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1. Inledning
Vi lever i en tid där stress och arbete hör till vardagen för många människor. Samtidigt är det många som har insett vikten av fysisk aktivitet i olika former och utnyttjar
fritiden till att få ett avbrott från denna vardag och bana väg till välmående. En stor
del av dessa individer lyssnar på ljud och musik under sina aktiviteter. Jag har valt att
arbeta med musik och aktivitet och hur jag som designer kan genom olika metoder
med människan och användaren i fokus ta fram en produkt som bidrar till människors välmående.
Undersökningen går ut på att genom samarbete med företaget Urbanista som
intressenter att ta fram en sporthörlur för aktiva människor som även kan användas
under andra tillfällen.

1.2 Bakgrund
Min resa in i formgivandet började redan i min förra utbildning. Innan hade jag
mest skissat och tecknat och under utbildningen blev jag introducerad till skulptur och tredimensionell formgivning och det var verkligen som om en helt ny värld
uppdagades.
Jag har även hållit på med musik i olika perioder sedan jag var ung, där jag både
spelat instrument och varit med i olika band. Förutom intresset för musik så har jag
länge intresserat mig för teknik och hur saker och ting fungerar och eftersom musik,
som både medium och som skapande ligger varmt om hjärtat så valde jag initialt att
utforska detta område och se om jag kunde kombinera det med teknik och form.

1.3 Urbanista och kravspecifikationer
Jag kontaktade bland andra, företaget Urbanista som är ett Stockholmbaserat
svenskt företag som tillverkar hörlurar och trådlösa högtalare och stämde ett möte
med dem. Tillsammans med kreativt ansvarige diskuterade vi olika saker, allt från
trender, ergonomi till teknologi och till slut tillfrågades jag om jag kunde tänka mig
att formge deras nästa trådlösa sporthörlur. Detta kändes som ett relevant och
intressant erbjudande och jag tackade ja till det.
Vid nästa möte träffade jag även produktchefen och då gick vi in djupare på vad de
hade för tankar kring produkten. Vi diskuterade olika funktioner och krav och en del
var önskvärda och andra skulle kunna kategoriseras som “bra att ha”. Dessa var t.ex.
att produkten skall ha IPX5-standard (vattentålighet), vara “in-ear”-modell (hörlur
som sitter inne i örat), vara trådlös, den skall ha specifika funktioner i hårdvaran som
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volymkontroller, bluetoothlampa, talfunktion och induktionsladdning (laddning utan
sladd, d.v.s. trådlös laddning). Fördelen med induktionsladdning är att man slipper
en öppen USB-port med lucka som mynnar ut i potentiella vattenskador om den
lämnas öppen. Det påpekades att detta hade hänt med nuvarande produkt, där användare hade glömt stänga igen porten och hårdvaran blivit skadad. Resultatet hade
blivit att vissa reklamerade sin produkt och att det i princip var omöjligt att bevisa
att de hade varit oaktsamma och att företaget var tvungna att ersätta dem med nya
produkter. Värt att notera här är att det finns t.ex. smartphones som har öppen USBport som samtidigt är vattentåliga/vattentäta, t.ex Samsung Galaxy S81.
Vi pratade även om “True-wireless” kontra “Wireless”. Förstnämnda innebär två
separata trådlösa moduler (hörlurar) och det andra innebär två moduler som sitter
ihop med med en sladd mellan, men som fortfarande är trådlös.
Här var det önskvärt från företaget att det skulle vara “Wireless”. Anledningen till
detta är att nuvarande modeller som är “True-wireless” tampas med olika tekniska
problem och fungerar inkonsekvent i dagsläget. Som designer ser jag inte det nödvändigtvis som ett problem att använda den nyare tekniken för konceptet då den så
småningom kommer att fungera felfritt.
En annan viktig detalj som vi diskuterade var implementering av någon form av
stödbygel mot örat för extra stöd. Detta är relevant eftersom produkten är avsedd att
användas under aktivitet och detta ställer krav på stabilitet i positioneringen i örat.
Med all denna information så finns det en del utmaningar. Med de specifikationerna
som jag delgavs så finns det en del begränsningar, t.ex. val av typ av hörlur. In-ear
modeller är oundvikligen små till storleken och det sätter begränsningar gällande
formgivningen.
Intressenter i detta fall är företaget Urbanista och målgruppen för produkten är
fysiskt aktiva människor i åldrarna 20-30 år.

1.4 Frågeställning
Hur kan jag som designer utifrån existerande förutsättningar och krav skapa en
produkt som tilltalar både huvudintressent och sekundärintressenter?
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En av elektronikföretaget Samsung’s flaggskeppsmobiler.
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1.5 Hur fungerar hörlurar?
Det jag primärt kommer att diskutera här är s.k. “In-ear” hörlurar. Dessa är typen
som man stoppar i hörselgången och som ofta sitter som ett par öronproppar.
I sin helhet så är hörlurar inte så komplicerade. Man kan säga att det är små högtalare som sitter i de flesta hörlurar och dessa ger ifrån sig ljud när de fått signaler via
ljudkällan. De består alltså av någon form av hölje, oftast i plastmaterial, högtalarelement och någon form av kablage som är kopplad till elementen.

2. Process
2.1 Om Urbanista
Urbanista startades 2010 i Stockholm och har produkter i mer än 10000 återförsäljare. Deras filosofi går ut på att formge produkter med både bra teknologi men även
stil för den urbana människan i rörelse.

2.2 Teknologi
För att få bättre kunskap om hörlurar så utforskade jag vad det används för teknologi
i dagsläget. Huvudsakligen så används det två olika element i hörlurar, dessa är s.k.
“Dynamic driver” (dynamiska element) och “balanced armature driver”. De dyrare
hörlursvarianterna innehåller kombinationer av olika element tillsammans. En anledning till att man använder flera olika element samtidigt är att man delar upp musiken i olika frekvensomfång där de olika elementen återger specifika frekvenser och
därmed återges ljudet klarare och mer detaljerat, precis som hos hi-fi högtalare där
man delar upp ljudet i bas, mellanregister och diskant. I billigare hörlurar så brukar
det finnas endast ett element och därmed viss begränsning i hur detaljerat och natrutroget ljudet återges.
Balanced armarture driver-tekniken används ofta i hörapparater och i hörlurar gjorda för live- och studiomusiker. Som tidigare nämnt så tillåter tekniken att man kan
dela upp ljudet i olika frekvenser för mer detaljerat ljud. Jämfört med dynamic driver-tekniken så förflyttar inte dessa luft för att skapa ljud och eliminerar därmed behov av ett ventilationshål som möjliggör bättre isolering från yttre ljud. Tekniken gör
också att de tar mindre plats och även återger bättre diskant jämfört med dynamc
drivers.
Dynamic driver-tekniken används i högtalare och olika typer av hörlurar. Denna
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Urbanistas högkvartér, Stockholm.

Möte med Urbanista.

Daniel Roos, Creative director,
Urbanista. Prototypgenomgång
och diskussion.
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konstruktion är skapad för att återge alla frekvenser jämfört med den förstnämnda
tekniken. Detta resulterar i att ljudbilden blir mindre detaljerad jämfört med balanced armature drivers. Som ovan nämnt så förflyttar tekniken luft för att skapa ljud
och kräver därför ventilationsöppning. En fördel jämfört med den andra tekniken är
att dessa återger basfrekvenser bättre. En annan fördel är att de kostar mindre.
Det finns även s.k. hybridhörlurar som innehåller både dynamic och balanced armatur drivers. Här är tanken att kombinera bästa av de olika teknologierna för att optimera ljudkvalitén.
Förutom högtalarelementen så innehåller trådlösa hörlurar ett kretskort med Bluetooth-modul och en knappsats med volym- och bekräftelseknapp. Bluetooth är en
licensfri teknologi som används för trådlös kommunikation mellan olika elektroniska
enheter. Räckvidden kan vara 10-100 meter.

2.3 Omvärldsanalys
I mitt utforskande tittade jag även på vad som finns på marknaden och studerade
andra märken, när det gäller form, estetik, funktioner och olika teknologier som
används. Jag monterade även isär olika hörlurar för att få en bättre förståelse för
uppbyggnad, form, dimensioner, komponenter och haptisk feedback2.
En viss trend som som jag noterade var att olika märken har börjat ge ut fler trådlösa
hörlurar. De fleste verkade däremot mer försiktiga med den helt trådlösa tekniken då
den inte fungerar helt felfritt i dagsläget, som tidigare nämnt. När det gäller formgivning och gestaltning så verkarde det inte som det läggs så mycket tanke och vikt
vid detta. Formerna är ofta symmetriska och enkla i sin helhet, med vissa undantag.

2.4 Enkätundersökning
Efter inledande möten och diskussioner så gjorde jag en online-enkät. Denna
riktade jag mot människor som utövar någon form av fysisk aktivitet under sin fritid. Jag behövde begränsa mig till dessa då den tilltänkta användargruppen är fysiskt aktiva människor. Det kom fram en del information som är intressant. T.ex. om
passform och ergonomi av människors existerande hörlurar. Bland det positiva från
undersökningen nämndes att de satt bra i hörselgången och inte rörde på sig under
aktivitet och bland det negativa var i princip det motsatta, att de inte satt bra och
ramlade av o.s.v. Av de tillfrågade hade majoriteten hörlurar med kabel och om de
fick välja en ny variant så föredrog majoriteten “wireless” modell, d.v.s. typen av
2
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trådlösa hörlurar där det finns en kabel mellan hörlurarna. Detta är viktigt att veta så
att man formger och designar en relevant produkt som det finns intresse för. Ljudkvalitén och estetiken var andra aspekter som var viktiga enligt enkätundersökningen.
I sin helhet så närmar jag mig enkätundersökningen med medvetenhet om att den
har sina begränsningar. T.ex så är grupperna jag når ut till begränsade eftersom jag
har till stor del skickat ut undersökningen via sociala medier där personerna till på
något sätt är relaterade till min umgänges- eller vänskapskrets. Geografiskt innebär
detta också vissa begränsningar, även om enkäten kan ha skickats vidare till personer utanför min sfär. Nedan kan man se min sammanfattning av intressant data från
enkätundersökningen.
Aktivitetsfrekvens

75% Viktigt!
Ingen tycker oviktigt!

Aktivitetsfrekvens
60% 1-2ggr/vecka
27% 3-4 ggr/vecka
14% 5-6 ggr/vecka

Ljudkvalité

Lägenhet

Boende

45% Wireless

Storstad

35% on/over ear

Om du fick välja ny modell?

Vanligaste aktiviteten
Gymma
Promenad
Löpning
Cykling

INSIGHTS

Estetik

42,5% Viktigt
45% Mindre viktig

72% motionerar

7,5% Trådlösa hörlurar

20% True wireless

5% Jätteviktig

82% Lyssnar på musik

Typ av hörlur/ljudspelare
för närvarande

Användningsområde
90% tycker viktigt med ljud/musik
Ingen tycker oviktigt!

12,5% trådlösa högtalare

88% skulle använda
under andra tillfällen

80% hörlur med med kabel

Passform/ergonomi
10% Jättebra

25% Mindre bra

"...plugg som man vrider in i
örat...passar alla eftersom de
skickar flera storlekar"

Vad är bra?

60% Bra

5% Dålig

Vad är dåligt?
"Sitter inte bra i hörselgången"

"Går in en bit i
örat...håller sig på
plats"

"Almost only IPhone originals
that have any comfort"
"Falls out all the time"

"De ramlar inte ur"

"Passar i öronen utan att göra ont"

"Små, inte i vägen"

"Ögla över örat...sitterbra
när jag springer"

"The feeling of having something
in the ears, and get pulled while
moving too much."

Analys av enkätundersökning.

2.5 Färg och formutforskande
Under mitt färg och formutforskande har jag försökt förhålla mig till Urbanistas
värderingar och formspråk samtidigt som jag angripit problemet med formen mer
skulpturalt och organiskt då jag har inspirerats av olika skulptörer.
När det gäller färger och strukturer så tittade jag på den urbana miljön, specifikt
8
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Stockholm för att se om jag kunde hämta inspiration och idéer. Detta varierade från
byggnader, trottoarer, tåg och tunnelbanesystem. Färgerna man kan se i dessa miljöer är t.ex. grå betong, blått, brunt och orange från tunnelbanevagnar, olika gråa
nyanser av stål mm.

2.6 Formanalys
Jag inledde min analys genom att bl.a. studera örat. Eftersom den tilltänkta produkten kommer att sitta i örat så utforskade jag ihåligheten, även kallad concha och
delen av örat som kallas antihelix och tragus i anatomitermer. Jag gjorde snabbskisser på hur siluetten skulle kunna se ut och undvek symmetri och paralella linjer för att
skapa dynamik och mer intressant uttryck i formen. Därefter gjorde jag lermodeller i
mindre format där jag utforskade mer tredimensionellt. Vissa delar skar jag bort och
andra delar gjorde jag mjukare eller cirkulära för att kunna se hur ljuset faller mot
formen. Huvudsakligen modellerade jag i större format, ca 15x20 cm för att kunna
få bättre överblick över olika formmöten och lösa olika problem på ett mer effektivt
sätt.
Jag reflekterade även över hur jag skulle kunna uttrycka rörelse och fart genom
formen och tittade bl.a. på om jag kunde få inspiration från urbana miljöer. När det
gäller miljöer tittade jag på olika strukturer och material som förekommer i dessa.
Betong, stål, men även mönster som finns kunde finnas i vissa områden, t.ex. området som kallas för “plattan” vid tunnelbanestation T-Centralen i Stockholm. Jag
upptäcke att dessa redan användes bland vissa produkter som kökshanddukar och
manschettknappar.
En annan aspekt jag funderade över var om jag skulle kunna introducera ett till material, förutom huvudmaterialet i plast. Detta skulle kunna vara t.ex. metall för att
eventuellt stärka känslan av exklusivitet men även skapa en fin och intressant kontrast mellan två olika material.
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Fragment från “Plattan”, Sergels Torg, Stockholm.

Utforskande av grundläggande former och siluetter.
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Lerskisser, skala 1:1, dimensioner ca 1x2 cm

Lermodell, ca 15x20 cm.
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2.7 CAD
Den stora lermodellen fotade jag och använde som referens i ett CAD3-program. En
fördel med att jobba i CAD var att jag snabbt kunde ta fram olika komponenter med
exakta dimensioner som skall vara i hörlurarna, t.ex. högtalarelementet som skulle
rymmas i formen. Komponenterna var delar som jag hela tiden förhöll mig till under
formarbetet då dessa måste finnas för att produkten skall fungera.

Datorgenererade modeller.

3

12

Computer-aided design.
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2.8 Prototypframställning
Jag jobbade iterativt genom att ta fram ett stort antal olika variationer på möjliga konstruktioner av hörlurarna och 3d-printade dessa i PLA4-material i en 3d-skrivare i skala
1:1 som möjliggjorde att prova passform och ergonomi samt bjöd in till att diskutera
estetik och form. Eftersom de fysiska modellerna inte är så stora så gick det relativt
snabbt att göra justeringar och ta fram nya prototyper. Det tog i snitt 15-20 minuter att
3d-printa en hörlur.
Under mötena med Urbanista hade jag med mig prototyperna och vi diskuterade form
och funktion och huruvida det skulle kunna passa deras existerande estetik och formspråk. De var inte inriktade på ett specifikt spår, men gillade t.ex. de mjukare formerna
i vissa modeller, jämfört med deras andra produkter.

3d-printade modeller i PLA.

4

Polylaktid, eller polymjölksyra är ett naturligt nedbrytbart material framställt från t.ex.
majsstärkelse.
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2.9 Gjutning
Eftersom bygeldelen kräver ett mjukare material så valde jag att konstruera både
tvådelade och tredelade gjutformar i CAD, 3d-printa dem och sedan gjuta silikon i
dem. Detta fungerade väldigt bra med mindre komplexa former. En viktig aspekt som
jag märkte med den mjuka delen var att hårdheten på materialet hade betydelse för
hur det satt i hörselgången och därför valde jag att testa olika hårdheter på silikonet.
Det var en mjukare och en hårdare variant som jag testade och kom fram till att den
hårdare varianten inte böjde sig lika lätt, gav bättre stöd och satt bätre i örat.
Eftersom silikonet inte har så låg viskositet så rinner det inte så lätt i mindre gjutformar
och därför valde jag att injicera materialet med dossprutor.

3d-printad gjutform i PLA och gjutning i silikon.
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2.10 Användarundersökning
Prototyperna från 3d-utskrifterna användes till att göra användartester. Jag undersökte
bl.a. hur prototypen kändes och satt i örat. Användarna fick skaka på huvudet och även
springa en kort sträcka för att se hur hörluren kändes. Resultatet av de initiala testerna
var att prototypen satt kvar förvånansvärt bra utan den extra stödbygeln.
En sak jag märkte var att människor har väldigt varierande storlek på deras hörselgångar, från stora till väldigt små. Genom att prova olika storlekar arbetade jag mig fram
till en storlek som skall försöka tilltala så många som möjligt, men var medveten om att
det i slutändan troligtvis skulle exkludera vissa användare med väldigt små hörselgångar. Det som begränsade möjligheten till väldigt små storlekar var storleken på komponenterna innanför hörlurarna.
Högtalarteknologin “Balanced armature driver” tillåter mindre konstruktioner men gör
produktionen dyrare och därför valde vi bort det för detta projekt.

Olika användare provar prototyper.

2.11 Samarbetet med Urbanista
Samarbetet med Urbanista var givande på flera sätt. Eftersom de redan är i branschen
för existerande produkter så kunde jag få relevant och viktig information om t.ex. hur
lång tid det kunde ta för att få fram fungerande prototyper, hur väl olika teknologier
fungerade, vilka material var optimala för ändamålet och olika konstruktioner och detaljer i produkter som hade fungerat bra och som fungerat dåligt .
Vi diskuterade och analyserade existerande och liknande produkter och gjorde avvägningar om vad som verkade fungera hos dessa o.s.v.
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3.0 Slutförslag
Här är slutförslaget som jag kom fram till. Jag ville att formen skulle delvis följa det organiska formspråket och ihåligheten som redan existerar i örats anatomi, och samtidigt
kännas tillräckligt diskret för att även kunna användas under t.ex. resor. Färgtemat här
är väldigt neutralt för att framhäva formen och slutprodukten kommer att även finnas i
flera olika färger.

16
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Slutförslag med knappsats, hörlursmoduler och bluetoothmodul.
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4.0 Reflektion
Jag inledde projektet ganska öppet inom området ljud/musik och visste inte riktigt vilken inriktning det skulle ta i början. Jag kom snart fram till att det skulle underlätta att
begränsa utforskandet och avgränsa till ett eller några få områden. Fördelen med att
hålla det mer öppet gav mig insikt inom områden som jag inte hade förväntat mig ge
mig in på. Samtidigt ville jag som tidigare nämnt samarbeta med ett företag för att potentiellt kunna jobba med ett projekt som kunde bli verklighet och sättas i produktion.
En av fördelarna med att samarbeta med företag var att få tillgång till information om
t.ex. användare och ergonomi som de redan besitter och använda det till att förbättra
en produkt och reflektera och lära av sådant som fungerat bra och sådant som fungerat sämre.
En av utmaningarna var att försöka vara lyhörd på vad företaget var ute efter och
försöka förstå deras kultur och värderingar, här var det viktigt att kunna kommunicera
på ett bra sätt, att vara tydlig och ställa relavanta frågor. Med det sagt så vet man inte
alltid vad en produkt kommer att mynna ut i eller hur det kommer att se ut i slutändan. Urbanista var väldigt flexibla och främjade utforskandet av framförallt form men
poängterade när det behövdes modifieringar.
I skrivande stund är projektet levande och samarbete med Urbanista forstätter.
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6. Tekniska begrepp
Bluetooth, Bluetooth är en licensfri teknologi som används för trådlös kommunikation mellan olika elektroniska enheter. Räckvidden kan vara 10-100 meter.
Balanced armature driver, är en högtalarteknologi (specifikt för förlurar och liknande)
där den rörliga delen hålls på plats av en magnet och minskar därmed påfrestning och
utmattning av materialet.
Dynamic driver, är typen av teknik som används i vanligaste typen av högtalare och
små hörlurar. Här är det ett högtalarelement som omvandlar elektriska signaler till ljud
genom att sätta elementet i rörelse.
Hi-fi5, står för high fidelity och betyder närhet till originalet och när det gäller ljudåtergivning med hög kvalitet.
Wireless, refererar i dessa sammanhang till trådlösa hörlurar med kabel mellan lurarna.
True wireless, refererar till helt trådlösa hörlurar utan kabel mellan dem.
3d-skrivare, en maskin som lager för lager kan bygga upp tredimensionella objekt genom att trycka ut olika sorters smält plast genom ett munstycke.
In-ear, hörlurar som är av mindre modell som sitter i hörselgången.
On-ear, hörlurar av större modell som sitter på örat.
Over-ear, hörlurar som är av större modell som sitter runt hela örat.

5

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hi-fi [2017-05-21]
Hakan Alkacir - Sound in motion

21

