 3.9 – Skissmodell för avfyrningsmekanismen testad i capaboard 

Lösningen modifierades för att konstrueras i metall och passa avfyrningsstaget och kombinerades 
med ett koncept för att kraften mot avtryckarplattan skulle släppa avfyrningsstaget. Konceptet 
utvecklades så att ett starkt nylonsnöre överförde kraften från avtryckarplattan till 
avfyrningsmekanismen via öglor placerade inut chassit. Avfyrningsmekanismen monterades i övre 
delen av bollutslungaren och aktiverades genom att en vippa som höll fast utskjutarstaget släppte 
taget när avtryckarplattan trycktes in (se figur 3.10). Mekanismen utformades på så sätt att laddning 
utfördes genom att dra tillbaka avfyrarstaget och lägga i en boll.  

 
Figur 3.10 – Bild av vippa och stagfäste. Staget dras bak och hålles fast av vippan 

Nylonsnörets längd anpassades för att vippan drogs ner till sitt lägsta läge när avtryckarplattan var 
helt intryckt och vilade mot avfyrningsstaget när avtryckarplattan var i viloläge. Vippan 
konstruerades med en motvikt för att det naturliga läget skulle vara laddat tillstånd, att vila mot 
avfyrningsstaget. Vippan byttes ut mot en med större motvikt efter montering för att ha kraft nog att 
avtryckarplattan skulle vara i sitt yttersta läge vid vila. Nylonsnörets ena sida monterades fast i 
vippan (se figur 3.10) och änden som monterades mot avtryckarplattan knöts fast i en metallbricka 
för att kunna demonteras utan att längden behövde mätas på nytt vid återmontering. 
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Avtryckarplattan utvecklades succesivt under konstruktionen av funktionsmodellen. På grund av att 
hundar kunde komma med olika hastighet mot avtryckarplattan utformades den efter konceptet 
”kurvad avtryckarplatta”, där övre delen var mer vertikal än den undre delen. Med ett skelett av tre 
stöd i plywood och en platta som stöden var monterade på (se figur 3.11) monterades en tunn 
masonitskiva för att bekräfta att den fick plats. Detta utfördes då vissa justeringar av mått skett, 
bland annat på den välvda framsidan och längden av den övre framplattan. Masonitskivan användes 
för att mäta ut och klippa till en plastskiva av poly carbonate, en stark polymer som har goda 
materialegenskaper och är väl lämpad för de krafter som skulle utsätta avtryckarplattan. 

 

Figur 3.11 – Avtryckningsplattan tillverkades med ett bärande skelett som en plastplatta fästes 
på 

Poly carbonate var möjlig att bocka utan uppvärmning, vilket tillät att det bockades i nedre kant och 
skruvades fast i chassit, en evolutionistisk utveckling som gav god stabilitet.  Avtryckarplattan 
monterades i nedre fronten av bollutslungaren och vilade på en fjäder som var fäst i en 
stabiliseringsplatta inuti chassit (se figur 3.12). Efter montering av avtryckarplattan fästes ett stag 
vinkelrätt mot skelettet vilket förbättrade hur nylonsnöret drogs genom öglorna för att aktivera 
avfyrningsmekanismen (se figur 3.12).  

 

Figur 3.12 – Avtryckarplattans skelett vilade mot en fjäder fäst i stabiliseringsplattan som går 
tvärs genom figuren - Vinkelrätt stag bakom avfyrningsplattan gav en bättre lösning för att 

aktivera avfyrningsmekanismen 
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Funktionsmodellen var färdig för test, se figur 3.13 för den testfärdiga funktionsmodellen. 

 

Figur 3.13 – Funktionsmodellen färdig att testas 

Vidareutveckling utfördes efter testet där en knopp för laddningsstaget utformades och monterades 
(se figur 3.14), en metod för träningsladdning där mindre kraft krävdes för att aktivera mekanismen 
utvecklades och testades samt en täckplatta för baksidan som hindrade hundar för att komma åt 
insidan av bollutslungaren monterades. Utöver fysiska förändringar på utformingen av 
funktionsmodellen framtogs en laddningsmetod för träning som krävde mindre kraft mot 
avtryckarplattan för att aktivera avfyrningsmekanismen, vippan justerades manuellt vid laddning att 
inte stanna mot avfyrningsstaget utan halvvägs längst stagfästet. 

 

Figur 3.14 – Knoppen för laddningsstaget 

Ett flertal lösningar uppkom genom att utveckla funktionsmodellen evolutionistiskt.  

x Position av öglor för snöre mellan avfyrningsplatta och mekanism utvecklades 
x Avfyrarstaget tillverkades av ett rör för att minimera vikt 
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x En maskinskruvs huvud kapades av för att passa i avfyrarstaget. Ett hål borrades och 
gängades i maskinskruvens ände och maskinskruven limmades i avfyrarstaget. Detta tillät en 
bricka att fästas med en skruv vilket krävdes för att staget inte skulle gå tillbaka för långt 

x Kanter fasades av på chassit, förenklade montering och minskade vassa kanter 
x Avfyrningsplattan tillverkades i ett stycke poly carbonate som var möjligt att bocka och 

formas genom att monteras mot ett skelett. Avfyrarplattan monterades direkt mot botten av 
bollutslungaren. 

x Fästflänsen för avfyrningsmekanismen utvecklades helt i verkstaden 
x Frontpanelens storlek anpassades för att ge mer yta till avfyrningsplattan 
x En knopp utvecklades som handtag vid laddning av mekanismen efter test i verklig miljö 
x Bakre skyddsplatta lades till efter test i verklig miljö 
x Vippan för avfyrningsmekanismen konstruerades med en motvikt 
x Nylontråd användes för att koppla ihop avtryckarplatta och avfyrningsvippa 
x Distanser monterades för att förbättra kraftöverföringen genom nylontråden 
x Förstärkningar monterades inuti chassi 
x Gummipackning monterades inuti fjäderrör för att minimera ljud 

Eftersom ändringar utfördes av designen under konstruktionsfasen ändrades även 3D-modellen i 
Creo för att kunna skapa nya, korrekta ritningar. Detta är en typ av evolutionistiskt skapande av 
prototyp (Preece et al. 2015), där förändringar utförs på den befintliga prototypen istället för att den 
kasseras och en ny konstrueras. Förutom mindre detaljer såsom placering av skruvar ändrades 
höjden av den främre topplattan för att öka stabiliteten av mekanismhusen, mekanismen 
utformades i ett kvadratiskt format samt skelettet för avtryckarplattan utformades efter plattans 
geometri. Den slutliga modellen ses i figur 3.15. Den slutliga funktionsmodellen uppfyllde samtliga 
krav från regelverket (British Flyball Association 2014). 

 

 

Figur 3.15 –Den slutliga modellen, renderad i Creo Parametric 
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3.13 Test av funktionsmodell 
Testet av funktionsmodellen utfördes kontinuerligt under konstruktionsfasen för att bekräfta 
funktion. Fjäderns kraft testades genom att avfyra tennisbollar och mäta avståndet. Avtryckarplattan 
testades efter montering och justering av nylonsnörets längd utfördes. Stabiliteten vid användning 
var god och klubbmedlemmarna kommenterade att vid träning och tävling ska bollkallen sätta foten 
mot baksidan av bollutslungaren för att garantera att den inte rör sig när hunden hoppar mot den. 
Testet i verklig miljö tillät klubbmedlemmarna att lära sig hur funktionsmodellen fungerade och 
notera problem. Kommentarerna från klubbmedlemmarna efter testet var huvudsakligen positiva i 
sin bemärkelse men ett antal utvecklingsförslag dokumenterades. 

x Avtryckarplattan krävde för hårt tryck för att aktivera avfyrningsmekanismen 
x Baksidan av bollutslungaren behövde täckas så att hundar ej kunde gräva inuti 
x Avtryckarplattan var svåraktiverad på sidorna (eftersom aktiveringssnöret var beläget i 

mitten) 
x Handtaget för att ladda var svårhanterligt 
x Laddningsprocessen var svårbegriplig 
x Hundar kan tränas upp genom att lägga en PostIt-lapp eller musmatta på marken hemma. 

Hunden tränas att trycka eller hoppa på markeringen genom att få godis. Markeringen förs 
vidare genom att fästas på bollutslungarens avtryckarplatta vilket tillåter hunden att förstå 
hur den ska aktiveras. 

Funktionsmodellens mobilitet testades även genom att lyfta in den i uppdragsgivarens lokal vilket 
gick utan problem. Funktionsmodellens utformning var sådan att hundklubbens tränare efter testet 
lyckades överföra en tidigare känd träningsmetod till att lära hundarna att använda bollutslungaren. 
Alla hundar som testade funktionsmodellen lyckades aktivera den och alla funktioner fungerade. 
Klubbmedlemmarnas utvecklingsförslag analyserades och åtgärder för att lösa problemen utfördes. 
Att för hårt tryck krävdes för aktivering var ett problem vid träning innan hunden sprang mot 
bollutslungaren och löstes genom att utveckla en metod för träningsladdning där vippan manuellt 
placerades längre ner på stagfästet. Baksidan täcktes med en plywoodskiva som även ökade 
stabiliteten. Aktivering på sidorna åtgärdades när mekanismerna stabiliserades. Laddninsstaget fick 
en knopp som hantag. Laddningen förenklades genom att byta ut vippan till en med större motvikt 
vilket gjorde att det räckte med att dra tillbaka handtaget och placera en boll för att ladda. Ingen 
åtgärd utfördes för träningsmetoden klubbmedlemmarna anpassade.  
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4. Diskussion 
4.1 Problemformulering 
Initialt diskuterades projektet med uppdragsgivaren för att avgöra vad de önskade. En 
problemformulering skapades utifrån önskemålen för att specificera vilket resultat som önskades på 
ett sätt som inte begränsade lösningsmöjligheter. Problemformuleringen utarbetades så att den 
inkluderade precis vad uppdragsgivaren behövde utan att beskriva hur lösningen skulle ske. Viktigt 
var även att projektet inte innefattade en ren beställning av en förutbestämd produkt, utan 
fokuserade på att utveckla en bollutslungare anpassad för den Svenska marknaden och 
uppdragsgivarens behov. 

4.2 Förstudie 
Litteraturen som studeras inför projektet ansågs ge en god grund för att följa 
produktutvecklingsprocessen. Efter projektrapportens första inlämnande rekommenderades 
ytterligare litteratur av Rosell (1990) av handledaren. Litteraturen visade sig överensstämma väl med 
hur projektet utförts, varvid rapporten kunde revideras och bättre beskriva processen. Vidare 
förstudie som utfördes via sökningar på Google var nyttigt och nödvändigt då sporten inte fanns 
tillgänglig att studera i verkligheten i Sverige. 

Marknadsanalysen som utfördes i projektet baserade sig enbart på uppdragsgivaren som potentiell 
kund. Möjligheten för ett ökat intresse för Flyball i Sverige borde dock inte ha avfärdats initialt i 
projektet utan en mer utbredd marknadsanalys för Sveriges hundklubbar som potentiella köpare 
borde ha utförts. 

4.3 Idégenereringsmetoder  
Idéassociation och Analogitänkande var en grundläggande del av tankesättet under hela projektets 
gång. Jag använder alltid dessa två metoder för varje problem som uppstår men resultaten kommer 
sällan direkt från metoderna. De används snarare som ett komplement till andra metoder, såsom 
skiss, slipwriting och dylikt för att öka kreativitetsnivån. Beskrivning av kreativa blixtar av Koestler 
(Rosell 1990) genom bisociation förklarade denna undermedvetna process som hade en del av varje 
fas i projektet. Det ansågs viktigt att inte kopiera en befintlig design men fortfarande inte undvika en 
effektiv lösning enbart för att den redan existerade.  

Att diskutera med verkstadspersonalen och handledare för att ta del av tillgänglig extern kompetens 
spelade en vital roll i projektet. Utan verkstadspersonalen hade antagligen inte poly carbonate-
plasten upptäckts som en variation av avtryckaplattan. Verkstadspersonalen gav även förslaget att 
använda en behandlad plywood som var anpassad för utomhusbruk istället för att efterbehandla 
chassit med färg. Informationshämtning från människor med erfarenhet var ett bra sätt att få 
material att jämföra mellan. En alternativ metod hade varit att söka efter särskilda egenskaper i 
materialdatabaser. Den metoden hade möjligt gett en större variationsbredd av material, men 
metoden som valdes garanterade tillgängligheten av kandidatmaterialen. 

Idégenereringen kring mekanismen hade återigen stor fördel av bisociation och analogitänkandet. 
För att skapa en tillräckligt simpel konstruktion som skulle klara hård användning under lång tid med 
lite krav av underhåll influerades lösningsförslagen av klassiska, analoga lösningar. 
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4.4 Konceptgenerering  
Att använda slipwriting för att generera väldigt många idéer ansågs vara en mycket bra metod för 
projektet. Eftersom det redan fanns befintliga versioner av produkten var det viktigt att tänka i nya 
banor och inte låsa sig så att det blev en kopia av något annat. Samma sak med idéassociation och 
analogitänkande som kunde ta del av lösningar på problem som initialt inte verkade ha något med en 
bollutslungare att göra. Att använda ett lateralt tänkande (Rosell 1990) ökade kreativiteten och 
möjliggjorde lösningar som annars kunnat ha missats. 

4.5 Konceptval  
Valet för chassits material föll på en behandlad plywood anpassad för utomhusbruk med goda 
egenskaper för stabilitet, som ansågs ge en högre prisvärdhet för bollutslungaren än en plywood som 
skulle kräva efterbehandling. En obehandlad plywood hade varit billigare i inköp med hade ökat 
tillverkningstiden på grund av behov av efterbehandling i form av lackfärg eller träolja. Ett annat 
möjligt alternativ hade varit att konstruera bollutslungaren av ett metallchassi. Inköpspriset hade 
varit lägre än den behandlade plywooden, men krävt en mer avancerad och tidskrävande 
tillverkningsprocess i kombination med efterbehandling med lackfärg. En lackfärg hade även riskerat 
att nötas av vid användning vilket skulle orsaka att mer service krävdes eller att livslängden 
minskade. 

Formen av avfyrningsmekanismens hus kunde egentligen ha varit cylindriskt, det hade ingen egentlig 
påverkan. En kvadratisk form förenklade tillverkningsprocessen utan att orsaka några försämringar 
för konstruktionen. Rektangulära sektioner kunde klippas ut från en plåt och svetsas ihop, medan för 
mindre sektioner kunde fyrkantsrör kapas till rätt storlek. Tillverkningen av avfyrningsmekanismens 
hus hade kunnat vara enklare genom att använda ett cylindriskt rör med rimlig diameter. Dock 
förenklade en kvadratisk design inpassning, tillverkning och montering av av avfyrningsmekanismens 
inre delar. 

För avtryckarplattan bestämdes ett polymermaterial, en poly carbonat. Det hade gått att tillverka i 
tunna masonitskivor, men masonit hade krävt extrem efterbehandling för att hantera våta miljöer 
samt hård användning och avfärdades som slutligt material. Metall hade haft en haft en mycket 
högre massa än en polymer och varit mer komplicerat att tillverka. Metaller som är lätta att hantera 
är väldigt duktila vilket ökar risken för formändring och att de får bucklor då hundar hoppar mot 
avfyrningsplattan. Metaller med en likvärdig styvhet och andra goda materialegenskaper som den 
polymer som valdes kräver en mer komplicerad tillverkning som kan inkludera uppvärmning för 
bockning, valsning och möjligtvis härdning om uppvärmning behöver användas. Detaljerna kring 
exakt vilka tillverkningsprocesser som hade behövts för olika metaller efterforskades in eftersom alla 
metaller med rimlig kostnad skulle kräva en mer komplicerad tillverkningsprocess än polymeren och 
därmed inte var aktuella. En gummibeläggning på avtryckarplattan skulle ge en bättre yta för hunden 
att hoppa mot utan risk att halka, samt vara möjlig att byta ut efter slitage. 

Huruvida en vajer som kopplade avtryckarplattan till avfyrningsmekanismen skulle användas, eller 
analoga stag kunde inte avgöras under konceptvalsfasen. Båda koncept verkade lösa problemet lika 
bra och inget av dem hade några uppenbara problem. När den fjärde, abstrakta kategorin värderas 
mot konceptvalet noterades att inget koncept i kategorin verkade relevant. Den innehöll idéer såsom 
hullingar, vikter för stabilitet och uppfällbara hjul för mobilitet. Idéerna hade varit bra om 
konstruktionen beräknades bli väldigt tung eller väldigt lätt för att lösa balansen mellan mobilitet och 
stabilitet. Det valda konceptet beräknades ha en god balans mellan kriterierna och behövde ingen 
ytterligare hjälp. Dock avskrevs inte de abstrakta extrakoncepten helt, ifall de skulle visa sig behövas 
efter att funktionsmodellen stod klar. Detta är en stor fördel med att använda evolutionistiskt 
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skapande av prototyp (Preece et al. 2015), då allt inte måste göras om för att implementera en idé 
som inte var uppenbart nödvändig initialt. Materialen som slutligen valdes gav en god avvägning 
mellan mobilitet och stabilitet, kostnad och funktionalitet samt kostnad mot tillverkningsprocess. 

Konceptet för avfyrningsmekanismen hade intitialt problem på grund av komplicerade 
tillverkningsmetoder. Konceptet hämtades från hur en dörr öppnas, med en kil som dras undan för 
att släppa greppet, vilket skulle kräva små toleranser i tillverkningen samt service i form av inoljning 
för att friktionen inte skulle bli för stor. Med hjälp av Eileryd4 användes capaboard för att skapa en 
skissmodell av mekanismens funktion som hjälpte att testa funktionen och minimera antalet steg 
från avtryckare till avfyrning. Den slutliga konstruktionen utvecklades vidare från konceptet som 
skapades med capaboarden för att anpassas till metall och ytterligare göra funktionen enklare. 

Att konstruera funktionsmodellen evolutionistiskt i kombination med ”Arbetsprototypen” 
(Mårtensson 2008) var effektivt då det tillät prövning av olika lösningar utan att behöva avverka nytt 
material för varje ny prototyp/funktionsmodell. Lösningarna kunde provas på ett icke-destruktivt 
sätt, så att den slutliga funktionsmodellen inte hade onödiga hål. Konceptutvärderingen kunde dock 
ha utförts mer noggrant med en bättre elimineringsmatris. Den som användes delades in efter de 
olika områdena, chassi, mekanism, avtryckarplatta och övrigt, men det hade varit bättre att dela upp 
dessa matriser en gång till för att analysera material mot material och funktion mot likvärdiga 
funktioner. Resultatet blev fortfarande acceptabelt tack vare det evolutionistiska tänkandet i 
projektet vilket gjorde funktionsmodellen anpassningsbar kontinuerligt. Konstruktionsfasen hade 
dock kunnat effektiviseras om de valda koncepten varit mer detaljerade och genomtänkta. 

4.6 Skiss  
Att skissa genom hela projektet hjälpte hålla kreativiteten igång. Eftersom papper och penna alltid 
fanns till hands skapades många små skisser. De flesta av dessa skisser var oanvändbara på alla sätt 
utom ett; att leda till nästa steg. Skisserna blev sällan färdiga, utan kunde innehålla bara den välvda 
sidan av chassit eller en del av avfyrningsmekanismen. Det viktiga var inte att skapa något 
användbart, utan att assistera med att inte fastna på ett segment. När ett spår verkade ha stagnerat 
kunde skisstekniken hjälpa till för att komma på ett nytt spår. Genom att skissa det senaste som 
tänkts gick det att se nya, små detaljer, som kunde ändras och tankebanorna gick vidare. Att skissa 
upp avfyrningsprocessen hjälpte även att skapa lösningsförslag för mekanismen och placering av 
olika sektioner. 

4.7 Photoshop  
Photoshop användes för tre saker, att städa upp skisser, att redigera renderingar från Creo 
Parametric och att skapa grafik för presentationer. Att städa upp skisserna hjälpte för att bättre 
kunna se hur resultatet av skissen skulle bli, att få raka linjer och sätta rätt relationer för längder. 
Utan Photoshop som verktyg hade det varit svårare att skapa de första solidmodellerna i Creo 
Parametric. Vidare blev inte renderingarna från Creo Parametric alltid som önskat. För att få ljuset att 
ligga rätt behövde ett virtuellt rum skapas kring modellen och detta rum passade inte för 
presentationerna. Genom att importera renderingarna till Photoshop kunde de retuscheras och 
göras passande för presentationer. Inför presentationer lades även extra grafik ibland in, såsom en 
profil av en hoppande hund, för att bättre illustrera bollutslungaren på presentationer.  

4.8 Creo Parametric  
Att använda Creo Parametric för att skapa 3D-modeller var ett extremet viktigt verktyg för 
produktutvecklingsprocessen. Under idégenereringsfasen var det mycket enkelt att skapa enkla 

                                                           
4 Johan Eileryd, gästlärare och Creative Manager, Mfa Designer. Vid verkstadstillfälle 2015-04-21 
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solidmodeller i Creo Parametric och det var tveklöst värt sin tid. Dessa enkla modeller gav möjlighet 
att justera mått för att få bra förhållanden och ta fram mått på tidigare ej måttsatta sidor, vilket 
kunde vara till exempel radier på böjar och vinklar mellan olika sektioner.  

När ett koncept var valt var det extra smidigt att använda den tidigare solidmodellen som ett skelett 
att modellera sektionerna utifrån eftersom solidmodellen redan var måttsatt och de sektioner där 
måtten behövde justeras enkelt kunde göra det. Skisserna som skapades från den slutliga 3D-
modellen var nyttiga för att påbörja konstruktion av funktionsmodellen.  

Under konstruktionen av funktionsmodellen justerades vissa mått för att funktionsmodellen bättre 
skulle kunna tillverkas. Det var en del av det evolutionistiska tänkandet gällande prototyper (Preece 
et al. 2015), att utveckla istället för att kassera och göra nytt. Att justera 3D-modellen i Creo 
Parametric utfördes utan bekymmer och ritningar ändrades automatiskt till de nya måtten. 
Användandet av denna typ av modellering var mycket viktig av denna orsak, annars hade det krävt 
mycket mer tid för att skapa nya 3D-modeller varje gång något förändrades under 
konstruktionsfasen. Även för kasserade lösningar kunde en specifik detalj kasseras i Creo Parametric, 
en ny detalj läggas in direkt i sammanställningsmodellen och modelleras på samma sätt efter 
korrekta mått. 

4.9 Konstruktion 
TIG-svetsning är en avancerad, och den mest eleganta, manuell svetsmetod. Eftersom metoden är väl 
lämpad för väldigt tunna material där hög precision, tålamod och en stadig hand är absolut 
nödvändiga, kräver även metoden gedigen träning. Även efter att metoden är inlärd behöver den 
utövas regelbundet för att inte färdigheten ska försvinna. Jag hade under yrkesutbildning i svetsning 
och plåtarbete tränat på TIG-svetsmetoden, men ej tillräckligt för att nå en professionell nivå. Projekt 
bollutslungare utfördes sju år efter utbildningen med enbart få tillfällen att använda en TIG-svets 
under de senaste åren. Därmed krävdes det lite övning för att lyckas med acceptabla svetsfogar. De 
första detaljerna som svetsades samman blev undermåliga och krävde efterbehandling i form av att 
fogarna slipades. Slipningen hade behövts även om fogarna var perfekta då det gällde huset till 
mekanismen, som skulle passas in i fronten av chassit. Eftersom fogarna fick god genombränning och 
inga stora krafter antogs belasta dem, ansågs detta inte vara ett problem. Efterhand ökade nivån på 
svetsfogarna då jag vande mig, vilket gjorde att inget efterarbete krävdes på andra sektioner av 
avfyrningsmekanismen, med undantag för delar där a-måttet skulle vara mindre än en välsvetsad 
fog.  

När fästflänsen för mekanismen skulle konstrueras användes en tunnare metall på 0,5 mm då 
formgivning var viktigare än hållfasthet. Med en tunnare metall kunde en semiautomatisk 
klippmaskin användas till skillnad mot metallen som användes till övriga delar av mekanismen som 
var för tjock. Klippmaskinen gjorde arbetet mycket snabbare och enklare. Metallen visade sig dock 
vara mycket svårare att svetsa på grund av sin tjocklek. TIG är en svetsmetod som ska kunna 
användas till alla former av metall och till tunt stål ska den vara optimal då den går att ställa in på 
väldigt låg strömstyrka. Att svetsa så tunn metall är dock väldigt annorlunda mot tjockare material 
och hade antagligen krävt användandet av pedalen som finns för att justera strömstyrkan under 
svetsning. Svetsmetoden med en pedal för att anpassa strömstyrkan hade varit bra att öva på innan 
projektet, då det är en avancerad metod som behöver tränas in i muskelminne. För att lösa 
problemet testades MIG/MAG-svetsen istället, vilken egentligen är mycket svår att svetsa väldigt 
tunn metall med. Problemet med båda metoderna är att det blir stora hål i materialet som inte 
hinner fyllas ut med tillsatsmaterial. Det finns dock en särskild metod kallad punktsvetsning som går 
att utföra med MIG/MAG-svetsen. Metoden går ut på att inte svetsa kontinuerligt, utan trycka 
upprepade gånger på knappen till svetshantaget och på så vis inte övervärma materialet. Metoden 



38 
 

kräver dock en särskild rytm för att få en homogen svetsfog med god hållfasthet. Jag hade inte 
tidigare testat denna metod utan bara sett den utföras av andra människor. Då de konventionella 
metoderna skulle kräva mycket tid för att få en fullgod svets beslutade jag mig för att prova metoden 
ändå och det visade sig fungera väldigt väl. Rytmen som kräves skiljde sig inte mycket från vickandet 
som normalt används för att få svetsfogen att flyta ut jämnt och metoden fungerade ypperligt för att 
svetsa ihop den tunna metallen. 

Avtryckarplattans utformning bestämdes först under konstruktionsfasen där det blev uppenbar att 
en kurvad avtryckarplatta gav bättre egenskaper vid användning. En plan avtryckarplatta skulle vara 
effektiv antingen då hundar sprang med hög hastighet eller med låg hastighet, beroende på vid 
vilken vinkel den monterades. En kurvad platta gav båda egenskaperna då en hund i hög hastighet 
bör träffa avtryckarplattan högre upp än en hund med låg hastighet. Kurvaturen erbjöd en närmare 
vertikal platta för hundar i hög hastighet och en med svagare lutning för hundar i låg hastighet samt 
vid träning. Tillverkningsprocessen var mer komplicerad då plattans radie skulle tillämpas, men med 
hjälp av plywoodskelettet kunde detta utföras utan att valsa kurvaturen.  

När chassit, avfyrningsmekanismen och avtryckarplattan var monterade blev det uppenbart att välja 
en vajer för att koppla avtryckarplattan till avfyrningsmekanismen. Ett analogt stag hade varit möjligt 
att konstruera, men hade krävt mer tid, haft ökade risker, varit svårare att reparera och inte gett 
bättre resultat. Inledningsvis användes dock ett starkt nylonsnöre istället för en vajer som var 
planerad för att testa så att det fungerade som planerat. Nylonsnöret visade sig vara starkt nog och 
dess knutar höll tillräckligt väl att konceptet att använda en vajer avfärdades efter test. För 
användning av nylonsnöre var fästpunkter viktiga för att garantera att snörets längd ej ändrades med 
tiden. För att säkerhetsställa livslängden knöts ena sidan fast i vippan på avfyrningsmekanismen 
medan andra änden fästes vid korrekt längd i en metallbricka. Brickan fästes i en krok som 
monterades på en arm av plywood som monterats på avtryckarplattan. Skruvar med öglor 
monterades inuti chassit för att skapa en bana för nylonsnöret så att intryckning av avtryckarplattan 
drog vippan neråt och släppte avfyrningsstaget. (Se figur 4.1) 

 

Figur 4.1 – Montering av nylonsnöre mellan avtryckarplatta och avfyrarvippa 

Först testades längden av snöret genom att knyta fast det i kroken på avtryckarplattans arm så att 
vippan drogs ner tillräckligt för att frigöra avfyrarstaget, men inte så mycket att det påfrestade 
konstruktionen. När den korrekta längden funnits knöts snöret fast i brickan för att bibehålla en 
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permanent längd, men vara möjlig att demontera om bollutslungaren inte skulle användas under en 
längre period för att minimera risken att snöret skulle dras ut och blir längre. Användning av brickan 
möjliggjorde även enklare service där ett nytt snöre kunde dras igenom öglornas bana, klippas till och 
monteras vid korrekt längd på brickan istället för att gå igenom mätprocessen som utfördes i 
projektet på nytt vid service. 

4.10 Mekanism  
Avfyrningsmekanismen var ett segment som anpassades efter att funktionsmodellskonstruktionen 
hade påbörjats. Vissa delar var omöjliga eller onödiga att konstruera själv, såsom fästelement i form 
av flänsar till exempel för fjäderstoppet. Istället för att skära ut anpassade flänsar och montera, eller 
bocka sektioner innan svetsning var det betydligt enklare att svetsa fast brickor på segmenten. 
Många mått justerades från ritningarna för att delge en enklare tillverkningsprocess eller för att det 
blev uppenbart att justeringar var nödvändiga. Hur långt bollhuset skulle vara var bestämt i förväg, 
men vilken fjäder som behövdes och dess storlek bestämdes inte förrän huset stod klart och det var 
möjligt att testa. Eftersom regelverket specificerade att bollen skulle kastas ut minst 24” var 
empiriska tester med fjädrar från ett fjädersortiment enklare än att beräkna hur mycket kraft som 
behövdes i korrekt vinkel för ett visst avstånd, och sedan jämföra de beräkningarna med olika 
leverantörers fjäderspecifikationer. 

Val av stag utfördes även vid konstruktionen av mekanismen då den specifika längden på staget var 
beroende av styrka av fjäder och fjäderna innerdiameter. Ett rör med ytterdiameter om 10 mm 
passade perfekt och gav en bättre styvhet jämfört med vikt mot en tunnare stång som tidigare hade 
övervägts. Att använda ett rör istället för stång innebar att det inte gick att borra och gänga ett 
skruvhål direkt i staget, utan istället kapades en maskinskruv som passade i röret av till godtycklig 
längd. Skruven borrades och gängades ett skruvhål i, för att sedan monteras med smältlim i rörets 
ena ände vilket tillät att efter att staget var monterat i bollhuset, kunde en skruv med bricka fästas i 
staget. Brickan hindrade att staget kunde dras tillbaka för långt vid laddning, i vilket fall det kunde 
fastna i bollhuset. Brickan skapade ytterligare en funktion som löste ett sidoproblem med att mindre 
bollar skulle kunna användas för mindre hundar. Brickan ökade slutradien på avfyrarstaget vilket 
kunde hantera både mindre och normalstora bollar. Genom att använda ett rör istället för en 
homogen stång behövdes inte lika mycket kraft i fjädern, då den behövde accelerera mindre massa. 
Fjädern monterades på så sätt att den lätt kan bytas ut till en likadan, eller starkare fjäder i 
framtiden, vilket även gav möjligheten att testa kraften i olika fjädrar för att anpassa hur lång bollen 
skjöts ut. Utbytbarheten var användbar då evolutionen av funktionsmodellen ökade massan som 
fjädern behövde förflytta och fjädern byttes mot en kraftigare för att möta kraven. 

Även stoppet för laddningsspärren löstes med en konstruktionslösning på plats som kom från 
bisociation med analogier från hur dörrar hålls stängda. Då inga kullager eller dylikt fanns tillgängliga, 
som efter konsultation med Eileryd5 övervägts, användes en slangklämma istället. Slangklämman gav 
högre friktion än väntat, men var tillräckligt för att mekanismen skulle kunna utlösas som planerat. 
Lösningen uppfyllde sin funktion som önskat och gav en enklare tillverkningsprocess mot att fästa 
kullager. Ytterligare en lösning som kom i verkstaden var för ett problem som uppstod efter 
konstruktionen stod klar. När mekanismen utlöstes slog ett stopp på staget emot den bakre väggen 
av bollhuset. Stoppet stannade staget efter att kraft överförts till bollen och delgav möjlighet för 
omladdning. När stoppet tog i den bakre väggen av bollhuset uppstod dock ett starkt ljud som hade 
förbisetts under konceptplaneringen. Genom att skruva isär fjäderhuset och placera en 
gummipackning mot stagstoppet dämpades ljudet till en acceptabel nivå. Avfyrandet orsakade 
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fortfarande ett märkbart ljud, men inte väldigt starkt och vid test i verklig miljö bekräftades att 
ljudnivån inte var ett problem för hundarna. 

Ytterligare ett exempel på hur evolutionistiskt skapande förbättrade funktionsmodellen under 
konstruktion är ritningarna för chassit som hade skapats i Creo Parametric, som hade vissa vassa 
kanter. I 3D-modellen var det inte uppenbart att kanterna kunde vara ett problem, men under 
konstruktion blev det uppenbart att vissa kanter behövde fasas av. Andra kanter, såsom längst bak 
vid marken var estetiskt tilltalande men onödiga och skapade en onödigt komplicerad 
tillverkningsprocess. Att kapa dessa förenklade konstruktionen av funktionsmodellen utan att 
försämra någon funktionalitet. Även avfyrningsplattan förändrades något från de ursprungliga 
ritningarna under konstruktionsfasen. Polymerplattan som användes var enkel att bearbeta men för 
att säkra stabiliteten och lång livslängd konstruerades ett skelett från plywood som plattan 
monterades mot. Skelettet utformades så att polymerplattan höll formen och montering av 
avfyrningsplattan kunde därmed utföras genom att bocka den undre kanten, borra ett antal hål och 
skruva fast den i chassits främre golv. En mer komplicerad lösning med gångjärn mot ett simplare 
skelett var tidigare planerat, vilket hade orsakat större risk för slitage och behov av service. Vid test 
av funktionen när mekanismen var monterad visade det sig att med enbart montering i chassits 
frontplatta så drogs hela mekanismen nedåt när avtryckarplattan pressades in. För att lösa detta 
monterades plywoodskivor rätvinkligt under mekanismen, vilka stabiliserade processen. Denna 
konstruktionslösning var även lösningen på problemet att avtryckarplattan var svåraktiverad på 
sidorna. 

Fästflänsen för avfyrningsmekanismen utvecklades också evolutionistiskt i verkstaden i samband 
med att avfyrningsmekanismen skulle monteras. Någon lösning utöver att skruva fast 
avfyrningsmekanismen fanns inte från konceptgenereringsfasen då det inte var uppenbart 
nödvändigt. Vid montering uppmärksammades att skruvhuvud eller mutter skulle sticka ut till en 
grad som kunde antas farlig för hundarna. Genom att konstruera en fläns som skjöts in från utsidan 
kunde maskinskruvar med runt huvud användas. Maskinskruven hade en fyrkantig bit längst skruven 
direkt under huvudet för att inte snurra runt vid åtskruvning och fästflänsen som tillverkades i metall 
utvecklades så att dess skruvhål var fyrkantiga i motsvarande storlek mot maskinskruven. Lösningen 
gav flänsen ett fäste utan vassa, utstickande detaljer som hundar kunde skadas på. Genom att 
använda fästflänsen kunde frontplattans höjd minskas under funktionsmodellens utveckling i 
verkstaden vilket gav en effektivare användning av höjden där atryckarplattan kunde få större yta 
vilket var tillfördel för att ge större träffyta för hundarna. 

Testet som utfördes på Sörmons hundklubb gav även upphov till några vidareutvecklingar av 
funktionsmodellen. Eftersom de ville undvika att hunden kunde nå insidan av bollutslungaren lades 
en bakre skyddsplatta till genom att kapa till en plywoodbit och skruva fast. Skyddplattan gav även 
något högre stabilitet i chassit vilket ökade den teoretiska livslängden. De som testade att ladda 
bollutslungaren anmärkte även att de inte hade lätt att förstå exakt hur det skulle göras, även om det 
enbart krävdes att avfyrningsstaget drogs tillbaka tills det tog stopp. Anmärkningen orsakade att det 
utvecklades en knopp som agerade handtag på avfyrnings- och laddningsstaget. Knoppen tillverkades 
från en rundstång i trä genom att kapas till lagom längd och sedan slipas till en form som är bekant 
för en användare att dra i (Se figur 4.2). Rosell (1990) tar upp att formen spelar en viktig del för att 
förmedla vilken funktion ett manöverdon har, och knoppen transformerade laddningsprocessen från 
en som behövde bli upplärd, till det första som prövades. 
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Figur 4.2 – Knoppen för laddningsstaget, utformningen visar funktion: ta tag och dra 

Laddningsprocessen önskades vara så simpel som möjlig att utföra och lösningen härstammade från 
bisociation (Rosell 1990). Att utveckla avfyrningsmekanismen med en hake som höll fast ett stopp 
ursprungade från konceptgenereringen, men att haken utvecklades till en vippa kom från diskussion 
med Eileryd6 där olika lösningsmöjligheter testades genom att göra skissmodeller i capaboard. 
Vippan konstruerades med en motvikt för att automatiskt fästa i stoppet på avfyrningsstaget, men 
motvikten var ursprungligen inte stor nog. Vippan kasserades därför och en ny med tyngre motvikt 
monterades som orsakade att laddningsprocessen utfördes genom att enbart dra knoppen på 
laddningsstaget bakåt tills det sa klick och/eller staget tog stopp. 

4.11 Chassi  
De initiala ritningarna innehöll inte information om var hål för ihopskruvning skulle vara. Under 
utformning och konstruktion mättes skurvhålens position fram för varje ny sektion som skulle 
monteras. Inför testet användes relavtivt få skruvar per sektion då uthållighet inte ansågs relevant 
förrän funktionsmodellen var helt färdig. Beroende på hur lång sektion som skulle monteras 
användes olika antal skruvar, till exemepel fyra skruvar längst bredden per sektionsida. Skruvarna 
monterades godtyckligt med ett par skruvar ganska nära kanterna och det andra paret jämnt fördelat 
vilket gav en god fördelning med hög stabilitet. Fördelningen gav möjligheten att montera fler 
skruvar för ännu högre stabilitet och ökad livslängd efter att testet bekräftat utformningen uppfyllde 
alla funktioner. För de flesta skruvhål borrades inte en extra insjunkning för de försänkta skallarna, 
utan skallarna tilläts sticka ut något för att spara tid under den initiala konstruktionen innan 
utformingen klarat av testet. Vissa skruvar behövdes försänkas direkt vid den initala konstruktionen 
då andra delar behövde passa mot plywooden, såsom staget som fästes mot avtryckarplattan samt 
under bottenplattan. Där borrades en försänkning med samma diameter som skruvarnas skalle. 
Försänkningarna borrades ca en halv till en millimeter grundare än skruvskallen skulle försänkas för 
att inte avverka mer material än nödvändigt, och för att plywooden var mjuk nog att tryckas ihop 
något. Metoden tillät anpassning när skruven skruvades fast för att skallens topp skulle löpa längst 
chassits yta. 

4.12 Test  
Att testa bollutslungaren var kulminationen av projektet och väldigt intressant. Inledningsvis testades 
funktionsmodellen i verkstaden för att bekräfta att bollen kastades ut då avfyrningsplattan trycktes 
in, men det intressanta var att se att hundar kunde aktivera funktionen själva. Vid testet på 
hundklubben var bollutslungaren direkt det både ägare och hundar var intresserade av. En 
demonstration av hur den fungerade utfördes strax efter ankomst och en viss oro för att ljudet som 
uppkom då bollen skjöts ut skulle skrämma hundarna fanns. Den första hunden som testade var klart 
mer intresserad av godis än plattan inledningsvis, men när den väl lyckades aktivera bollutslungaren 
och fick en tennisboll flygande framöver nosen blev den mer nyfiken på vad det egentligen var för 
något. Alla hundar som försökte lyckades aktivera bollutslungaren åtminstone en gång, men alla 
hundar hade problem med det inledningsvis. Orsaken till problemet var att det krävdes ganska 
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mycket kraft på avfyrningsplattan för att avfyrningsmekanismen skulle aktiveras och innan hundarna 
verkligen förstod vad det var de skulle göra tryckte de för svagt, eller enbart krafsade. Beteendet sågs 
som ett möjligt problem vid inlärning. När hundarna väl lärt sig hur bollutslungaren fungerar är det 
meningen att de ska springa fram till den varvid kraften mot avtryckarplattan estimeras vara 
tillräcklig även för mindre hundar. För att åtgärda problemet utan att försämra bollutslungarens 
funktion och stabilitet inom den begränsade budget som projektet hade skapades en ny lösning. 
Avfyrningsmekanismen behölls på samma sätt, men på grund av avfyrnings- och laddningsstagets 
utformning fanns stoppet och vippan tillgängligt på baksidan av bollutslungaren vilket medförde att 
det gick att manuellt ladda bollutslungaren inför träning genom att se till att vippan inte slog in hela 
vägen förbi stoppet upp i staget som det automatiskt gjorde. Genom att manuellt sätta vippan 
halvvägs längst stoppet blev kraften som krävdes för att avfyra bollen mycket lägre, men vid normal 
användning har bollutslungaren fortfarande full funktion. I kombination med träningsmetoden som 
beskrevs i resultatet med PostIt-lappar uppfyllde den nya laddningsmetoden hundklubbens nya 
önskemål för att lära hundarna att använda bollutslungaren.  

Ett annat önskemål från hundklubbens medlemmar var en mer stängd baksida för att hundar inte 
skulle kunna komma åt insidan och de rörliga delarna. Gummibeläggningen som gick vidare i 
konceptutvärderingen hade inte monterats eftersom den inte var nödvändig för modellens funktion. 
Eftersom gummibeläggningen var menad att kunna bytas ut enkelt vid slitage informerades 
uppdragsgivaren om hur en godtycklig gummimatta kunde införskaffas och monteras med 
självhäftande kardborrband på avtryckarplattan. Testet bekräftade funktionsmodellens funktion 
samt delgav vissa områden som kunde förbättras, såsom ökad stabilitet och möjlighet för 
träningsladdning. Funktionsmodellens utformning med en vinklad baksida gjorde att bollkallen som 
laddar kan ha foten mot bollutslungaren för att säkerhetsställa att den inte flyttar sig när hunden 
hoppar mot den. Stabiliteten var god nog att detta inte borde behövas om inte underlaget är halt 
men det var ändå en fördel. Under idégenereringen hade idéer om hullingar eller fötter under 
bollutslungaren föreslagits, men avfärdats då de inte verkade behövas. Testet bekräftade detta och 
ingen vidareutveckling krävdes.  

4.13 Kontakt med uppdragsgivaren 
Efter det initiala mötet med uppdragsgivaren skedde inte särskilt mycket kontakt förrän projektet 
gått igenom de inledande faserna med projektplanering, undersökning och idégenerering. Efter att 
konceptvalet utförts kontaktades uppdragsgivaren via e-post för att ge en uppdatering och 
information om hur projektet fortskred. Denna e-post gav inget svar och det dröjde en månad innan 
vidare kontakt upprätthölls. Då hade konceptet redan vidareutvecklats och konstruktionen var strax 
påväg att starta. En högre frekvens av kontakt hade varit att föredra för att veta att uppdragsgivaren 
tyckte att projektet fortskred i den riktning de önskade, men tack vare att problemformuleringen 
utformats tillräckligt väl efter deras önskemål ledde det inte till något problem. Efter kontakten 
återupptogs skedde mer frekvent kontakt huvudsakligen då e-post skickades till uppdragsgivaren i 
lagom intervaller för att de skulle känna sig uppdaterade. Mer frekvent kontakt med uppdragsgivaren 
kunde ha varit till fördel för projektet för att få deras insikt om problem tidigare än vid testet i 
verklige miljö. 

4.14 Tidshantering  
Projektet utfördes inledningsvis i halvfart på grund av parallella kurser under de första sju veckorna. 
Ganttschemat och tidsplanen som skapades i början av projektet var planerad att åtföljas i arbetad 
tid istället för kalendertid men genom projektets gång uppenbarade det sig att tidsplanen inte var 
optimalt utformad och tidfördelningen justerades därefter. Tidrapporten strävades efter att fyllas i 
efter varje arbetat moment men det hände att det utfördes först senare. Att minnas hur lång tid som 
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spenderats på olika faser i efterhand kunde vara problematiskt och om projektet skulle utföras igen 
skulle mer fokus läggas på att fylla i tidrapporten dagligen. En mer detaljerad beskrivning av 
arbetsmomenten i tidrapporten hade även kunnat förenkla rapportskrivandet. 

Inledning, efterforskning samt idégenerering tog sammanräknat den tid som var schemalagd. 
Inklusive delar av skissandet, som utfördes till stor del parallellt med idégenereringen, tog stadierna 
upp de första sju veckorna av projektet och tidsplanen verkade fungera väl. Efter den inledande 
perioden då projektet utfördes på halvfart visade det sig dock att tidsplanen inte var optimal. Flera 
segment tog längre tid än beräknat, men det kompenserades av att 3D-modelleringen gick snabbare 
än planerat under sin tilldelade fas och konstruktionen av funktionsmodellen påbörjades tidigare än 
planerat. Ytterligare tid lades på 3D-modelleringen under konstruktionsfasen på grund av det 
evolutionistiska tillvägagångssättet där funktionsmodellen utvecklades under konstruktionsfasen. 
Den arbetade tiden på projektet blev slutligen 577,5 timmar tills den första revisionen av rapporten 
lämnades in, så även om tidsplanen var skev var det möjligt att anpassa för att avsluta projektet. Att 
tidsplanen var missanpassad visade tydligt att om projektet skulle utföras igen, borde tidsplanen 
arbetas mer med. Den dagbok som användes för att dokumentera arbetad tid var bra för att visa var 
mycket tid hade lagts och när för mycket tid lagts på ett område, så att det var dags att gå vidare till 
nästa steg.  

Efter den första revisionen har ytterligare 192 timmar spenderats på arbetet för att revidera 
rapporten samt arbeta om figurer och illustrationer. 

4.15 Förslag till framtida arbete 
Funktionsmodellen visade genom test att den utförde de uppgifter den skulle och uppfyllde de 
specificerade målen för projektet genom att inte kosta något och vara konstruerad av material 
anpassade för utomhusbruk och slitage. Eventuella detaljer som i framtiden skulle komma att behöva 
bytas ut kan konstrueras efter ritning. Efter projektets avslut finslipades funktionsmodellen till en 
fungerande modell som uppdragsgivaren kunde använda för att träna Flyball. Det som utfördes var 
att slipa kanter samt tillverka en andra mekanism med tillhörande hus för att bollutslungaren skulle 
ha två mekanismer för att kasta ut bollar. Även skruvhål som inte hade försänkts under projektets 
gång borrades det försänkning till för att slippa utstickade skruvhuvuden, både av estetisk och 
säkerhetsorsak. För att lanseras på marknaden behöver en marknadsanalys utföras för att analysera 
behovet av produkten på den Svenska marknaden. Om marknadsanalysen visar att en stor 
efterfrågan finns bör ritningarna anpassas för serieproduktion. Funktionsmodellen utformades för 
manuell tillverkning i mindre skala eftersom intresset för Flyball i Sverige var väldigt litet vid 
projektets utförande. För serieproduktion skulle en analys av utformningen av chassit behöva utföras 
för att optimera användandet av inköpta plywoodskivor och minimera svinn. Flera delar i 
mekanismen skulle även kunna gjutas vid serieproduktion, även en materialanalys med gjutning som 
tillverkningsalternativ borde utföras då andra material, såsom aluminium eller en polymer kunde 
vara mer kostandseffektiv för mekanismen om den inte tillverkades manuellt. 
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5. Slutsats 
Projektet kulminerade i en testfärdig funktionsmodell utan kostnad för uppdragsgivaren. Vid testet 
fick flera medlemmar på Sörmons Hundklubb se bollutslungaren, några hundar fick testa den och alla 
fick se hur den fungerade. Mottagning var inledningsvis något osäker, men när medlemmarna såg att 
det gick att få hundarna att aktivera den och att hundarna blev glada över bollen som kastades ut, 
ökade entusiasmen. Medlemmarna började spekulera i hur de bäst skulle träna hundarna att 
använda bollutslungaren och medgav att de såg fram emot leverans av den färdiga 
funktionsmodellen. Projektet var därmed lyckat. 

Produkten som utformats i detta projekt står stadigt, är stabil och inte tyngre än att en person kan 
lyfta den. Att ladda bollutslungaren med bollar går snabbt och såvida tillräckligt mycket kraft utövas 
på avtryckarplattan kastas en boll ut. På grund av materialvalet står den sig bra i utomhusmiljö och 
bör hålla länge även om den används i regn så länge den omhändertas, förvaras inomhus och oljas in 
regelbundet. Delar som slits ut kan konstrueras efter ritningar och bytas ut vid behov. 

Ritningarna som framställdes kommer att kunna användas för att tillverka fler bollutslungare 
manuellt i framtiden. Om sporten blir populär kan ritningarna och modellen med fördel konverteras 
för serieproduktion där materialanvändning kunde optimeras och vissa material ändras med gjutning 
tillgänglig som en effektivare tillverkningsmetod. 

Efter examensarbetets slut finslipades funktionsmodellen; vassa kanter slipades ner, alla hål 
försänktes samt en andra avfyrningsmekanism tillverkades och monterades. Funktionsmodellen 
levererades därefter till uppdragsgivaren som skulle använda den för att träna Flyball. 
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6. Tackord 

För det första vill jag tacka min handledare för examensarbete, Lennart Wihk som har hjälpt mig förbi 
hinder och gett mig goda råd, utan dessa hade projektet varit mycket svårare att klara av. Härnäst vill 
jag tacka Johan Eileryd som var handledare för den andra gruppen av oss på som gjorde 
examensarbete 2015. Johan hjälpte med konceptgenerering som sparade mig många timmar och 
gjorde så att jag fann smidigare lösningar. De som dock hjälpt mig mest är personalen på verkstaden 
på Karlstads universitet. Inte nog med att de gett tips och råd vilka jag inte vet om jag klarat mig 
utan, de har även varit en positiv distraktion när huvudet snurrade för att jag skulle finna energi att 
fortsätta under konstruktionsfasen. Jag vill även tacka min mor, som hjälpte mig komma vidare när 
jag satt fast. Sist, men absolut inte minst vill jag tacka min sambo som har stöttat mig hela vägen 
genom projektet. Utan henne hade jag inte haft energin för att fullborda det! 
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Bakgrund 
Sörmons hundklubb önskade börja med hundsporten ”Flyball”. Denna hundsport liknar 
stafett, där en grupp hundar byter av varandra. En hund börjar med att springa längst en rak 
bana med tre låga hinder. I slutet av banan finns en bollutslungare som en bollkalle har fäst 
en boll (storlek tennisboll) i. När hunden når bollutslungaren kastar hunden sig mot en platta 
som lossar alternativt slungar ut bollen så att hunden kan fånga denna i munnen. Därefter 
springer hunden tillbaka samma väg och blir avbytt av en annan hund som tidigast när den 
första hunden nått en viss punkt (runt halvvägs längst banan). På detta sätt fortsätter det 
tills den sista hunden i gruppen gjort sitt varv och gått i mål. För att tävla i denna sport går 
två lag med hundar mot varandra. De startar samtidigt och sista hund först i mål vinner åt 
sitt lag. Denna hundsport introducerades i Sverige på 70-talet, varvid en modell av 
bollutslungare fanns tillgänglig. Sporten tog dock aldrig fäste och i dag är det ingen i Sverige 
som utövar sporten. Därmed är utrustningen inte tillgänglig i Sverige utan behöver 
importeras, vilket blir väldigt dyrt. Hinder är inte svårt att få tag på eller tillverka, men för att 
kunna få tag i en prisvärd bollutslungare valde Sörmons hundklubb att lägga ut en förfrågan 
på Uppdragsbörsen. De önskar en kostnadseffektiv bollutslungare som har hög tålighet och 
låg produktionskonstnad. 

Upplägget av projektet baserades till stor del på det Kurs-PM som hör till 
examensarbeteskursen Examensarbete för högskoleexamen i innovationsteknik och design. 
Detta dokument innefattade information om vad som förväntas av projektet och under 
vilken tid det ska utföras. 

Mål 
Målet med projekt Bollutslungare är att skapa en fungerande prototyp av en regelmässigt 
korrekt bollutslungare. Målsättningar är minimera pris och maximera hållfasthet/tålighet. 
Önskvärda mål är att reservdelar ska vara lätta att konstruera och byta ut, särskilt för de 
delar som beräknas slitas ut snabbast. Att avgöra vilka delar som slits snabbast och är 
möjliga att byta ut är även viktigt. Prototypen ska kunna demonstrera att den fungerar för 
Flyball för att vara möjlig att lansera och marknadsföra för att få andra hundklubbar i Sverige 
att börja med sporten. 

Prototypen och övriga mål ska vara färdiga senast 2015-05-25 då utställning av projektet 
inträffar. En första prototyp bör dock stå redo minst en månad tidigare för att möjliggöra 
tester. Detta för att ha möjlighet att utföra ändring ut i fall att något inte fungerar optimalt. 
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Organisation 
Position Namn E-post Telefon Beskrivning av 

ansvarsområde 

Projektarbetare Jimmy 
Johansson 

Jimmyjohansson84@gmail.com 070-4400819 Ansvarig för utförandet 
av projektet. 

Projektgivare Ulrika 
Johannesson 

Anmalan.sormon@hotmail.se 070-9487334 Kontaktperson för 
organisationen som 
önskar bollutslungaren. 

 

Projektmodell – kronologisk tid 
Se Ganttschema (Bilaga 1) för illustration av tidplanen. 

Inledning – 1 vecka 
Inledningsvis kommer tidplan och upplägg av projektet utföras. 

Efterforskning – 2 veckor 
Det första steget för att kunna skapa bollutslungaren är att ta reda på vilka krav som 
kommer ställas på den. Internationellt finns regler för hur sporten ska utövas och 
bollutslungaren måste kunna följa dessa regler. Vidare kommer en viss inledande forskning i 
billiga, tåliga material som kan användas för konstruktionen utföras. 

Idégenerering – 2 veckor 
Denna process kommer vara genomgående genom hela projektet. Den påbörjade egentligen 
redan innan projektstart och kommer att nyttjas ända tills produkten står färdig för leverans. 
Dock är det direkt efter den huvudsakliga efterforskningen som den kommer vara mest 
koncentrerad. Då ska utformning, konstruktion, funktion och andra delar övervägas för att 
finna den mest effektiva vägen att fortsätta. 

Skiss – 2 veckor 
Under och strax efter idégenereringen kommer skissande vara ett viktigt verktyg. Här 
kommer papper och penna samt iPad med touchPenna användas för att illustrera hur 
bollutslungaren kan se ut. Detta moment kommer även att användas tillsammans med 
idégenereringen som ett komplement och hjälpmedel för att ta fram bättre idéer. 

3D-modellering – 4 veckor 
När den preliminära utformningen är bestämd kommer Creo eller AutoCAD användas för att 
modellera en 3D-modell av bollutslungaren. Dels för att se så att allt går ihop men 
huvudsakligen för att skapa ritningar som produkten kommer konstrueras utifrån. Dessa 
ritningar kommer även användas som underlag om produkten går att lansera efter avslutat 
projekt. 

mailto:Jimmyjohansson84@gmail.com
mailto:Anmalan.sormon@hotmail.se
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Konstruktion – 5 veckor 
Med hjälp av ritningarna från CAD-programmet kommer konstruktion av prototypen 
påbörjas i verkstaden på Karlstads universitet. Detta beräknas ta upp en stor del av tiden för 
projektet för att det ska vara enkelt att montera och byta ut delar, samt att hållfastheten för 
hela prototypen ska vara så hög som möjligt. 

Test – 3 vecka 
När prototypen är färdig kommer den tas med till Sörmons hundklubb för att testas i en 
verklig situation med hundar. Beroende på resultat från testet kan verkstaden behövas för 
att utföra förändringar. Om testet omedelbart visar att prototypen fungerar kommer tid att 
läggas på att antingen ytterligare förbättra prototypen, eller konstruera en till prototyp. 

Leverans – 1 dag 
När prototypen står helt färdig och har presenterats på utställningen för examensarbeten på 
Karlstads universitet kommer den levereras till Sörmons hundklubb för att de ska kunna 
påbörja träning av Flyball. 

Kommentarer till tidplan och resursplan 
Den preliminära tidsplanen i projektmodellen är uppbyggd av kronologiska veckor, inte 
arbetad tid. På grund av parallella kurser under första läsperioden kommer de första sju 
veckorna ha lägre koncentration av arbetstimmar än de senare veckorna. Beroende på hur 
snabbt olika moment går är det även möjligt att tid förläggs annorlunda för att optimera 
processen och skapa den bästa möjliga bollutslungaren. Flera moment kommer även blöda 
in i varandra, skiss och idégenerering kommer till exempel vara väldigt lika varandra, och om 
en bra lösning påfinnes tidigt kommer 3D-modelleringen påbörjas tidigare. Denna är även 
möjlig att mer tid prioriteras på för att skapa så bra underlag som möjligt inför 
konstruktionen. Konstruktionen kan även påbörjas tidigare och fortlöpa längre beroende på 
eventuella komplikationer eller nya idéer som behöver provas i praktiken. 

Sörmons hundklubb kommer att stå för alla materialkostnader och verkstaden på Karlstads 
universitet kommer att användas för tillverkning. 

Riskbedömning 
Plagiat beräknas inte vara en stor risk för detta projekt, men beroende på vad 
efterforskningen visar kan det vara aktuellt att kontakta Almi eller Patentverket för att reda 
ut eventuella problem inför lansering av produkten på marknaden. 

De största riskerna för projektet är antagligen att en för komplicerad lösning finnes och väljs 
för konstruktion. Detta kan eventuellt försena projektet så pass mycket att det ej blir färdigt 
i tid. Det kommer därmed vara viktigt att tänka på Ockhams rakkniv och välja enkla 
lösningar. Dessa är oftast de bästa för priseffektivitet, särskilt vid produktion av få exemplar, 
och för att nå de andra mål som projektet har. 
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Vidare är relevant litteratur ett möjligt problem. Den viktigaste text som finns för projektet 

är regelverket från British Flyball Association. Utöver det kommer litteratur gällande 

produktutveckling vara nyttig, men att finna litteratur som är specifik till denna typ av 

produkt kan vara problematiskt. Hur idégenerering utförs kan här bli ett bekymmer då 

många tekniker i litteratur baseras på användande av resurser, såsom post-it-lappar, papper 

och flera deltagare. Detta skiljer sig mot projektarbetaren huvudsakligen idégenererar, vilket 

består huvudsakligen av att göra korskopplingar i vardagen. Denna process sker 

huvudsakligen i huvudet och är därmed svår att dokumentera. 

Dokumenthantering 
Alla dokument för projektet kommer att sparas med trippel redundans. Originalfiler kommer 

finnas på projektarbetarens privata dator där de hanteras. En backup av denna dator 

kommer att ske regelbundet. En arbetsmapp kommer att skapas i en Dropbox hierarki som 

arbetas utifrån. Dessa filer sparas automatiskt i molnet med backup av gamla filer. Det tredje 

steget är att alla viktiga filer kommer att laddas upp på It’s learning så fort de är hanterade. 

Alla filer kommer att sparas med relevanta filnamn i en intuitiv mapphierarki. Eventuellt 

kommer filer sparas i multipla versioner vid nyrevisioner med datum för hantering i 

filnamnet. Filer inom samma kategori kommer att sparas med inkrementell sifferökning. 

Exempel: Skiss_2.7_2015-02-01.jpg 
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Bilagor 
Bilaga 1. Ganttschema 
 

 

Ganttschema över tidplanen för projektet. 
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Persona 

Elin är 26 år och har älskat hundar hela sitt liv. Hennes första minnen är från hur hon sov lutad mot 
familjens golden retriever som barn. Idag arbetar hon som kassabiträde på ICA och har en sambo 
sedan två år tillbaka. Fritiden kretsar mest kring hundar, hon har en fem årig labrador, Torgny och 
fick nyligen en valp som hon ofta springer efter där hemma. Varje vecka åker hon till hundklubben 
för att träna med Torgny och för att umgås med alla andra hundmänniskor på klubben. Detta är ofta 
veckans bästa dag även om hon trivs väldigt bra med resten av livet. Veckoträningarna är ganska 
intensiva vilket gör att både Elin och Torgny sover gott på kvällen, men de är självklart ute varje dag 
och tränar lite på egen hand. Träningen är en rutin och det är viktigt för både Elin och Torgny för att 
bränna energin som bygger upp under dagen men hon önskar att de kunde prova något nytt. Förra 
sommaren var hon på semester i England och råkade se en hundsport som heter Flyball där. Den såg 
väldigt kul ut och var något hon önskade att hon kunde prova på. Dessvärre fanns inte denna sport i 
hennes hemstad, och efter lite efterforskning verkade den knappt finnas i Sverige alls. 

Elin lägger självklart mycket tid på sin sambo också, som även han tycker om hundar, om än inte lika 
mycket. Efter en lång löptur med Torgny i spåret tycker hon att det är underbart att komma hem till 
en fin måltid lagad av sin sambo och sedan mysa i soffan framför TVn tills det är dags att sova. 

Scenario 

Flyball har äntligen kommit till Karlstad 

Det är onsdag och äntligen dags för veckans träning! Elin hade hört att klubben funderade på att 
köpa in utrustning för att börja med Flyball, men trodde inte att det skulle komma så här snabbt! 
Men när hon hoppar ur bilen ser hon att styrelsen har placerat ut tre hinder och en låda som hon 
känner igen från förra semestern. Lådan är en typ av bollutslungare som är särskilt tillverkar för 
Flyball.  

Styrelsen samlar alla som kommit för dagens träning och sekreteraren säger ”Hej, dags för veckans 
träning! Men idag tänkte vi göra något nytt och annorlunda”. Alla som står samlade ser helt klart 
glada ut, men eftersom bollutslungaren redan står framme, och Flyball har diskuterats från och till 
det senaste året så ser de kanske inte så nyfikna ut. ”Vi har länge pratat om Flyball och vi har kollat 
upp att köpa in utrustning, men dessvärre var det väldigt dyrt att beställa från utlandet. Vi i styrelsen 
lyckades för ett halvår hitta en student på universitetet som skulle göra ett examensarbete och han 
kom hit på ett möte. Vi berättade att vi ville ha en bollutslungare och vad det är för något, och sedan 
dess har han arbetat på att bygga en åt oss.” Det är inte många av klubben som tittar på sekreteraren 
nu, de flesta tittar bort mot planen där bollutslungaren står. ”Han utvecklade en ny bollutslungare åt 
oss, som ska hålla i många år och vara lätt att fixa till om något går sönder. Förhoppningsvis tar det 
lång tid men jag hoppas att många av er vill träna mycket med detta! Jag hoppas att vi kan starta den 
här sporten i Sverige och börja anordna tävlingar om något år när fler hakar på.” Elin tänker att det 
här låter väldigt kul och att Torgny säkert kommer älska det. ”Nu går vi och provar tycker jag” säger 
sekreteraren, ”Alla får prova på idag, så får vi se framöver hur vi delar upp tiden”. 

Det är Elins tur och hon börjar med att gå fram med Torgny till bollutslungaren. Den verkar väldigt 
enkel att använda; man drar tillbaka en pinne på baksidan och lägger en tennisboll i ett hål på 
framsidan så är den laddad. När den stora, välvda plattan på framsidan sedan trycks ner så kastas 
bollen ut en halvmeter eller så. Hon laddar den några gånger och visar Torgny vad som händer, först 
trycker hon på plattan med handen och låter Torgny fånga bollen som åker ut, sen får Torgny ta lite 
sats och hon springer med fram och visar att Torgny ska hoppa på plattan. Det tar ett par försök 
innan han förstår vad han ska göra, men sedan blir det kul. Bollutslungaren låter lite när bollen kastas 
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ut, men inte så mycket att det skrämmer hundarna. När Torgny fattat vad som gäller så laddar hon 
bollutslungaren och går tillbaka till början av banan. Att springa över hinder är inget nytt för Torgny, 
men Elin springer med på sidan. Första riktiga försöket och det går vägen! Torgny springer över 
hindren och hoppar på plattan, bollen flyger ut och Torgny kastar sig efter den. Han fångar bollen i 
munnen och blir så glad att han glömmer springa tillbaka. Men det gör inget, bollutslungaren 
fungerar, Torgny tycker om den och det här kommer bli en väldigt rolig sport att lära sig! 

 

Ur Torgnys syn 

Bil. Träd på andra sidan. Snabbare än jag springer. Oooh! Andra hundar! Vänner! Människor, mattes 
vänner. Här får jag springa.  

Jag vill springa. Vi måste stå. Måste vänta. Gillar inte att vänta. Matte väntar så jag väntar. Jag gillar 
matte. Alla tittar. Vad är det? Det är nytt! Vad är det? Jag vill lukta! Vi går till det nya. Andra hundar 
får lukta först… Jag vill lukta. Jag får lukta! Vad händer? Saken luktar. Saken låter. Klick. Vad gör 
matte? BOLL! Jag vill ha boll! Jag får inte boll. Matte tar på saken. Saken låter hög… BOLL! Jag får boll! 
Här matte, du får boll. Klick, boll i sak. Matte rör sak, ljud BOLL! Igen! Matte rör sak inget händer. 
Matte rör sak inget händer. Ska jag röra sak? Jag luktar, inget händer. Jag rör sak, inget händer. 
Matte går tillbaka, jag följer med. Matte springer mot sak, jag springer med. Matte pekar på sak, jag 
hoppar, ljud, BOLL! Hoppa på sak ger boll! Jag hoppar, inget händer. Matte rör sak, klick, jag hoppar 
BOLL! Matte rör sak, jag vill hoppa, men matte går bort. Jag följer matte. Matte är snäll. Jag litar på 
matte. Vi är långt bort från saken nu. Matte börjar springa, det är hinder i vägen. Jag har sett hinder 
förr. Jag hoppar över hindren, det är kul att springa. Saken! Vi är på väg mot saken! Jag hoppar på 
saken, BOLL! Jag märker inte ens ljudet längre. Det här är kul, jag får springa och hoppa och hoppa på 
en sak och jag får en boll! Jag springer runt med bollen, matte skrattar, jag är glad. 
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Datum 
Tid 
(timmar) Kategori Uppgift 

2015-01-21 0,5 Administration Skapa tidsrapport 

2015-01-24 1 Administration Planering över tidsupplägg 

2015-01-31 5 Administration Skriva projektplan 

2015-02-01 6 Administration Skriva projektplan 

2015-02-06 1 Planering Upplägg av idégenerering och fortsättning 

2015-02-06 1 Idégenerering Kort analys av gammal svensk-, samt ny brittisk modell 

2015-02-13 7 Efterforskning Läst och analyserat regelverk från uk och USA 

2015-02-16 4 Efterforskning Sökt information om liknande produkter 

2015-02-16 4 Idégenerering 
Tänkt och skrivit ner olika sätt konstruktion och design kan 
gå till 

2015-02-17 6 Skiss Skissat på möjliga designer 

2015-02-18 8 Idégenerering Analyserat skisser och liknande produkter 

2015-02-19 8 Planering 
Funderat på hur skisserna kan anpassas till en verklig 
prototyp 

2015-02-20 8 Photoshop Putsat på skisserna 

2015-02-22 8 CAD Börjat på en version i CAD för att se vald design i 3D 

2015-02-24 8 Skiss Skissade vidare utifrån de digitala modellerna 

2015-02-25 8 Idégenerering Tänkte igenom vad som bör ändras/förbättras 

2015-03-02 6 Efterforskning Sökt information om möjliga material 

2015-03-03 6 Efterforskning Sökt vidare information om material 

2015-03-10 8 Beräkningar Räknat på materialtålighet, volym, massa och pris 

2015-03-12 6 Beräkningar Räknat vidare på olika material och storlek av modell 

2015-03-12 2 Efterforskning Sökt vidare information om material 

2015-03-16 8 
Skiss och 
Photoshop 

Skissat och använt Photoshop för att få en djupare inblick i 
materialmöjligheter 

2015-03-30 8 Rapport Skrivit på delar av rapporten, huvudsakligen Metod 

2015-03-31 14 Rapport Fortsatt skriva på metoddelen av rapporten 

2015-04-01 12 Rapport Skrivit klart ett första utkast på metoddelen av rapporten 

2015-04-04 6 Skiss Mer detaljerad skiss 

2015-04-05 8 Digital skiss Creo och Photoshop för att skissa på mekanismen 

2015-04-06 2 Uppdatering Uppdaterade uppdragsgivare med hur det går 

2015-04-06 4 Efterforskning Sökte efter befintliga mekanismlösningar 

2015-04-06 2 CAD Arbetade mer på befintlig skissmodell 

2015-04-06 4 Analys 
Vägde för- och nackdelar med olika typer av 
avfyrarmekanismer 

2015-04-07 4 Analys Gick igenom arbetet hittills inför delredovisningen 

2015-04-08 2 Möte 
Handledarmöte med Lennart Wihk, diskussion om arbetet 
hittills och vad som bör fokuseras på framöver 

2015-04-08 8 Presentation 
Arbetade med Photoshop och PowerPoint för att 
sammanställa processen 

2015-04-09 8 Delredovisning 
Redovisade hur projektet gått hittills och lyssnade till 
andras redovisningar 

2015-04-11 8 Strukturering 
Gick igenom hur långt jag kommit och hur jag borde 
fortsätta. 
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2015-04-13 8 CAD Arbetade vidare med modellen och började skapa ritningar 

2015-04-14 8 CAD Arbetade vidare med ritningar, samt ändrade lite i modellen 

2015-04-15 4 Planering 

Började titta på ritningar för att planera hur konstruktionen 

av prototypen skulle gå till 

2015-04-16 8 Planering 

Gick igenom materialval för att optimera prototypen enligt 

ritningar 

2015-04-17 8 CAD 

Finslipade skissmodell, ändrade tjocklek till korrekt för 

materialval och ordnade med måttsättningar i ritningar 

2015-04-18 10 CAD Arbetade vidare med skissmodell och ritningar 

2015-04-19 12 Planering 

Gick igenom ritningar och strukturerade upp i vilken 

ordning prototypen skulle konstrueras. Kladdade även på 

ritningar för framtida ändring 

2015-04-20 6 Verkstad 

Inventerade verkstad; vilka verktyg som fanns, var material 

fanns och specifika bitar som kunde användas 

2015-04-21 8 Verkstad 

Inventerade bitar som fanns av det plywood-material som 

skulle användas. För att minimera konstnaden användes 

inte hela pariter utan delar som mottogs gratis. Därmed 

krävdes optimering för att få ut alla delar som behövdes i 

befintliga bitar. 

2015-04-22 8 Verkstad 

Arbetade i verkstan med konstruktion av prototypen. 

Huvudsakligen träarbete 

2015-04-22 4 Planering 

Efter påbörjad konstruktion behövdes ritningarna revideras. 

Detta gjordes för hand på befintliga ritningar. 

2015-04-23 8 Rapport Skrev en del på rapporten 

2015-04-24 8 Verkstad 

Arbetade vidare på prototypen. Huvudsakligen svetsning av 

mekanism 

2015-04-25 8 Rapport 

Skrev mer på rapporten, även lite Photoshop för bilder som 

kan vara i rapporten 

2015-04-26 8 Planering Gick igenom hur långt jag kommit med prototypen och hur 

2015-04-27 8 Verkstad 

Arbetade på prototypen, huvudsakligen metallarbete för 

mekanismen 

2015-04-28 8 Verkstad 

Arbetade på prototypen, huvudsakligen metallarbete för 

mekanismen 

2015-04-29 6 Planering 

Gick igenom hur långt jag kommit med prototypen och i 

vilken ordning jag borde fortsätta 

2015-04-30 8 Rapport 

Gick igenom vad som bör vara med i rapporten, samt 

analyserade tidåtgång hittills 

2015-05-03 8 Planering 

Gick igenom vad som var kvar och viktigast för prototypen 

och planerade vad som behövdes göras i veckan 

2015-05-04 12 Rapport Skrev lite mer på rapporten 

2015-05-05 10 Verkstad Arbetade vidare på prototypen, huvudsakligen träarbete 

2015-05-06 10 Verkstad Arbetade vidare på prototypen, huvudsakligen träarbete 

2015-05-07 12 Planering 

Då komplikationer uppstått i verkstaden, vägde jag vad som 

var viktigast att fokusera på 

2015-05-08 12 Verkstad 

Arbetade vidare på prototypen, fokus på hur mekanismen 

ska fästas 

2015-05-09 12 Rapport 

Arbetade med att få ihop rapporten. Gick igenom 

strukturen av rapporten. 

2015-05-10 12 CAD Skapat ny CAD-modell enligt prototyp 

2015-05-11 12 Rapport Skrivit vidare på rapporten 
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2015-05-12 8 Verkstad Arbetat vidare på prototypen 

2015-05-12 6 Rapport Skrivit vidare på rapporten 

2015-05-13 8 Verkstad 
Prototypen byggdes funktionsduglig och blev redo för att 
testa på hundklubben 

2015-05-13 6 Rapport Skrivit vidare på rapporten 

2015-05-14 13 Rapport Skrivit vidare på rapporten 

2015-05-15 12 Rapport Skrivit vidare på rapporten 

2015-05-16 8 Rapport Skrivit vidare på rapporten 

2015-05-16 6 CAD Fortsatt med modellen 

2015-05-17 13 Rapport Skrivit vidare på rapporten 

2015-05-18 12 Rapport Skrivit vidare på rapporten 

2015-05-18 2 Grafik Skapat vepan 

2015-05-19 12 Rapport Skrivit vidare på rapporten 

2015-05-19 2 Test Testade prototypen 

2015-05-20 12 Rapport Skrivit klart rapporten 

2015-05-20 2 Grafik Skrivit ut vepan 

2015-07-01 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-07-02 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-07-07 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-07-13 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-07-20 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-07-21 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-07-22 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-07-28 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-08-04 6 Rapport Reviderat rapport 

2015-08-05 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-11-28 2 Rapport Reviderat rapport 

2015-11-29 2 Rapport Reviderat rapport 

2015-12-01 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-12-10 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-12-11 4 Rapport Reviderat rapport 

2015-12-13 6 Rapport Reviderat rapport 

2015-12-14 4 Rapport Reviderat rapport 

2016-03-15 4 Opponering Förberett mig för opponering 

2016-04-12 4 Rapport Reviderat rapport 

2016-04-13 2 Rapport Reviderat rapport 

2016-04-20 3 Rapport Reviderat rapport 

2016-04-21 2 Rapport Reviderat rapport 

2016-04-27 4 Rapport Reviderat rapport 

2016-04-28 5 Rapport Reviderat rapport 

2016-04-29 4 Rapport Reviderat rapport 

2016-04-30 2 Rapport Reviderat rapport 

2016-05-01 6 Rapport Reviderat rapport 



 Bilaga 3 - Tidrapport 

4 
 

2016-05-03 3 Rapport Reviderat rapport 
2016-05-07 7 Rapport Reviderat rapport 
2016-05-08 8 Rapport Reviderat rapport 
2016-05-21 6 Rapport Reviderat rapport 
2016-05-22 12 Rapport Reviderat rapport 
2016-05-29 10 Rapport Reviderat rapport 
2016-06-11 8 Rapport Reviderat rapport 
2016-06-12 4 Rapport Reviderat rapport 
2016-06-14 6 Rapport Reviderat rapport 
2016-06-17 4 Rapport Reviderat rapport 
2016-06-18 10 Rapport Reviderat rapport 
2016-06-19 10 Rapport Reviderat rapport 
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