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Sammanfattning 
Detta projekt startade med att LIC Audio AB ville ha hjälp att utveckla ett hörseltekniskt 
hjälpmedel för offentliga lokaler. Problemet ligger i att väldigt många människor lider av 
någon form av hörselnedsättning. På platser med mycket folk och bakgrundsljud blir 
problemen större då det upplevs som om ljudet flyter samman. 
 
Vi har under projektets gång arbetat fram en lösning på problemet i form av en hörlur. 
Hörluren tar upp signaler från den i förväg installerade tele-slingan som finns i de flesta 
offentliga lokaler och förstärker ljudet så att användaren får önskad ljudstyrka. Hörluren är 
lättanvänd då den enbart har ett volymreglage med inbyggd på/av reglering. För ökad 
användarvänlighet har vi tagit fram ett laddställ och en laddningslist där man enkelt kan 
hänga upp hörluren efter användning, så att man kan försäkra sig om att det ständigt finns 
ström kvar i batterierna.  
 
Projektet mynnade ut i en fungerande prototyp av hörluren som visar tankarna bakom 
projektet. Vi har även tillverkat modeller av laddstället och laddlisten.  

 

Abstract 
This project started when LIC Audio AB wanted help with development of a hearing aid for 
public rooms. The problem is that a lot of people suffer from some sort of hearing 
impairment. In places with a lot of people and background noise the problem becomes 
bigger and the sound seems to flow together.  
 
During the project we found the solution for the problem in the shape of a headphone. The 
headphone receives a signal from a preinstalled hearing loop. The hearing loop exists in 
most public rooms and after the receiver got the signal an amplifier increases the sound to 
wished strength by the user. The headphone is easy to use and only got one regulator to 
control both sound level and on/off.  To ease the usage we developed a charging stand and a 
charging list to hang the headphones after usage. When doing this you can ensure to always 
have power left in the headphones.  
 
 The project resulted in a working prototype of the headphones showing the thought of the 
project.  We have also made models of the charging stand and charging list. 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

Förord 
Inom vår utbildning, Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Halmstad Högskola ingår det i 
kursplanen att göra ett nyproduktutvecklingsprojekt under tredje året som examensarbete. 
Examensarbetet omfattar 22,5 högskolepoäng.  
Detta projekts syfte är att utveckla ett hjälpmedel som skall hjälpa personer med nedsatt 
hörsel i offentliga lokaler. Följande rapport beskriver utvecklingsarbetet samt resultatet av 
projektet ”Public Hear Aid”.   
Vi har under projektet arbetet tillsammans med uppdragsgivaren Bertil Allard på LIC Audio 
AB och Leif Nordin som handledare vid högskolan. Vi vill passa på att tacka dessa för stödet 
under arbetets gång.  
 
 
Halmstad 2008-05-26 
 
 
 
 
 
_______________    _______________ 
   Johan Norberg      Johan Johansson 
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Inledning 

Bakgrund 

Bakgrunden till projektet är att vi från uppdrag av Bertil Allard på LIC Audio AB skall utveckla 
en produkt som skall underlätta för människor som hör dåligt i allmänna lokaler. Så många 
som 1,1 miljoner personer hör dåligt bara i Sverige och antalet ökar. På platser med mycket 
folk och bakgrundsljud blir problemen större då det upplevs som om ljudet flyter samman. 
Med en produkt skall vi hjälpa dessa människor.   

Problembeskrivning  

Problemet till detta projekt ligger i att det är väldigt många som har fått dålig hörsel på ett 
eller annat sätt och får därför svårt att höra vad som sägs i allmänna lokaler. Det kan vara 
personer som tycks höra bra i det dagliga livet men när de kommer till lokaler med mycket 
folk eller där det ständigt är ett visst bakgrundljud. I många allmänna lokaler såsom teatrar 
kyrkor med mera finns så kallade hörselslingor som förstärker ljudet till de personer som har 
hörapparat. Detta har visat sig fungera väldigt bra. Problemet kvartsår dock för de personer 
som inte bär hörapparat men skulle behöva det. Det kan bero på att de inte själva är varse 
sitt problem eller tycker det är pinsamt att använda hörapparat dagligen.  

Syfte  

Med det här projektet/produkten avser vi at fylla ett ständigt ökande behov av 
hörhjälpmedel.  Produkten skall vara lätthanterlig av alla dess användare oavsett ålder eller 
förkunskaper. Den skall konkurera med pris och användarvänlighet gentemot befintliga 
produkter, vilket bidrar till användning.  

Mål 

Målet med projektet är att ta fram en fungerande prototyp som i det närmaste stämmer 
överrens med vad som var tänkt med produkten och dess användningsområde. Den skall se 
ut och fungera som den slutgiltiga produkten, det vill säga vara enkel att använda och vara 
tilltalande utseendemässigt för användaren. Tillsammans med prototypen skall det finnas 
underlag för en eventuell fortsatt tillverkning i större skala. I underlaget skall ritningar, 
lösningar, specifikationer, krav, priskalkyler mm finnas med så att en tillverkning enkelt skall 
kunna startas utifrån detta.  

Avgränsningar 

Avgränsningarna i detta projekt är att vi efter det att vi tagit fram underlag till produkten 
lämna över detta till LIC Audio AB där de får ta ställning till om de vill tillverka produkten.  
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Projektplan 

Intressenter 

De främsta intressenterna för detta projekt är vi som utför det tillsammans med vår 
uppdragsgivare Bertil Allard på LIC Audio AB. Till primära intressenter räknas även de 
personer med hörselnedsättning som inte använder sig av hörapparat i dagsläget. Sekundära 
intressenter är vår handledare Leif Nordin samt Halmstad högskola.  

Projektorganisation 

I projektet arbetar teknologerna Johan Norberg och Johan Johansson. Till dess hjälp finns 
handledarna Leif Nordin och Bertil Allard vid Högskolan Halmstad respektive LIC Audio. LIC 
Audio AB är även projektägare. För tillverkningen av kretskortet har vi tagit hjälp av Aventek 
AB där Ragnar Wallebom är kontaktperson.  

Budget 

Från företaget LIC Audio har en budget på 15000 kr tilldelats för användning till projektet. 
Dessa pengar skall täcka en fullt fungerande prototyp och dess framtagningskostnader men 
även administrativa kostnader såsom telefonkostnader. De skall även räcka till 
framställningen av denna rapport i 6 exemplar. En specifik budget finns i bilaga A. 

Tidplan 

Detta projekt sträcker sig från V.35 och slutar med en redovisning V.20. Härtill hör även en 
utställning av den färdiga prototypen på UTEXPO i Halmstad V.22.  

Risker 

Då tekniken inte på något sätt är ny utan en väl utarbetad standard för denna typ av produkt 
är inte tekniken i sig ett hinder. Det som kan tänkas vara en risk med att få klart en fullt 
fungerande prototyp till deadline är att det ligger utanför vårt kunskapsområde att tillverka 
kretskortet. Då vi måste anlita ett företag till detta vill de även få ut något av det själva vilket 
medför en merkostnad. Denna kostnad täcker inte budgeten och om vi inte lyckas få ett 
företag att ställa upp med en mindre summa pengar än det egentligen kostar blir det svårt 
att få fram ett fungerande kretskort. 

Sekretess 

Vid projektets start skrevs ett avtal mellan teknologerna Johan Norberg och Johan Johansson 
samt kontakt- och handledarpersonen Bertil Allard, LIC Audio AB. Detta kontrakt kan ni finna 
i bilaga B.   
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Företaget 
LIC AUDIO 
Företaget som vi samarbetar med under projektet heter LIC AUDIO AB. Det är ett starkt 
etablerat aktiebolag som specialiserat sig på hörselteknik. Aktiebolaget ingår i Bertil Allard 
Holding och har 48 anställda och omsätter årligen 44 miljoner kronor. Den nuvarande VD:n 
heter Kjell Alenius.  
Redan under ett tidigt 1950-tal började man förse behövande med produkter och tjänster 
anpassade för att underlätta deras vardag. I huvudkontoret som ligger i Upplands Väsby har 
man utvecklings och marknadsföringsavdelning men man har även sju lokala hörcenter 
utspridda i Sverige. Där kan man prova ut och rådfråga vilken typ av utrustning man kan 
behöva. Man kan även köpa digitala hörseltekniska hjälpmedel från en rad olika tillverkare. 
Lämna in sin trasiga hörapparat på service eller kontakta dem för att installera hörselslingor i 
hemmet. De har även tekniker som installerar dessa i offentliga lokaler. Man vänder sig till 
privatpersoner, företag, organisationer men även mot sjukvården för att minska de långa 
vårdköerna och på sikt avskaffa dem helt.  
Affärsidén ser ut som följande: ”LIC AUDIOS affärsidé är att med utbildad personal, 
anpassade hjälpmedel för hörsel och ljuddistribution och kundnära service öka människors 
möjlighet till kommunikation i olika miljöer. ”  
 

 

Tekniken och standarden 

Vi skall i detta avsnitt förklara närmre hur tekniken i en hörapparat och teleslingan fungerar. 
Vi skall även förklara signalöverföringen mellan hörapparaten och teleslingan. 

 

Hörslinga/Teleslinga  

Dessa finns till för människor med hörselskador eller hörselnedsättning. I Sverige och även 
andra länder hittar man hörslingor i offentliga lokaler som kyrkor, biografer, teatrar, större 
lektionssalar samt andra samlingslokaler i samhället. Man finner även slingor på mindre 
platser till exempel vid en butiksdisk, biljettstationer med mera. Vid dessa platser använder 
man sig inte av en slinga som ligger runt hela rummet, utan en lite mindre slinga, en så kallad 
minislinga. Denna placeras vid disken nära personen som kan behöva ha användning av 
slingan. Man kan även ha en minislinga i hemmet, ofta i form av en kudde, som kopplas till 
exempel tv:n för att göra det lättare för en hörselskadad att kunna höra tv ljudet utan att allt 
annat ljud stör. I de lokaler där det finna en hörslinga installerad märker man ut detta genom 
nedanstående symbol.  
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Vad är då en hörslinga/teleslinga? 
En hörslinga, eller som den också heter teleslinga, består av en slingförstärkare samt en 
ledning som monteras längs väggarna runt om i lokalen. Den här ledningen fungerar som en 
magnetantenn som skickar ut elektromagnetiska svängningar. Förstärkaren skickar ut en 
modulerad ström i ledningen som bildar ett magnetfält i rummet. För att generera dessa 
svängningar krävs att man kopplar slingan till audioutgången på hörslinga -förstärkaren som i 
sin tur kopplas till det ordinarie ljudsystemet i lokalen. Slingan skickar då ut det ljud som 
mikrofonen fångat upp från prästen eller föreläsaren i form av elektromagnetiska 
svängningar via hörslingan/teleslingan. För att dessa elektromagnetiska svängningar skall 
kunna tolkas som ljud behöver besökaren en mottagare. Den här mottagaren kan vara en 
vanlig hörapparat men man behöver då slå över hörapparaten i ”T” läge. T:et står då för 
”Teleslinga”. Inuti hörapparater sitter det en liten telespole som tar upp dessa svängningar 
och omvandlar dem till en motsvarande ström som förstärks av den inbyggda förstärkaren 
till hörbart ljud. Att ta upp signaler från en teleslinga och göra om dem till hörbart ljud 
bygger på principen för induktiv koppling. Användaren kan på så vis röra sig fritt i lokalen och 
hela tiden få ljudet i hörapparaten eller motsvarande mottagare. Dessa mottagare kan 
användas i hela det rum där slingan är utlagd i och storleken på rummet/salen kan variera 
från små till mycket stora. 

Varför använder man sig av hörslinga? 

Anledningen till att man använder hörslinga är för att de med hörselnedsättning skall kunna 
höra vad prästen, föreläsaren, eller tv:n säger. Detta gäller speciellt på de platser där lokalen 
eller rummet har dålig akustik där även en normalhörande kan ha problem att höra vad som 
sägs. Eftersom en hörapparat förstärker allt det ljud som omsluter personen kan föreläsaren 
eller tv ljudet försvinna i bakgrundsbruset. Man använder därför en hörslinga som bara 
skickar ut det ljud man vill höra, utan att få med ljudet som annars stör. Även 
normalhörande personer kan ha hjälp av att använda sig av en slingmottagare även om de 
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inte har någon hörselnedsättning. Lokalen kanske har ovanligt dålig akustik, personer 
bredvid kanske pratar, eller det prasslas med godispåsar på bion med mera. Det kan då vara 
bra att förstärka det ljud man faktiskt vill höra.  

Substitutprodukter 

Det finns idag en mängd olika hjälpmedel för personer med hörselskada/hörselnedsättning. 
Det vanligaste hörhjälpmedlet är hörapparaten, den är oftast personligt utformad för att 
passa användaren maximalt. Man börjar med att besöka en audionom eller en öron- näsa -
hals läkare för att ta reda på grad av hörselnedsättning samt tar reda på hur hörapparaten 
skall utformas för bästa resultat. Man undersöker vilka toner eller typ av ljud man har svårt 
att höra för at på så sätt kunna förstärka dessa. Man gör även avgjutningar av örat för bästa 
passform. Detta är lösningen man bör välja ifall man känner ett behov av hjälpmedel under 
hela dagen.  
 
En annan produkt som används vid byggarbetsplatser eller i industrin etc. är hörselskydd. En 
viss typ av hörselskydd har inbyggd medhörning vilket gör at de istället för att dämpa ljudet 
tillfälligt förstärker det genom en knapptryckning. Samtidigt som den dämpar skadligt ljud 
för öronen förstärker den ljudet från den övriga omgivningen. Vilket gör att hörseln inte tar 
skada.    
 
Det finns flera produkter som hjälper personer som har svårt att höra i hemmet. En av dessa 
är en sändare som man kopplar in i TV:n som skickar vidare ljudet till ett par hörlurar som 
förstärker detta. Det finns även en trådbunden variant som löser samma problem. 
Användaren med hörselproblem kan då höja volymen i endast hörlurarna utan att störa 
omgivningen.  
 
Den så kallade hörstaven är en produkt som används i många kyrkor. Denna stav används för 
personer som har problem att höra då det finns bakgrundsbrus och liknande. Staven 
används ungefär som en mobiltelefon då användaren sitter och håller den mot sitt öra. Den 
tar emot de elektromagnetiska signalerna från teleslingan i lokalen och förstärker den till 
önskad styrka för användaren.  
 
Dessa ovan nämnda produkter är de substitutprodukter som kan anses ligga närmast vår 
produkt. Det finns utöver dessa en rad olika hjälpmedel för att förenkla vardagen för de 
hörselskadade. Det kan vara produkter som blinkar, vibrerar och liknande för att fånga 
användarens uppmärksamhet, men som inte kan anses vara substitut till vår produkt.  
 

 

 
 
 
 
 

http://www.phonak.se/ccse/consumer/parents/accepting/help.htm
http://www.phonak.se/ccse/consumer/parents/accepting/help.htm
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Genomförande 
Vi skall här ge en bild av hur arbetet har fortskridit. Vi kommer att beskriva arbetet från 
idéstadiet till arbetet fram till våra främsta lösningsförslag. Lösningsförslagen och resultatet 
kommer i senare avsnitt. 

Metod 

I projektet har dynamisk produktutveckling använts enligt Ottosson Stig, Dynamiskt 
produktutveckling (1999). Det är en metod som innebär att man är snabb i projektstarten 
och att man arbetar med många olika uppgifter samtidigt och ständigt med små snabba 
beslut.  
Projektet har gått ut på att efter ett känt problem samla information och kunskap för att på 
ett bra sätt utveckla en produkt för att lösa detta. Faktainsamlingen har mestadels bestått av 
Intervjuer och undersökningar av experter och tilltänkta kunder men även undersökningar 
och benchmarking av befintliga produkter. För att sedan utveckla produkten har vi använt 
oss av BAD och PAD under idégenereringen och MAD och CAD för att få fram en modell. 
(Föreläsningsmaterial från Leif Nordin, 2006, Halmstad Högskola) 
Under hela arbetet har vi använt oss av Gantt- schema och dokumentation för vår planering 
och faktainsamling.  

Metodval  

PAD 
En metod i arbetet är Pencil Aided Design för att på ett enkelt sätt där man med papper och 
penna ritar och förklara nya och gamla tankar och idéer för varandra inom gruppen. 
Metoden fungerar även bra för dokumentation.  
BAD 
Brain Aided Design, där hjärnan är redskapet för idégenerering. Man utför en så kallad 
brainstorming där gruppen sätter sig ner med problemet framför sig och försöker komma på 
lösningar. Inga lösningar får hånas eller förkastas. Man sammanställer sedan alla förslag och 
sorterar ut de bästa för att sedan se vilket eller vilka man kan jobba vidare med.  
MAD 
Model Aided Design, är en metod för att få en känsla för storlek och form genom att göra 
enklare modeller. 
CAD 
Av de framarbetade skisserna rita upp en modell i datorn med hjälp av ett 3D program. 
Exempel på program är SolidWorks och CATIA.  Man kan sedan använda datorfilerna för att 
ta fram prototyper och sedan en färdig produkt. 
Dokumentation 
En viktig del i arbetet är att dokumentera noga för att inte glömma viktiga detaljer man 
kommit fram till. Det kan vara att skriva veckorapporter med det man gjort under den 
gångna veckan men även att anteckna under tiden arbetet utförs. 
Gantt- schema 
För att få en bra överblicksbild över arbetet som skall göras och vilken tidsåtgång man 
förväntar sig att det skall ta.  
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Benchmarking 
Genom att studera och undersöka befintliga produkter jämför man och ser vad som är bra 
och dåligt. Man kan då undvika andras misstag och utveckla en bättre produkt. 
Intervju 
Intervjuer med experter inom olika områden för att få råd och tips om produkten.  
Kund och marknadsintervjuer för att få reda på vad kunder tycker och tänker om produkten 
och dess utformning. Man skaffar sig då viktig information om vad kunderna verkligen vill ha 
så att produkten tas väl emot på marknaden.  
FMEA 
FMEA är en felanalysmodell som man utför för att förebygga och åtgärda fel. Man skall följa 
upp denna för att på så sätt förutse och åtgärda kända fel.  

Innan start 

Vi började arbetet med att hitta idéer och förslag på möjliga projekt. Vi hade ett antal förslag 
innan vi till slut valde att gå vidare med detta hörhjälpmedel som skulle hjälpa personer att 
höra i offentliga lokaler. Det var ett par larmsystemidéer och andra hjälpmedel främst till 
vården som vi valde bort. Att det fanns ett behov av denna typ av produkt kom ifrån LIC 
Audio AB och samarbetet mellan oss började. Vi började därefter med patentsökningar efter 
liknande produkter men fann inte heller någon produkt som kunde anses likvärdig.  

Planering 

Arbetet kunde efter patentsökningarna starta. För att få en inblick över tidsåtgången för 
arbetet och planera upp när vi skulle göra vad, gjorde vi ett Gantt- schema. Då vi ansåg att 
det var för lång tid att planera för hela läsåret delade vi upp det efter terminerna. Vi gjorde 
först Gantt- schemat för höstterminen för att sedan utvärdera vad vi stod och planera vidare 
för nästa termin. Detta visade sig vara ett bra sätt då vi inte hade planerat första termin rätt. 
Gantt – schemat finns i bilaga C. 
Vi har under hela arbetet även planerat veckovis vad som skall göras mer i detalj. Då vi inte 
har jobbat på samma ort har detta varit ett måste och det var något som fungerade bra. 
Många gånger blev det givetvis fler samtal och diskussioner under veckorna men det var bra 
att planera veckovis och för att sedan samla ihop informationen i slutet av veckan.  

Undersökningar  

För att få en förståelse för produkten och vad tilltänka användare vill ha utförde vi en rad 
undersökningar. Vi intervjuade personer som arbetade med att prova ut denna typ av 
utrustning, läkare, vaktmästare som tillhandahåller dagens produkter och andra inom detta 
område.  Dessa undersökningar finns i bilaga D. 
I bilaga E finns även en även en sammanställning av en undersökning där vi tagit kontakt 
med olika kyrkor runt om i Sverige för att få en inblick i hur många av den gamla hörstaven 
som används. Resultatet var väldigt varierande och inte helt oväntat användes de mer i de 
större kyrkorna. Många med hörselproblem använde sig av sin befintliga hörapparat och 
ställde in den på att ta emot signaler via teleslingan. Oftast användes dock ett antal vid varje 
gudstjänst. 
För att få en inblick i LIC Audio AB och dess verksamhet har vi samlat information om 
företaget och om hur branschen ser ut. Vi kollade runt på konkurrenternas hemsidor för att 
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få en inblick i vad de hade för produkter och tjänster. Dessa undersökningar ligger även till 
grunden för de substitutprodukter vi anser ligger närmast vår produkt.  
För att slippa ”uppfinna hjulet på nytt” har vi undersökt befintliga hörlurar genom att dels 
besöka butiker som säljer denna typ av produkt men även monterat isär ett par av lite 
billigare sort. Detta för att dels på ett enkelt sätt förklara och beskriva för varandra vad vi 
tänker i vissa detaljer men även för att undersöka storlek och utförande. Då vi monterade 
isär hörlurarna av den billigare sorten fick vi en slags Model Aided Design vilket var ett bra 
sätt att få en känsla för storleken.  

Kravspecifikation  

Av problembeskrivningen och de undersökningar vi gjort har vi dragit följande antaganden 
och slutsatser om hur produkten skall se ut och vilka egenskaper den skall ha.  

 Helt oberoende av sladdar vid användning. 

 Uppladdningsbart batteri inuti lurarna. 

 Minst en dags drifttid. Tanken är att man skall hänga tillbaka lurarna på sitt ställ efter 
användning. 

 Huvudfunktionen är att ta upp en analog signal från en T-slinga, göra om till ljud och 
förstärka till högtalarna i lurarna.  

 Lampa som indikerar att lurarna är påslagna. 

 Enkel reglering av volym och på/av.  

 Användarvänliga och enkla utan oklarheter vid användning. 

 Lurarna skall vara justerbara så att de passar olika individer.  

 Mjuka öronkuddar för bästa ergonomi. 

 Tilltalande design utan att sticka ut. 

 Till storleken små och smidiga hörlurar. 

 Användarvänlig laddning. 

 Med så kallad underhållsladdning så att laddningen slår av när batteriet är 
färdigladdat. 

 Lågt pris så att många lokaler vågar satsa på produkten. Ett rimligt pris är mellan 
1000 och 1500 kronor. 

Lösningsförslag 

Vi har under hela arbetets gång haft en dialog mellan oss på tänkbara lösningar av 
produkten. Då vi skissade på lösningar men även för att få fram lösningsförslagen använde vi 
Pencil Aided Design. Det hjälpte oss mycket under arbetets gång för att förtydliga för 
varandra vad vi egentligen menade. Det hände att vi var helt överrens om en detalj över 
telefon eller under ett möte men när vi sedan skissade upp det hade vi ändå inte menat 
samma sak. Lösningsförslagen vi fick fram viktades gentemot informationen vi fått från de 
olika undersökningarna och sammanställdes i en utvärderingsmatris där vi fick fram vår 
vinnare. Resultatet kändes väntat med tanke på de viktigaste aspekterna men det var ändå 
skönt att få det bekräftat. De olika lösningsförslagen och vår utvärderingsmatris kommer 
beskrivas utförligare under kapitlet Lösningsförslag.  
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Ritningar 

Då vi kommit fram till vilken lösning av produkten vi skulle jobba vidare med gjorde vi 
ritningar av produkten. Först enkla skisser på papper med mått och sedan ritade vi upp 
produkten i CATIA varpå vi sedan gjorde färdiga 2D ritningar. 2D ritningarna finns i Bilaga F. 
Dessa kom sedan att ändras då kretskortet skulle passas in. Då vi gjorde produkten i CATIA 
stötte vi på en del problem. Då delarna skulle sättas samman upptäcktes vissa fel och de var 
tvungna att göras om vilket var väldigt tidskrävande.  

Prototyp 

För att få en fullt fungerande prototyp var vi tvungna att arbeta fram ett kretskort. Vi fick 
tidigt föregångaren till vår produkt, hörstaven, att skruva isär och undersöka. Vi insåg tidigt 
att vi inte själva skulle klara av att lista ut vilka komponenter som gjorde vad och överföra 
dessa till ett modernare kretskort och nyare komponenter. Vi frågade lärare på Högskolan i 
Halmstad, gamla gymnasielärare och företag om hjälp men ingen verkade vilja lägga ner tid 
på detta. Tillslut kom vi i kontakt med Ragnar Wallebom på Aventek AB som verkade vilja 
vara med på projektet. Han ville ha underlag på hur produkten skulle fungera och ritningar 
för att passa in kretskortet. Han ville även ha den gamla hörstaven och en testutrustning av 
teleslingor då de vanligtvis inte tillverkade denna typ av produkt. Vi har endast talat med 
Ragnar över telefon och någonstans blev det en missuppfattning. Då han hela tiden hävdat 
att det skulle vara lätt att ta fram ett kretskort och att han ville vara med på projektet, för att 
sedan om det skulle bli en fortsatt tillverkning via LIC Audio AB fortsätta samarbetet med 
dem. Då vi skickade över underlaget lovade de att de skulle skicka en offert på jobbet. Bertil 
Allard på LIC Audio AB var tidigt ute och bad om att få ta del av alla offerter innan de 
godkändes. Han godkände denna men sa samtidigt att kretskortet fick kosta max 5000 
kronor. Då vi sedan återigen pratade med Ragnar Wallebom menade han att arbetet skulle 
ta 2-3 veckor att utföra. Av arbetstidskostnaderna från offerten skulle då kretskortet kosta 
mellan 85000–95000 kronor vilket kom lite som en chock. Missuppfattningen oss emellan 
var att de skulle tillverka ett färdigt kretskort som var fullt redo för produktion. Då vi 
förklarade att så inte var fallet utan att ett prototypkretskort skulle tillverkas och att vi hade 
en stram budget ville de dra sig ur om han inte fick garantier på att LIC Audio AB tänkte 
anlita Aventek AB för tillverkningen då projektet var klart. Då vi inte kunde ge dessa 
garantier stod det klart att vi återigen stod utan kretskort. Vi försökte då få hjälp från olika 
håll men då tiden var knapp var det svårt att få någon till det. Vi lyckades få en lite större 
budget från Bertil Allard på LIC Audio AB, dock inte i närheten av vad Aventek AB först ville 
ha. Då vi pratade med Aventek AB i igen lovade de att hjälpa till att lägga några dagar på vårt 
projekt och göra ett enklare kretskort för en summa som vår budget täckte. 
Mekanikdelen av prototypen är tillverkad i en plastprinter efter våra CATIA ritningar. Stället 
till laddaren är tillverkad i ett relativt sprött plastmaterial för att hålla nere kostnaderna. 
Även stället är tillverkat efter CATIA ritningarna men sedan tillverkade för hand.  
Prototypbilder på mekanikdelarna finns i bilaga G. 
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Redovisning och rapportskrivning 

Redan från början av projektet skrev vi anteckningar och dokument för att komma ihåg vad 
som hänt under arbetets gång. Många av dessa dokument ligger till grund för denna rapport.  
Under projektets gång har vi utfört två redovisningar. En efter halva projektets gång på 
engelska och en när det var klart. Till redovisningen på engelska använde vi oss av 
programmet PowerPoint för publiken enklare skulle kunna följa med. Till den slutgiltiga 
redovisningen som var på svenska användes också PowerPoint och där visades även vår 
fungerande prototyp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



     

11 
 

Lösningsförslag  
Under arbetets gång har vi haft en rad olika alternativa utformningar på produkten. Det har 
varit väldigt olika varandra men med samma problem att lösa. Vi kommer nedan presentera 
de viktigaste och de som vi valde bort sist av alla.  

Förslag: ”In-ear” 

En så kallad ”In-ear” hörlur med små hörsnäckor och en sladd emellan. Denna typ av 
hörsnäckor ser man ofta tillsammans med dagens mp3-spelare och portabla FM-
radioapparater. Tanken var att man skulle få plats med tekniken för att ta emot signalen från 
T-slingan och batteri inne i öronsnäckorna.  Mellan öronsnäckorna skulle det gå en sladd 
som hängde antingen under hakan eller bakom nacken. Det hade gjort produkten väldigt 
liten och portabel. Ur hygienisk aspekt är denna lösning inte att rekommendera då man blir 
tvungen att stoppa snäckorna i öronen, och man måste därför rengöra dem mellan varje 
användning om det är olika personer som använder dem. Ett alternativ som kunde löst detta 
problem var att använda sig av en sorts gummiöverdrag så att man byter dessa efter varje 
gång man lånat ut lurarna. Eftersom dessa skulle varit så pass små hade kostnaderna för 
tillverkning blivit högre och därför slutpriset därefter. För att bli av med sladden hade vi ett 
förslag att man skulle använda sig av bluetooth tekniken men de blir då ännu dyrare.  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag: HIFI-hörlurar 

Ett förslag vi hade på utformningen var att använda oss av en så kallad HIFI-hörlur där hela 
öronen innesluts av lite större kåpor. Vi hade då tänkt oss att man använder mjuka kuddar 
vilket gör att detta alternativ är väldigt ergonomiska och sköna vid användning. Vi hade tänkt 
oss att tekniken och batteriet skulle vara inne i kåporna och att sladden ligger i huvudbågen. 
Detta gör att man endast behöver ha en enda produkt och inga lösa sladdar. Att det är stora 
kåpor som innesluter öronen gör även att man kan stänga ute störande ljud på ett bra sätt. 
Negativt med dessa hörlurar är att de blir stora och därför märks de mer vid användning. 
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Förslag: Dosa med lösa hörlurar 

 En lösning kan vara att man har tekniken i en separat liten box som man antingen hänger 
runt halsen eller med en klämma fäster på sina kläder. I boxen skall det vara en vanlig 
3,5mm hörlurskontakt som man ser i många portabla mediaenheter. Man kan på så sätt 
använda i stort sett vilka hörlurar på marknaden som helst. Nackdelen med denna lösning är 
att man får två olika produkter att hålla reda på.  

 

Förslag: Liten HIFI-hörlur 

Det förslag vi anser är det bästa och därför jobbat vidare på är en så kallad liten HIFI- hörlur. 
Den har stora likheter med den tidigare nämnda HIFI-hörluren men skiljer sig vid vissa 
punkter. De är på samma sätt uppbyggda med tekniken i hörlurarnas kåpor och sladdarna 
går i hörlurarnas båge över huvudet. Det som skiljer är mest storleken på kåporna, vilket 
medför att man får en liten hörlur men ändå all teknik i en och samma enhet. Kuddarna på 
hörluren kommer nu att ligga emot örat och inte runt om som på HIFI-hörluren. Ergonomiskt 
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är de nätan lika sköna som HIFI-hörluren men de har inte samma egenskap att hålla ute det 
ljud som inte kommer via teleslingan. Då det var denna lösning vi valde att arbeta vidare 
med kommer vi att beskriva den mer detaljerat under kapitlet Resultat.  

 

Utvärderingsmatris 

För att säkerställa att vår fakta stämde överrens med vilket lösningsförslag vi ansåg var det 
bästa viktade vi upp egenskaperna och sammanställde dem i en utvärderingsmatris. Vi ser 
nedan att förslaget om en liten HIFI-hörlur fick mest poäng även om det var en knapp vinst, 
men man skall då ha i åtanke att den egentligen inte hade någon svag egenskap. 
 
 

  
Lösningsförslag             

Egenskap Vikt In-Ear summa Hifi-stor Summa Dosa* Summa* Hifi-liten Summa 

Design 5 5 25 3 15 3 15 4 20 

Användarvänlighet 3 2 6 5 15 2 6 5 15 

Ergonomi 3 2 6 5 15 2 till 5 6 till 15 4 12 

Hygien 5 1 5 5 25 1 till 5 5 till 25 5 25 

Prestanda 4 4 16 5 20 4 till 5 16 till 20 4 16 

Pris 3 4 12 3 9 2 till 4 6 till 12 4 12 

 
Summa   70   99   59 till 93   100 

 
*Beroende på vilken hörlur som används 
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Resultat 

Produkten 

Efter det underlag vi arbetat fram har vi kommit fram till att produkten skall se ut på 
följande sätt. Det är en vad vi kallar liten hifi – hörlur för att täcka de krav och önskemål vi 
fått från våra undersökningar. Till hörluren har vi tagit fram ett laddställ och en laddlist som 
förenklar användandet av hörluren. Vi har även gjort en FMEA – analys som finns i bilaga H. 

Elektroniken  

Elektroniken som sitter i hörlurarna i dagsläget är en förenkling av hur en slutgiltig produkt 
kommer att se ut. Detta för att hålla nere kostnaderna för prototypen och mer för att visa på 
funktionen. Detta gör att vissa delar är större på prototypen vilket gör att de sticker ut vilket 
de inte skall behöva göra om de tilltänkta komponenterna sitter i. Kretsschema och 
blockschema för elektroniken finns som bilaga I samt bilaga J.  
Elektroniken skall drivas av två stycken AAA batterier. Det skall sitta en laddningskomponent 
i hörlurarna vilket gör att man aldrig kan överladda batterierna utan den stänger automatiskt 
av laddning då de är fulladdade. Det kommer även sitta en spänningsfördelare vilket gör att 
det inte kommer för hög spänning till hörlurarna då transformatorn är avsedd att kunna 
ladda flera hörlurar samtidigt.  
I bågen på hörluren sitter en spole som tar upp signalen från magnetfältet. Anledningen att 
spolen sitter där är för att den skall ligga vågrätt mot magnetfältet för bästa mottagning. Det 
är även en bra placering då man slipper skärma av högtalarna som annars kan störa ut 
magnetfältet med sina magneter. Från spolen går en kabel till kretskortet där signalen går 
via ett högpass – filter innan den når förstärkaren. Förstärkningen regleras av en 
potentiometer som även skall ha en på/av funktion. Då man ställt in önskad förstärkning på 
potentiometern kommer ljudet ur högtalarna. Från kretskortet går även en kabel till den 
andra hörluren. Bilder på hur elektroniken ser ut i prototypen finns i bilaga K. 

Mekaniken 

Hörluren skall i största del tillverkas i plast. Efter samtal med Per Andersson som är 
materiallärare vid bland annat högskolan i Halmstad, har vi kommit fram till att Polypropen 
är en plast som uppfyller våra krav. Vi ville ha en plast vars egenskaper är att den skall ha bra 
slagmotstånd och vara stark men även ha en viss mån av elasticitet till bågen. Vidare kom vi 
fram till att hela hörluren skall tillverkas i samma plast då den dels uppfyller kraven vi ställt 
och är i miljösynpunkt bra då man inte blandar plaster. Polypropen kan även anses vara en 
miljövänlig plast vid återvinning. Ett annat alternativ var ABF-plast som har i stort sett 
samma egenskaper men är lite finare och därför dyrare. Vi valde därför polypropen.  
Vidare kommer hörlurens kåpor att ha ett hålrum som rymmer elektroniken vilket gör att 
den ligger skyddad och dold.  
För ergonomins skull har vi valt att använda en sorts mjuka kuddar för kontakten mellan 
användaren öra och hörluren. Under våra undersökningar har vi kommit fram till att 
ergonomin och hygienen är viktigt att tänka på. Vi har därför valt att använda en kudde som 
är skön att använda och av ett material som är lätt att torka av och rengöra. Återigen med 
diskussioner med Per Andersson men även Mats Lindgren, Kompositprodukter AB, har vi 
kommit fram till att vakuumformning av ett separat ytskikt av mjukgjord PVC – plast där man 
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sedan lägger i ett stansat polyeterskum är en bra lösning. Man täcker sedan baksidan med 
ett styvt PVC ark och svetsar samman dessa med en HF – svets. Det är en metod för att 
svetsa samman plastmaterial med radiovågor. (www.forsstrom.com) Vi hade tidigare en 
metod där man kunde få ytskiktet och det mjuka i kudden i samma tillverkningsprocess men 
med diskussioner med Lindgren var det en svår tillverkningsprocess i dagsläget som de inte 
hade lyckats tillfredställande bra med. Man skulle då använda sig av polyuretan som är en 
skumgummiplast eller integralskum. Vid tillverkningen av kuddarna kunde man kyla 
skummet kraftigt vilket gjorde att man fick en yta på skumgummit som klarade våra krav. Då 
detta inte var något vi kunde använda i dagsläget är detta något att tänka på i framtiden. 
Vid tillverkningen kommer kudden att limmas fast på plattan som även innesluter 
elektroniken. 
I bågen kommer kablar att dras för att helt bli fri från kablar vid användning.  
För att ställa in bågen till önskad storlek finns det räfflor i bågen som när den förskjuts i 
kåporna, som är utrustade med en liten tapp, hakar i och varandra och stannar till där man 
vill mellan 0 och 39,5mm. Denna lösning medgör att man inte behöver fler delar i hörluren 
för att klara av inställningen. En illustration som visar detta finns i bilaga L. 
Längst ner på högra kåpan sitter det en kombinerad strömbrytare och potentiometer i ett 
hjul. Man sätter på hörluren genom att snurra på hjulet och hör ett klick och i samma rörelse 
höjer man volymen till önskad styrka. Vid avstängning eller volymsänkning snurrar man 
hjulet i motsatt riktigt och vid återliggare ett klick är hörluren avstängd. Nedtill skall det även 
finnas en liten lampa som indikerar när man satt på hörluren.   

Ritningar 

Detaljritningar på de mekaniska delarna återfinns i bilaga F. För ritningar på kretskortet 
hänvisar vi till kretsschemat av elektroniken i bilaga I.  
  

Laddning 

För laddning av hörluren har vi för att förenkla användandet tagit fram ett ställ där hörluren 
på ett smidigt sätt skall hängas. På hörluren är det bleck på undersidan av bågen som är till 
för laddningen. Motsvarande bleck sitter i den lilla näbben på stället och när dessa kommer i 
kontakt kommer hörluren att laddas. För att förenkla för användare som använder sig av fler 
hörlurar har vi tagit fram en list där man kan hänga upp fler hörlurar på rad. Näbben som är 
löstagbar förflyttas därför från stället till listen för att förse hörluren med ström. Vid 
användning av fler hörlurar behöver man endast ansluta en adapter för att förse hela listen 
med ström. Laddningen sker genom att transformatorn ansluts till ett vanligt 230 Volts 
uttag. Denna transformator kan ladda en eller flera hörlurar samtidigt. Elektroniken i 
hörluren gör att hörluren får rätt laddström. Bild på laddstället och laddlisten finns på nästa 
sida. Fler bilder finns även i bilaga M. Ritningar på laddstället finns i bilaga N och laddlisten i 
bilaga O. 
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Affärssystem  

Marknaden 

Slutanvändaren av denna produkt är personer som har en hörselnedsättning men 
utformningen av produkten gör att den med fördel köps in av den ansvariga för offentliga 
lokaler. Under våra undersökningar var det även privatpersoner som visade intresse för 
denna typ av produkt som kunde tänka sig att köpa en egen. Det är över 50% av alla med 
hörselnedsättning som inte använder sig av hjälpmedel i sin vardag idag men på dessa 
platser faktiskt behöver det.  
Då vi vet att den tidigare varianten av en hörstav inte längre anses vara modern och att folk 
därför drar sig för att använda dessa kommer denna produkt vara ett bra alternativ.  

Distribution 

Då vi arbetar med LIC Audio AB och de redan har en väl fungerande säljkanal kommer 
produkten att snabbt nå marknaden om de väljer att tillverka produkten. De har även 
serviceverkstäder och kunnig personal runt om i landet för att tillgodose kunderna efter ett 
eventuellt köp.  

Produktionsprocessen 

Då vi under arbetets gång har arbetet med Aventek AB och de tillverkat elektroniken i 
prototypen anser vi att vid en tillverkning av större skala anlita dem för att ta fram ett 
slutgiltigt kretskort som passar mekaniken bättre. Jämfört med prototypen kan de även 
optimera ljudet i hörlurarna så att de skall leverera ett så bra ljud som möjligt. De har även 
kunskap om vidare tillverkning av mekaniken och det är även de som står bakom 
produktionsbudgeten till produkten.  

Kalkyler 

Vi har tagit fram uppgifter om ungefärliga kostnader för tillverkningen av delarna i hörluren. 
Dessa kan inte anses slutgiltiga då vi under projektets gång tagit kontakt med eventuella 
tillverkare som uppskattat kostnaderna utifrån egna erfarenheter.  
Om vi bortser från utvecklingskostnaderna och endast uppskattar tillverkningskostnaderna 
för delarna till hörluren har vi fått fram följande siffror. Utvecklingskostnader på mellan 
85000 - 95000 kronor tillkommer om man anlitar Aventek AB för framtagning av ett 
komplett kretskort som är optimerat och klart för tillverkning.  
 
Priserna varierar för detaljerna vid olika volymer av 5000 – 50000. 
Plastdetaljer 27-70 kr 
Muffarna  5-6 kr 
Elektroniken 150 – 300 kr 
Summa  182-376 kr 
 
Med dessa prisuppgifter anser vi att ett rimligt pris på produkten är mellan 1000 -1500 kr. 
det är även de uppgifter vi fått från undersökningarna att tänkta köpare är villiga att betala.  
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Tidplan 

Om LIC Audio AB väljer att gå vidare med denna produkt och lansera den har Aventek AB 
uppskattat att de behöver mellan 2 – 3 veckor för vidareutveckling av elektroniken, samt för 
att anpassa den efter mekaniken och optimera den för bästa ljud.  
För plastdetaljerna behövs även tillverkningsverktyg för maskinerna. Dessa tar ca 6 veckor 
att tillverka. Med all utveckling av elektronik och verktygsframtagning samt utprovning av 
denna uppskattas att produkten kan nå marknaden inom 3 månader.  

Risker 

En risk med projektet och som vi tyvärr även fick erfara var att ett annat företag skulle hinna 
före oss med en produktlansering av en liknande produkt. (mer om denna produkt i nästa 
avsnitt) Då vi kommer efter dem med lanseringen finns risken att den tidigare produkten 
redan tagit stora marknadsandelar.  
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Ny produkt av Humantechnik GmbH (Tyskland) 
I slutet av projektet släptes en ny produkt på marknaden som är tänkt att fylla samma behov 
av ljudförstärkning i offentliga lokaler. Denna hörlur tar emot samma signal via tele-slingan 
och kan därför ses som en direkt konkurrent. Ett produktblad från konkurrenten på denna 
produkt finns i bilaga P.  
Denna produkt har dock en hel del skillnader i utformningen och går därför emot några av 
våra bakomliggande faktorer varför vår hörlur är utformad som den är. Den är till att börja 
med en In-ear variant som vi snabbt valde bort på grund av hygienen vid utlåning. Denna 
sorts hörlur ansågs även svåra att använda och ha dålig passform för äldre användare. Denna 
produkt skall även användas så att man i dessa hörlurar har en båge som skall gå under 
hakan. Rakt under hakan sitter elektroniken i en liten dosa. Denna dosa kommer då att tynga 
ner vilket gör utformningen än mer obehaglig för öronen. Tillfrågade personer har även 
uttryckt att det var svårt att förstå att den faktiskt skulle hängas under hakan och att 
designen inte alls var tilltalande. Nedan visas en bild på hur hörluren ser ut i dess laddare.  
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Slutdiskussion 
Vi blev varse problemet om att det finns personer som har problem att höra i offentliga 
lokaler av Bertil Allard på LIC Audio AB. Han ville då ha hjälp med att utveckla en produkt för 
att lösa detta problem. Nu 9 månader senare har vi tagit fram en prototyp som löser detta 
problem. Produkten fick formen av en liten HiFi – hörlur som är enkel och smidig. Vi anser 
att denna lösning var den bästa då vi hade utlåning vid offentliga lokaler i fokus. Produkten 
uppfyller de krav på användarvänlighet och utformning som från början ställdes.   
 
Vi har under projektets gång arbetat från olika håll med ca 60 mil mellan platserna. Detta har 
gjort arbetet krångligare och mer tidskrävande i vissa situationer. Mestadels då man vill 
förklara detaljer och lösningar.  
Avståndet mellan oss har gjort att vi inte kunnat träffas för fysiska möten mer än ett par 
gånger under arbetets gång. Om vi hade fått göra om projektet hade vi försökt träffats 
oftare så att mindre missförstånd uppstått.  
 
I slutet av projektet uppmärksammades att det numera fanns en liknande produkt på 
marknaden. Det var tråkigt med tanke på att detta projekt var tänkt som ett 
nyproduktutvecklingsprojekt men då det var relativt kort tid innan deadline var det inte 
mycket att göra. Då vi jämförde den nya produkten med vår kunde vi dock konstatera att de 
skiljer sig mycket i utformningen och att den nya inte uppfyller de krav vi hade.  
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Bilaga A – Budget 
 
Till vårt förfogande har vi haft 15000 kr under projektets gång. Pengarna har gått till 
följande: 
 
Aktivitet Kostnad (kr) Beskrivning 

Resor 500 Resor till möten och 
undersökningar. 

Plastdelar till prototyp 1500 Tillverkningen av prototypdelar 
i plast i plastprinter. 

Elektronik 12000 Den köpta elektroniken till 
prototypen av Aventek AB. 

Redovisning 2000 Utskrift/bindning av rapport. 
 

Administrativa kostnader 500 Kostnader för telefon, 
skrivmaterial, kopiering 

   
 

Summa 16500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
  

Bilaga B – Sekretessavtal  

Mellan teknologerna Johan Norberg, 860911-2456 och Johan Johansson, 820205-4634, 
nedan gemensamt kallade ”Teknologerna” och LIC AUDIO, 556221-8270, nedan kallat ”LIC”, 
har denna dag träffats följande 

 

SAMARBETSAVTAL 

  

1. Bakgrund 

1.1 I ämnet produktutveckling och nyproduktutveckling, som ingår som obligatoriskt ämne 

i utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, skall teknologstudenterna 

genomföra ett projektarbete i samarbete med ett företag, institution eller organisation. 

1.2 LIC, vars verksamhet främst består av att bedriva försäljning av ortopediska hjälpmedel, 

har blivit informerade om Teknologernas projektarbete och förklarat sig vara intresserat 

av att bistå Teknologerna vid det fortsatta arbetet. 

1.3 Mot denna bakgrund har detta avtal träffats i syfte att fastställa den närmare regleringen 

av parternas samarbete. 

 

2. Parternas grundläggande åtaganden 

2.1 Teknologerna skall tillåtas att genomföra projektet självständigt och deras arbete får 
således inte detaljstyras av LIC. Teknologerna åtar sig inget ansvar såvitt gäller 
projektets tidsåtgång, resultat eller ekonomiska framgång. Teknologerna skall 
emellertid omedelbart underrätta LIC om omständighet som väsentligt påverkar 
tidsplaneringen. 

2.2 LIC skall, i den omfattning LIC finner lämpligt, tillhandahålla expertis och bistå 
Teknologerna vid genomförandet av projektet, bl.a. genom att ställa en kontaktperson 
till förfogande. Härutöver åtar sig LIC att svara för vissa kostnader i samband med 
projektet. Villkoren för sådana utgifter skall särskilt överenskommas mellan parterna 
från tid till annan. Sådana utgifter skall dock alltid godkännas av LIC innan de vidtas. 
Vid eventuella inköp ska LIC faktureras direkt.  

 

3. Rapportering, dokumentation m.m. 

3.1 Teknologerna skall löpande avge skriftliga rapporter över de resultat som löpande 

framkommer under avtalstiden. Vid projektarbetets slut skall Teknologerna avge slutlig 

rapport innehållande bl.a. beskrivning av det arbete som nedlagts på projektet av 

Teknologerna och en detaljerad redogörelse för projektets resultat. 
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4. Intrång i annans rätt 

4.1 Det åligger Teknologerna att själva undersöka om de resultat som utvecklas i samband 

med projektet utgör intrång i immateriella rättigheter tillhörande tredje man. LIC, som 

inte gjort närmare efterforskningar, har inte kännedom om och påtar sig inte något 

ansvar för sådana intrång. 

 

5. Exploatering av resultat 

5.1 Teknologerna skall under avtalstiden underrätta LIC om alla produktidéer, oavsett om 

dessa är patenterbara eller ej, som Teknologerna utvecklar i samband med projektet. 

LIC skall erbjudas att, mot utgivande av skälig ersättning till Teknologerna, helt eller 

delvis förvärva rättigheterna till alla sådana produktidéer. Förvärv skall meddelas 

Teknologerna inom sex /6/ månader efter det att den konkreta produktidén blivit känd 

för LIC. Villkoren för förvärven skall särskilt överenskommas mellan parterna. Vid 

fastställande av ersättning skall särskild hänsyn tas till LICs bidrag till produktidén samt 

graden av rättighetsförvärv. 

5.2 Först vid den händelse att LIC inte utnyttjar sina rättigheter enligt punkten 5.1 ovan äger 

Teknologerna själva rätt att förvärva immaterialrättsligt skydd till en viss produktidé 

eller att upplåta produktidén till annan part. 

 

6. Sekretess 

6.1 Teknologerna förbinder sig att inte under detta avtals giltighetstid och för en period av 

två /2/ år därefter för utomstående avslöja konfidentiell information som Teknologerna 

mottagit från LIC i samband med projektet. Med konfidentiell information förstås varje 

uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats 

eller inte, som LIC önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir 

allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än 

genom brott mot denna bestämmelse. Teknologerna har dock rätt att diskutera projektet 

med lärare vid Högskolan i Halmstad samt att redovisa projektet muntligt och skriftligt 

inför lärare och elever vid Högskolan. På begäran från LIC kan skriftliga rapporter 

hemligstämplas i maximalt fem /5/ år. Det åligger Teknologerna att tillse att de lärare 

och elever som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information är bundna att 

hemlighålla denna information i samma utsträckning som Teknologerna enligt detta 

avtal.  

6.2 LIC förbinder sig att behandla information som erhålles från Teknologerna 

konfidentiellt, särskilt med hänsyn till information som kan få till följd att nyhetshinder 

uppstår vad gäller immaterialrättsligt skydd. 

 

 

 

 



     

 
  

7. Avtalstid och förtida uppsägning 

7.1 Det avtal träder i kraft sedan det undertecknats av bägge parter och gäller därefter tills 

vidare. Avtalet kan skriftligen sägas upp av respektive part med iakttagande av tre /3/  

månaders uppsägningstid. 

7.2 Part äger rätt att, utan hinder av vad som ovan stadgats, säga upp detta avtal till 

omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina 

skyldigheter enligt avtalet och ej vidtar full rättelse inom fjorton /14/ dagar efter 

skriftligt påpekande därom. 

 

8. Följder av avtalets upphörande 

8.1 Vid avtalets upphörande skall LIC ha rätt att utan inskränkningar vad gäller tid och 

territorium (utom sådana som följer av Teknologernas immateriella rättigheter) använda 

den know-how som överförts enligt detta avtal. 

 

9. Ändringar och tillägg 

9.1 Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen 

avfattade och undertecknade av bägge parter.  

 

10.  Tvister 

10.1  Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt 

Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 

Skiljeförfarandet skall äga rum i Helsingborg.  

 

----------------------------- 

 

 

 
Av detta avtal har studenterna tagit varsitt och företaget ett exemplar. 

 

Halmstad den ____________ 2007 

 

 

För Teknologerna       För LIC AUDIO AB 

 

_____________ _____________      _____________________ 

Johan Norberg  Johan Johansson      Bertil Allard 



     

 
  

ÄNDRING SAMARBETSAVTAL 

 
Enligt avtal åligger skriftligt avfattande och undertecknande av bägge parter vid eventuella 
ändringar i samarbetsavtalet.  
Teknologerna har gjort följande ändring där det tidigare stod skrivet:  

”Detta avtal har upprättats i två /2/ likalydande exemplar, varav parterna tagit vardera ett 
/1/.” 
 
 Till nuvarande text: 
”Av detta avtal har studenterna tagit varsitt och företaget ett exemplar.” 
 
 
 
 

För Teknologerna   För LIC AUDIO AB 

 

_____________ _____________       _____________________ 

Johan Norberg  Johan Johansson        Bertil Allard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Bilaga C – Gantt – schema 
Ganntschema 

                 Vecka: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Projektsökning         

                               Pantentsökning 
 

      
                               Projektplan 

    
    

                             Marknadsanalys 
     

    
                            Användaranalys 

      
    

                           Få kontakt med 
företag 

       
  

                           Brainstorming 
       

    
                          Skisser 

        
    

                         Funktionsmodell 
          

  
                        CAD 

          
  

                        Värdering och urval 
          

  
                        Prototyptillverkning 

           
    

                      Förberedelse inför 
pres 

             
    

                    Presentation ENG 
              

  
   

Vecka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                       Affärsplan     
                                           Kontakt med företag 

 
      

                                         Kyrkundersökning 
    

    
                                       Materialundersökning 

    
      

                                      Ändring i CAD och ritn 
      

        
                                   Prototyptillverkning 

          
    

                                 Utvärderingar 
            

      
                              Resultatbeskrivning 

              
      

                            Användarmanual 
                 

  
                           Rapportskrivning                                             

                       Förberedesle inför 
pres 

                  
    

                         Redovisning 
                   

  
                         UTEXPO 

                    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

Bilaga D – Undersökningar 
Vi började med att prata med personer som hade anknytning till ämnet. Det var läkare på 
öron, näsa, halsavdelningen, Hörselpedagoger, personer på hörselskadades riksförbund, och 
även andra inom området. Vi har även sökt en hel del efter information på Internet 
(www.hrf.se) om hörselskador och liknande produkter. 
Av undersökningarna att döma som bestod av frågor som vi funderat ut innan och dels en 
del där det var ett fritt samtal. Det var bra att ha vissa uppstaplade frågor men det fria 
samtalet gav väldigt mycket då det kom fram saker som vi inte kunde förutspå eller tänkt på. 
Av dessa undersökningar förstod vi att många tyckte att det verkade som en bra produkt där 
behovet ständigt ökade då hörselproblem ständigt sjunker i åldrarna. Någon kommenterade 
till och med att de tyckte den gamla hörstaven var bedrövlig och behövde en uppfräschning 
utan att vi nämnt att det fanns en sådan. Det skulle vara väldigt enkel att använda då den 
kommer att användas av lite äldre människor där många har svårt för tekniska saker. Vi kom 
även fram till att hörstaven var dålig i många sammanhang till exempel teatrar där man vill 
få musiken i båda öronen och inte endast i ett som hörstaven endast kan leverera. De var 
överens om att det skulle vara en produkt som tilltalar designmässigt men att den absolut 
inte skulle sticka ut. Andra tänkbara situationer där produkten skulle kunna komma till 
användning är i kyrkan, under sammanträde, föreläsningar i små och större lokaler med 
mera men kravet är att det finns en Teleslinga installerad. Att det skall vara en Teleslinga är 
för att det förstärker ljudet av den som pratar och inte allt ljud i omgivningen som även kan 
vara bakgrundsbrus och andra störande moment. 
Vi har varit och undersökt befintliga hifi-lurar, dels för att se hur de är uppbyggda och även 
jämföra olika märken och modeller för att se vad som är bra och dåligt. Att vi inte använder 
oss av någon form av ”in- ear” lurar som brukar skickas med olika sorters mp3 spelare och 
liknande är att äldre har svårt att använda sig av dessa då de ofta ramlar ut men även av 
hygieniska skäl i vårt fall då många kommer att använda sig av samma lurar. 
Anledningen att många kommer att använda sig av samma lurar är för att de är tänkta att 
hyras eller lånas ut vid offentliga platser så som tidigare nämnda platser. Till exempel teatrar 
och liknande. Av undersökningarna att döma har vi förstått att det är många som lider av 
hörselproblem utan att egentligen själva vara medvetna om det. Det är personer som därför 
inte har någon form av hörseltekniska hjälpmedel men ändå har svårt att uppfatta ljud i 
omgivningar där det kan förekomma någon form av störande bakgrundsljud. Man behöver 
alltså inte ha några större problem i sitt vardagliga liv. Ljudet flyter samman och man förlorar 
vissa ord eller bokstäver i tal.  

Marknadsanalys 

Bara i Sverige uppger 1,1 miljoner människor att de hör dåligt. Dessa 1,1 miljoner har 
antingen en mindre hörselskada eller är helt döva. Ungefär en tredjedel använder 
hörapparat för att mildra eller helt hjälpa syndromen. Bland dessa finns olika typer av 
hörselnedsättning. En del lider av tinnitus andra med Meniéres syndrom. Det finns även de 
som är ljudöverkänsliga och de som är vuxendöva. Detta är siffror från statistiska 
centralbyrån där personerna i undersökningen fått frågan: ”Kan du utan svårighet höra vad 
som sägs i samtal mellan flera personer, med eller utan hörapparat?” Det är därför siffror 
där man inte uppmätt graden av hörselnedsättning utan endast att problemet finns.  



     

 
 

Även de sju Temo-undersökningar som utförts under åren 2002-2006 visar på att det 
genomsnittligt är 16 % av det svenska folket som anser sig ha nedsatt hörsel. Det är 
oroväckande att dessa siffror stigit kraftigt under de senast åren. Statistiska centralbyrån 
beräknade år 2000 med att det skulle vara 902 000 personer med nedsatt hörsel år 2012. 
Denna gräns är som sagt redan uppnådd och om ökningen fortsätter i denna takt kommer 
1,6 miljoner lida av nedsatt hörsel år 2012. Man tror att folk är mer uppmärksamma och 
därför lägger märke till sitt problem i större utsträckning än tidigare. Även på bullriga 
arbetsplatser görs stora ansträngningar för att minska och förebygga hörselskador. Tyvärr 
glöms arbetsplatser där det inte finns allt för höga ljudnivåer men ett ständigt störande ljud 
bort. Exempel på detta är arbetsplatser med mycket bakgrundsljud till exempel inom 
läraryrket. Det är där vanligt med förtidspensionering på grund av hörselproblem. Oftast är 
det inte hörselproblemet i sig som är orsaken utan att man mår dåligt över sin situation. 
Man får svårare att hänga med i diskussioner och liknande där det är många personer 
involverade eller i lokaler med bakgrundsljud. Detta får till följd att det sociala livet blir 
lidande då man tillslut låtsas höra då man inte vågar säga: VA? mera.  
Det är inte alltid arbetsplatsen som är den största boven till nedsatt hörsel. ”Fritidsbuller” är 
en minst lika stor faktor för att allt fler personer drabbas. Musik, motorsport, jakt och 
byggarbeten hemma är några av de saker som man särskilt pekar på bidrar till hörselproblem 
då man inte skyddar sig ordentligt. Det finns dock dålig statistik inom detta område för 
tillfället. Det finns därför endast en förmodad koppling mellan hög musik på t.ex. konserter 
och diskotek.  
Hörselskadades riksförbund skriver i sin årsrapport från 2007 att ”En halv miljon människor 
hör dåligt i onödan, för att de inte har de hörseltekniska hjälpmedlen de behöver.” Man 
menar i samma rapport att landstinget inte gör sitt i att informera patienterna om vilka 
tekniska hjälpmedel det finns och var man kan få hjälp med att prova ut dessa. Man nöjer sig 
med att hjälpa patienten prova ut en hörapparat. Många skulle behöva extra hjälpmedel när 
de talar i telefon, sitter på möte eller liknande, men de vet inte var de skall vända sig eller att 
hjälp över huvud taget finns. Under år 2006 fick hela 70000 en hörapparat utprovad och blev 
därför med bland de ca 336000 i Sverige som har hörapparat enligt HRF. Trots att så pass 
många har hörapparat är det 46 % av alla hörselskadade i åldrarna 20-75 år som inte har alla 
de hjälpmedel som de anses behöva. Eftersom landstingets inställning till de hörselskadades 
problem verkar vara låg då de skyller på ekonomin och att hjälpmedlen är för dyra får andra 
tekniska lösningar svårt att hävda sig. Eftersom hjälpmedel i vissa fall kan vara skillnaden 
mellan en förtidspensionering eller inte är det dumt att anse att dessa är för dyra. Så många 
som 70 % av alla de hörselskadade känner inte till att det finns andra ställen förutom 
hörselvården där det finns hjälp. Trots att det hänt väldigt mycket på den tekniska fronten 
den senaste tiden är hjälpmedlen svåra att få tag på. I HRF:s rapport anser man att det i 
många lägen inte räcker med bara hörapparat. Det är speciellt platser med mycket 
bakgrundsljud där hörapparaten fungerar dåligt eftersom den förstärker ljudet. Då även det 
störande ljudet. Produkter som kan råda bot på detta problem är de som är kopplade till en 
så kallat teleslinga. Det finns hörapparater med en inbyggd telespole som just fungerar 
tillsammans med teleslingor men många får inte möjligheten att testa dessa. Teleslingor 
sitter i många allmänna lokaler och konferenslokaler och liknande där de med hjälp av ett 
magnetfält sänder ut det som talaren säger i micken till mottagaren som den hörselskadade 
bär med sig. Dessa mottagare kan vara så pass små att de ryms i en hörapparat. Enligt plan 



     

 
 

och bygglagen (PBL) skall det installeras en teleslinga i nybyggnationer och vid ändring av 
byggnader.  
Det har även visat sig att elever med nedsatt hörsel har en svårare skolgång då de inte hör 
vad som sägs i klassrummet av kamraterna och lärarna. Det kan även medföra att de känner 
sig utanför och inte likvärdiga med sina klasskamrater. Det finns särskilda skolor som är 
avsedda just för hörselskadade med specialanpassad skolgång men det finns även de som 
väljer att gå i vanliga skolor där det erbjuds lite eller inget extra stöd. Dessa har oftast en 
svår skolgång då de ständigt måste ta igen det de missar under dagen för att inte halka efter.   

Personundersökningar 

Vi har under arbetets gång träffat personer inom området för att få deras bild av projektet 
och vad de anser att vi bör tänka på. De har kommit med synpunkter som dels har bekräftat 
tidigare uppgifter men givetvis med mycket nytt som kom väl till användning i projektet.  
Vid besök på Martin Luther kyrka i Halmstad var vi i kontakt med deras vaktmästare som 
under gudstjänsterna förser församlingen och underhåller denna typ av utrustning. I nuläget 
använde sig av hörstavar som tar emot ljudet via kyrkans tele-slinga. De hade två hörstavar i 
bruk som båda lånades ut vid varje gudstjänst. Dessa drivs av alkaliska AA (R06) batterier 
som han byter då de tar slut. Han tyckte att det var den bästa lösningen då han kan köpa 
standardbatterier i stort set var han vill men att uppladdningsbara batterier hade varit att 
föredra. Han tyckte följaktligt att hörstaven fyllde sin funktion men menade också att de 
började bli för gamla och att de behövdes förbättras. Han förtydligade att det oftast fanns en 
ansvarig som han själv i offentliga lokaler som skötte dessa saker.  
 Vidare i samtalet när vi avslöjade vårt förslag på ett enkelt laddställ nappade han och tyckte 
det var en bra idé. Det framkom då att det kunde vara bra om man kunde hänga upp 
laddaren på väggen så att man kunde ha den eller dem i ett låsbart väggskåp för att 
förhindra stöld.   
Vid ett besök på Hörseltjänst i Halmstad där vi frågade om produkten och dess utformning. 
Då vi kom in hörlurens ergonomi kom vi in på den mjuka muffen som sitter mot användarens 
huvud eller öra, diskuterade vi olika varianter. Det finns en variant som är av skumgummi 
utan någon form av överdrag. Denna variant ansåg de inte verkade bra för ändamålet då de 
lätt blir smutsiga och ohygieniska. En annan variant som man ofta ser på lite dyrare HIFI- 
hörlurar är små mjuka kuddar av skinn eller skinnliknande material.  Kuddarna är fyllda med 
softfoam eller skumgummi. Det var en bättre lösning rent hygieniskt då man lätt kan torka 
bort smuts från dessa.  
Hörseltjänst berättade att dagens hörapparater är utformade efter användarens specifika 
öra. Det innebär att man dels gör en avgjutning av innerörats form och att man kontrollerar 
vilken typ av hörselskada personen lider av. Tidigare var det så att hörapparaten förstärkte 
alla sorters ljud men dagens moderna förstärker endast det ljudet som användaren har svårt 
att höra. Vissa har svårt att höra diskanttoner och andra bastoner. De menade följdaktligt att 
vår typ av produkt inte skulle användas under en allt för lång tid då den eventuellt inte 
gjorde så mycket nytta för vissa personer.   
De personer vi träffat har även varit inne på att produkten inte skall sticka ut eller vara 
motbjudande att använda. Vissa har svårt att visa att de faktiskt har ett handikapp och 
använder därför inte denna typ av produkt om den inte har en tilltalande design.  



     

 
 

Telefonundersökning 

För att få information och idéer till projektet tyckte vi att det var bra att kontakta personer 
som har anknytning till ämnet med dålig hörsel. Vi kontaktade sjukhus, hörselskadades 
föreningar och en hörselpedagog då vi ansåg att de kunde vara till hjälp med utformningen 
av produkten och tankar kring problemet. Dessa samtal gav även oss många idéer att själva 
jobba vidare med. 
Det konkreta vi kom fram till under telefonundersökningarna och som även var väldigt 
likvärdigt personerna emellan var bland annat att äldre personer som produkten främst 
riktar sig till har problem med att använda sig av en så kallad ”plopp” som man stoppar i 
öronen. Detta för att dessa standard- ”ploppar” inte passar alla öron och äldre har svårt att 
få dem att sitta kvar. De vi talade med rekommenderade därför en vanlig hifi-hörlur som 
sitter utanpå örat. De ansåg även att vi skulle använda oss av förstärkning på båda öronen då 
man förstör lite av upplevelsen vid en teater och liknande om man bara förstärker i ett öra.  I 
övrigt angående utformningen av produkten gick meningarna isär. Vissa menade att 
designen var viktig då det är känsligt att visa att man har hörselproblem och därför aldrig 
skulle använda sig av en mindre estetiskt tilltalande produkt. Andra menade att det inte 
spelar så stor roll och att det inte gör så mycket då man ändå sitter i en publik. Det fanns 
även de som menade att vissa inte använder hörlurar då bågen skulle kunna förstöra eller 
ändra användarens frisyr. En viss majoritet fanns dock av de som föredrog att produkten inte 
var för stor och att den skulle ha en tilltalande design.  
Då vi diskuterade produktens användning av lokalers teleslinga var även där åsikterna 
delade. En del tryckte på att de var relativt brett installerat i allmänna lokaler. Det positiva 
var att de var enkla att använda och att bara det önskade ljudet förstärktes till användaren 
och att således det störande bakgrundsbruset försvinner. Våra tidigare undersökningar 
stämmer även överens med dessa påståenden. Det var även en grupp som menade att 
teleslingorna inte alls fungerade så bra som det var tänkt. De ansåg att de sköttes för dåligt 
och att det inte fanns tillräkligt med kunskap hos lokalvårdaren. Alla var dock överrens om 
att inställningen och medvetenheten hos allmänheten höll på att bli bättre vilket bara var 
positivt för de hörselskadade. Fler och fler använder hörseltekniska hjälpmedel utan att 
känna obehag av att allmänheten ser detta, vilket samtidigt medför att allmänheten blir 
medvetna om problemet. 
I samtal med hörselpedagogen Eva Berg på Gislaved kommun framkom även att det 
möjligen finns en annan kundkategori inom skolan. Då hon jobbade med hörselskadade 
elevers situation i skolan hade hon uppmärksammat att elever med 
koncentrationssvårigheter ofta har svårt att sitta still då de hör störande ljud eller prat från 
sina klasskamrater. Dessa personer får vanligtvis inte hörapparat då de egentligen inte har 
hörselproblem men en produkt som enbart förstärker ljudet från läraren och inget annat 
skulle eventuellt få dem att lättare kunna koncentrera sig på det de skall.  
Då dagens hörapparater kostar från 4000 kr till 10000 kr med utprovning ville vi belysa att 
vår produkt skulle hamna mycket under. De vi pratade med kunde tänka sig att mellan 1000 
kr och 1500 kr kunde vara en rimlig nivå. ”Det är ett pris jag skulle betala för att höra” sa Eva 
Berg som i dagsläget inte har hörapparat men som märkt att hon fått försämrad hörsel 
under åren.  



     

 
 

Kyrkundersökningar 

För att få en bättre bild av hur stor användningen av den tidigare produkten är bland de 
svenska kyrkorna tog vi kontakt med domkyrkorna men även några mindre. Totalt var vi i 
kontakt med femton olika kyrkor från Lund i söder till Luleå i norr. Frågan vi ville få besvarad 
löd: Använder ni er av hörstavar i kyrkan?  
Av dessa undersökningar framkom att antalet hjälpmedel och hur många som används 
varierar stort. De flesta hade hörstavar som användes regelbundet men många menade att 
personer istället använde sina egna hörapparater och då växlade över till t-läget på den.  
En sammanställning av denna undersökning finns i bilaga E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Bilaga E – Sammanställning av undersökning i svenska kyrkor 
Frågan löd: Använder ni er av hörstavar i kyrkan? 
Lista på Domkyrkor i Sverige, samt några mindre i Halmstad 

1. Luleå 
De använde totalt 22st som de relativt nyligen köpt. Ett par användes varje 
gudstjänst.  

2. Härnösand 
Använde ca 1-2 varje söndag. Folk har även egna hörapparater de ställer om till T 
läge. 

3. Uppsala 
Använder regelbundet flera ggr i veckan. 

4. Västerås 
Använder 2-3 stycken varje söndag. 

5. Karlstad 
Används endast ett par gånger per år numera, men användes mer för 10 år sedan. 
Många har egna hörapparater.  

6. Storkyrkan Stockholm 
De har inga hörstavar. Av de som har nedsatt hörsel har de allra flesta nuförtiden en 
egen hörapparat. 

7. Strängnäs 
Använder 1-2 varje söndag då många har egen hörapparat. 

8. Skara 
Används väldigt sällan. De flesta har egna hörapparater. 

9. Linköping 
Ja det används 1-2 stycken vid varje större hörmässa. Relativt nyinköpta är rätt nya. 

10. Göteborg 
Ja det används 3-4  stycken varje söndag. De flesta har egen hörapparat. 

11. Visby 
Används ungefär 1 per vecka. De flesta har egna hörapparater. 

12. Växjö 
Använder 1 varannan vecka. De flesta har egen hörapparat. De tyckte mobila enheter 
vore intressanta till mindre lokaler samt utomhus. 

13. Lund 
Har nya hörstavar som används regelbundet vid gudstjänster. 

14. S:t Nikolai (Halmstad) 
Använder 2-3 stycken varje vecka. Många har egna hörapparater. De sa att de äldre 
inte vill visa att de har hörselnedsättning och trodde inte att damerna skulle använda 
sig av ett par hörlurar. De tillade att de gärna låter oss prova vår produkt med deras 
hörslinga samt se om det finns någon testperson som vill prova. 

15. Martin Luther (Halmstad) 
Använder 2 stycken varje söndag. Är intresserade av en nyare produkt. 

 
 
 



   
 

 

Bilaga F – Ritningar 
Höger kåpa 

 



     

 
 

Vänster kåpa 

 
 



     

 
 

Höger platta 

 
 



     

 
 

Vänster platta 

 
 
 
 



     

 
 

Bågen 

 
 
 



     

 
 

Bilaga G – Prototypbilder mekaniken 
 

 
 

 
 



     

 
 

 
 

 
 



     

 
 

 
 

 
 
 



     

 
 

 
 

 



     

 
 

 
 

 
 
 



     

 
 

Bilaga H – FMEA 



     

 
 

Bilaga I – Kretsschema  



     

 
 

Bilaga J – Blockschema  
 
 

 
 
 
 
 



     

 
 

Bilaga K – Prototypbilder – Elektroniken 

 
 

 



     

 
 

 
 

 
 



     

 
 

Bilaga L – Inställning hörlur 

 
 

 
 
 
 



     

 
 

Bilaga M – Bilder på laddställ och laddlist 

 
 

 



     

 
 

 
 

 
 
 



     

 
 

 
 

 
 



     

 
 

Bilaga N - Ritningar på laddställ 
Fot 

 
 



     

 
 

Ställ 
 
 

 



     

 
 

Näbb 

 
 
 
 
 



     

 
 

 Bilaga N - Ritning på laddlist 

 



     

 
 

Bilaga P – Ny produkt – produktblad

 



     

 
 

 
 
 
 


