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Sammanfattning 

Två studenter från KTH utförde ett examensarbete på 15 högskolepoäng med uppdrag 
från Mälarhöjdens Idrottsklubb Sound och Sound Junior för att designa en boll för 
blindfotboll. Utvecklingen av bollen skulle anpassas efter funktionalitet och ergonomi. 
 
Projektet började med att göra en tidsplanering där olika arbetsmomenten skulle 
skrivas ned. Arbetet fördelades i fyra olika faser, problemanalys, faktainsamling, 
konceptframtagning och sammanställning av rapporten. 
 
Projektets huvudproblem var att den befintliga bollen inte alstrar ljud vid stillastående 
tillstånd och ljudkällorna förstördes enkelt. Rapporten visar projektgruppens 
användning av analyser och studier för att sedan komma fram med olika konceptförslag. 
Resultatet presenterades med hjälp av Pugh’s matris för rekommendation av vinnande 
koncept. 
 
Konceptets huvudfunktion är att alstra ljud genom en elektronisk källa som drivs av ett 
batteri och är enkel att underhålla. Det rekommenderade konceptet ”spåret” uppfyller 
nästan alla krav som lades förutom vikten. ”Spåret” består av fyra komponenter, ramen, 
höljet, höljets skydd och ljudanordningen. 
 
Nyckelord 
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Abstract 

Two students from the Royal Institute of Technology conducted a thesis of 15 credits 
mandated by Mälarhöjdens idrottsklubb Sound and Sound junior to design a ball for 
blind football. The development of the ball would be adapted to the functionality and 
ergonomics. 
 
The project began with planning a schedule in which different tasks would be written 
down. Efforts were divided into four phases, problem analysis, documentation, concept 
development and compilation of the report. 
 
The project's main problem was that the existing ball does not generate sound when 
standing still and the sound sources were destroyed quite easily. The report shows the 
project team's use of analyzes and studies and how we afterwards came up with 
different concept proposals. The results were presented using Pugh's matrix for the 
recommendation of the winning concept. 
 
The concept's main function is to generate sound by an electronic source driven by a 
battery and is easy to maintain. The recommended concept "spåret" meets almost all the 
requirements that were in addition to the weight. "Spåret" consists of four components, 
frame, casing, sound device and casing cover. 
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Nomenklatur  

MIK= Mälarhöjdens Idrottsklubb 

cm= Centimeter 

mm= millimeter 

g= gram 

cm^2= kvadratcentimeter 

IBSA= International Blind Sports Federation 

LogMar= Logarithm of the Minimum Angel of Resolution 

TRIZ=  Teoria Reshenija Izobretatjelskich Zadacz (teori för innovativ problemlösning) 

dB= decibel 

Hz= Hertz 

GPa= Giga Pascal 

MPa= Mega Pascal 
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UV= Ultra Violet 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och problemen bakom arbetet. Även delar av 
projektet som ska avgränsas, de olika krav och mål som sätts samt lösningsmetod.   
 

1.1 Bakgrund 
 

Blindfotboll spelas i många länder och blir allt mer känt för omvärlden. Det ger möjlighet 
för synnedsatta/blinda personer att spela med jämna regler där ingen ser. 
 
MIK Sound och MIK Sound Junior är Sveriges första fotbollslag för synnedsatta barn och 
vuxna. Laget samarbetar med Mälarhöjdens IK Fotboll, Synskadades Riksförbund 
Stockholms & Gotlands län och Parasport Stockholm. MIK Sound Junior beskriver 
uppdraget genom en titel som lyder, designa en bättre boll för blindfotboll. 
 
Blindfotboll spelas med totalt tio personer, där det är fem spelare i varje lag. Av dessa fem 
spelare använder fyra ögonbinden för att inte kunna se något. Målvakten kan se för att 
kunna rädda bollen. Planen har en längd på 40 meter samt 20 meter bredd. På längden 
finns en sarg som förhindrar bollen att åka utanför samt spelarna från att lämna planen. 
Målvakten får befinna sig i ett visst markerat område som har en storlek på 5X2 meter 
och får inte överstigas. 
 
Bollen ska upprätthålla en bättre genomtänkt design som är mer anpassad för sitt 
område.  

 

1.2 Problemdefinition 
 

En viktig förutsättning för att kunna spela blindfotboll är bollen, den som används i 
dagsläget är inte helt anpassad för sitt område. Bollen låter inte när den står stilla och då 
måste domaren fram och hjälpa till genom att röra på bollen så att ljud alstras. Bollen 
låter även inte när den rullar allt för snabbt, men börjar låta igen vid lägre hastighet. 
Kvaliten är ojämn vilket betyder att vissa bollar slutar att låta efter ett par matcher och 
det leder till att man måste köpa in nya. 
 

• Bollen slutar låta när den står still, matchen avbryts under ett par sekunder. 
• Bollen låter inte vid snabbt spinn. 
• Kvaliten är ojämn, extra bollar krävs. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Avgränsningar gjordes inom arbetet för att inte behöva fördjupas inom fel område. Med 
tanke på hur mycket tid som kan förbrukas och hur brett arbetet är. Dessa 
avgränsningar gjordes: 
 

• Ingen ekonomisk redovisning. 
• Ingen fullt fungerande slutgiltig prototyp. 

 

1.4 Krav 
 

Syftet med kraven var att se till att bollen uppfyller IBSA standarder. Genom att uppfylla 
deras standarder blir det tillåtet att sälja bollen till större kändare företag, 
idrottsklubbar och kan användas inom världsmästerskap. Dessa krav måste uppfyllas: 
 

• Bollen ska upprätthålla en sfärisk form. 
• Bollen ska tillverkas av ett lämpligt material. 
• Bollen ska ha storlek 3 dvs. omkrets mellan 60-62 cm. 
• Bollen ska väga 510-540 gram. 
• Ljudsystemet som används till bollen skall vara placerad inuti bollen. 
• Bollen ska kunna drivas av fotbollsspelarna, rulla samt studsa som en vanlig boll. 

 

1.5 Mål 
 

För att veta vad som behövs göras inom projektetarbetet så togs dessa mål fram: 
 

• Bollen ska låta under en längre tidsperiod även vid stop (minimum fem 
sekunder). 

• Bollen ska ha en längre livslängd (minimum två år). 
• Hitta ett tydligt ljud som uppfyller kraven 65 dB. 



3  

 

1.6 Lösningsmetod 
 

För att uppnå projektets mål så skall följande metoder användas: 
 

• Faktainsamling: Under faktainsamlingsfasen så kommer de ske via KTH 
databaser, internetsökning, videoklipp, intervju, litteratur samt kunskaper från 
tidigare kurser som krävs för att utföra uppdraget. 

 
• Intervju/använda studie: För att få en bättre förståelse av uppdraget så skall 

man få tydliga svar genom att ta kontakt med fotbollsspelarna, IBSA, expertis, 
samt de personer som har varit i kontakt med blindfotboll och de företagen som 
har tillverkat olika typer av fotbollar. 

 
• Studiebesök: Genom studiebesök så får man en bättre bild på hur de synnedsatta 

personer spelar fotboll och hur de känner/hör vart bollen ligger samt vilka brister 
man kan hitta. 

 
• Idégenerering: Genom brainstorming och andra bekanta metoder kommer 

gruppen komma fram med olika koncept som därefter visualiseras genom CAD 
modellering och skisser. 

 
• Beslutsmetoder: De olika lösningsförslagen som gruppen kommit fram med 

sållas bort till ett koncept genom användning av beslutsmetoden Pughs matris. 
 

• Modellering: För bättre visualisering av de koncept som tagits fram genom 
brainstorming etc. så skall gruppen genomföra handskiss, 3D modellering samt 2D 
ritningar genom Creo Parametric 2.0. 
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2 Nulägesbeskrivning 
 
Kapitlet inledas med bakgrund och regler för att förstå sig på hur sporten funkar. Olika 
befintliga bollar presenteras och standarder som ska följas. Där det fördjupades mer inom 
IBSA bollen och deras ljudanordning. 
 
2.1 Bakgrund och regler 
 
I dagsläge så spelar man på en fotbollsplan med storlek 40*20 meter(se figur 1). Denna 
sport kan spelas både inomhus och utomhus, reglerna är baserade på futsal1 regler då en 
fotbollsmatch spelas av 5 spelare i varje lag. En hel match pågår under 2*25 minuter och 
maximalt 10 minuters vila. Om matchen slutar oavgjort efter 50 minuters speltid så spelas 
det med extra tid. 
 
När matchen spelas så har alla spelare på sig ögonbinden för att ingen ska se något, reglerna 
ska vara jämna. Målvakten ska inte ha ögonbindel eftersom målvakten får kommunicera 
med sitt lag när de befinner sig i ett visst område och för att kunna rädda bollarna. 
Målvakten får röra sig i ett begränsat område som är 5*2 meter och om målvakten rör sig 
utanför det begränsade området så får motståndarlaget straffspark. 
 
På planen så ser man två markerade straffpunkter, ena är 6 meter från målet och den andra 
8 meter (se figur 1). Matchen startas i mittpunkten av planen (se figur1) och då ska alla 
spelare vara på sin egen sida av planhalva. 
 
Tittarna måste vara tysta när matchen spelas så att spelarna kan höra vad huvudtränaren, 
assisterande tränaren och målvakten säger. Dessa tre guider får bara prata i ett begränsat 
område. Målvakten får prata på sin egen planhalva, huvudtränaren står utanför plan och 
pratar när spelarna är mitten av planet och den assisterande tränaren står bakom 
moståndarens mål och får prata när deras spelare är på motståndarnas planhalva. 
 
När spelarna känner att de närmar sig eller går in i en duell om vem som ska ta bollen så 
måste de säga ”voy” som betyder ”här kommer jag” för att hindra krock och onödiga skador. 
Om man inte säger ordet ”voy” under en begränsad tid så blir det frispark åt motståndara. 
När bollen slutar låta och spelarna inte hittar bollen så får domaren avbryta matchen och 
komma in på plan för att röra på bollen så att spelarna kan åter igen hitta bollen. 
 
Spelarna varnas för dålig uppträdande av domaren och vid femte regelbrytningen så får den 
berörda spelaren utvisning och ersätts av en annan avbytare spelare. 
 
När spelet väl är igång och målvakten påbörja spelet från sin egen planhalva så får inte 
målvakten kastar bollen över hela sin egen planhalva utan att studsa. Annars får 
motståndarlaget indirekt frispark, vilket betyder att motståndarna får en frispark men 
måste passa bollen till en lagkamrat innan de kan skjuta mot mål. Vid frispark och hörnor så 
måste motståndarlaget vara minst 5 meters ifrån bollen för att kunna fortsätta spelet. När 
det är hörna, frispark eller om målvakten har bollen så måste spelet fortsätta inom 4 
sekunder. 

                                                           
1 http://www.laget.se/falcaofutsalclubP00/Document/Download/765375/4679429 

 

http://www.laget.se/falcaofutsalclubP00/Document/Download/765375/4679429
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Figur 1. Fotbollsplanen för synnedsatta. 
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2.2 Spelarnas påverkan av ljud 
 

Det finns nästan alltid ljud i bakgrunden, vind, vatten, fåglar och så vidare. När spelare 
använder en fullt fungerande IBSA boll så alstras det tillräckligt mycket för att inte påverkas 
av naturliga ljud som tidigare nämnts (om inte det förekommer extrema fall). Men med 
andra ljud som exempelvis trafik, public, skrik och så vidare så kan spelaren påverkas. Hur 
mycket spelaren påverkas av ljudet beror på hur starkt det är, är det bara små 
konversationer, trafik/skrik från 100 meters avstånd så påverkas inte spelaren mycket. Men 
skulle ljudkällorna vara närmare spelaren så kan det påverka negativt eftersom spelaren vill 
kunna fokusera på ett ljud vilket är bollens. Hjärna börjar tolka många ljud samtidigt vilket 
medför sämre fokus på ett av de ljuden. Ifall omgivnings ljud skulle vara starkare än bollens, 
så skapas det ett stort problem för spelaren att lokalisera bollen. Just därför får inte 
allmänheten vara så högljudda vid större turneringar och viktigare matcher. 
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2.3 Befintliga bollar 
Det ansågs nödvändigt att kolla upp befintliga bollar för att kunna jämföra och 
uppleva hur de låter vid olika tillfällen. Många av bollarna har liknande 
ljudanordningar fast med olika storlekar, utseende och företags namn. 
 

2.3.1 Samba boll 

 

Tillverkare: Samba 
Företag: LeenaunB.V. 
Land: Nederländerna 
Modell: 1275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Samba boll. 

 
• Storlek 5. 

 
• Normal storlek och vikt som professionella bollar. 

 
• Två stora bjällror inne i bollen som skapar ljud vid rörelse. 
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2.3.2 Reizen boll 

 

Tillverkare: Reizen 
Företag: Maxiaids 
Land: USA 
Modell: 791104 
 

 

 

 

 

 

 

• Storlek3 
 

• Allmänt tålig och vattentät 
  

• Sex skallrande behållare inne i bollen för ett överlägset ljud 
 

• 32 rutors design. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3. Reizen boll. 
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2.3.3 Reizen boll två 

 

Tillverkare: Reizen 
Företag: Maxiaids 
Land: USA 
Modell: 791606 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 4. Reizen boll. 

 
 

• Tre bjällror i bollen som skapar ljud vid rörelse. 
 

• Maximal studs och luftkvarhållande. 
 

• 5, 5 tums diameter. 
 

• 12- rutors design.
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2.4 Andra blindsporter 
 
För att kolla hur andra blindsport bollar är och fungerar så gjordes en undersökning. Bollar som 
undersöktes kommer ifrån goalball och baseboll.  
 

2.4.1 Goalball 
 
I dagsläget spelas goalball i en plan med dimensionen 18x9 m (se figur 5). Goalball spelas med 
totalt sex spelare, tre i varje lag. För att delta i goalball behöver man vara synnedsatt med 
antingen B1, B2 eller B3, där alla spelarna bär ögonbinden för att det ska bli så lika villkor som 
möjligt oavsett synnedsättning. Bollen (se figur 5) som används har en ljudanordning på insidan 
för att spelarna ska kunna lokalisera och skydda sitt mål. Målet är hela kortsidan, alltså 9 meter, 
bollen kastas med händer från egen planhalva till motståndarens planhalva. Spelarna får enbart 
vara på sin planhalva och har rätt att skydda sitt mål genom att ligga, stå eller sitta på huk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Goalbollplan. 
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Tillverkare: Targe 
Företag: Handilife sport 
Land: Canada 
Modell: TI-GBAL-7 
 

 

 
 

Bollen har: 
• En diameter på 24-25 cm 
• bjällror 
• Fyra hål i övre halvan av bollen och fyra i nedre halvan för att ljud ska alstra ut. 
• En vikt på 1250 gram 

 

2.4.2  Baseboll 
 

Blind Baseboll och vanlig baseboll spelas på samma sätt och har ingen speciellgjord plan. 
Personen som serverar bollen till slagaren och personen som står bakom slagaren är inte 
synnedsätt men resten av spelarna på planen är synnedsatta. De synnedsatta bär ögonbinden för 
att det ska bli så lika villkor som möjligt oavsett synnedsättning. Bollen som används har en 
pipande ljudanordning för att hjälpa spelarna att lokalisera bollen(se figur 7). När slagaren har 
slagit bollen så springer de så långt de kan runt de markerade planen (se figur 7) medan 
motståndarlager försöker fånga bollen. När bollen är fångad så sträcker spelaren upp handen och 
visar för domaren och då stoppas spelaren från att springa mer. 

Figur6. Targe boll 
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Tillverkare: Denver Beep Ball Group 
Företag: NBBA 
Land: USA 

 
Bollen har: 

• En diameter på 13 cm. 
• En Pipande ljudanordning. 
• Totalt sju hål på ena sidan.  

 
 

Figur 8. Baseball 

 

Figur 7. basebollplan. 
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2.5 IBSA standard 

2.5.1 IBSA standard på synnedsättnings nivå  
 
Det finns olika typer av synnedsättningar som kallas B1, B2 och B3. Dessa 
synnedsättningar bestäms genom att kolla på en LogMAR (Logarithm of the minimum 
angel of resolution) tavla. Något annat som kan bestämma vilken synnedsättning 
individen ligger på är hur begränsad synfältet är. Det är ett måste att vara inom de 
nivåerna för att kunna spela blind fotboll, annars kan man inte delta i större turneringar. 
Det finns en mall som följs för att bestämma vilken nivå individen ligger på: 
B1: Sämre syn än 2,6 LogMAR eller helt blind. 
B2: Synskärpa mellan 1,5–2,6 LogMAR eller ett förträngt synfält av en diameter på 10 
grader eller mindre. 
B3: Synskärpa mellan 1,4–1,0 LogMAR eller ett förträngt synfält av en diameter på 40 
grader eller mindre.  
 

2.5.2 IBSA standard på bollar 
 
IBSA är förbundet inom blindfotboll och har en del standarder som måste 
uppfyllas innan en boll kan bli godkänd. Dessa krav måste uppfyllas för att 
bollen ska kunna användas: 

 

• Är sfärisk. 
 

• Är gjord av läder eller annat lämpligt material. 
 

• Har en omkrets på 60-62 cm. 
 

• Väger mellan 510-540 gram. 
 

• Har ljudsystem som är placerad inuti bollen för att bollen skall rulla på ett 
regelbundet sätt. 

 
• Har ett tryck på 0, 4-0, 6 atmosfärer (400-600g/cm^2). 

 

Ljudsystemet som används ska vara placerad inuti bollen så att bollen rullar och studsar 
på ett regelbundet sätt. För att garantera säkerhet för spelarna så ska systemet som 
används se till att bollen gör ett ljud när den snurrar eller spinner genom luften. 
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2.6  IBSA bollen 
 

 

Den angivna bollen (se figur 9) uppfyller IBSAs krav och används idag hos 
MIK Sound och andra klubbar runt omkring världen. Bollstorleken är 3 med 
en omkrets på 60-62 cm och väger mellan 510-540 
gram. Det är en futsalboll med sex ljudanordning på 
insidan. Skillnaden mellan en futsalboll och en vanlig 
boll är att den vanlig boll studsar mer och är mer 
anpassad för utomhus miljö. Futsal bollen används både 
inomhus och utomhus. IBSAs bollen består av olika 
skikt (se figur 9) där ljudanordningen är ett hölje som 
består av nio små metallkulor som rör sig när bollen 
rullar vilket leder till att ljudanordningen alstrar ljud. 
Nackdelen med ljudanordningen är att den kan 
skadas vid spark rakt på ljudkällan eller om 
bollen träffar en stolpe. Detta kan leda till att en 
ljudanordning förstörs helt eller fungerar 
mindre dåligt, det finns ett par andra nackdelar 
med den befintliga bollen vilket är att den slutar 
alstra ljud vid stillastående tillstånd och snabbt 
spinn. 

 

2.6.1 IBSA bollens ljudanordning 
 

Den befintliga ljudanordningen (se figur 
10) är placerad på sex olika platser på 
bollens insida. Tre ljudanordningar på 
bollens övre sida och tre på undersidan, 
vilket medför att bollen inte är i jämvikt. 
På insidan av höljet finns det nio 
metalkulor (se figur 10) som rör sig fritt. 
Ljud alstras när höljet är i rörelse 
eftersom kulorna rullar/studsar. 
Däremot vid snabbare rotation på höljet 
så sätter sig kulorna ”fast” på höljets 
vägar och rör sig inte lika fritt, vilket 
sätter stop på ljudet. Kvaliten på 
ljudanordningen är dåligt, eftersom 
höljet kan bucklas in på grund av ett 
hårdare slag, vilket medför att kulorna 
inte kan röra sig lika fritt. 
 
 
 

Figur 9. IBSA bollen. 

 

Figur 10. IBSA bollens ljudanordning. 
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2.7 Process flow diagram IBSA boll 
 
Process flow diagram gjordes för att visa hur produktionen går till från att ha färdiga 
pentagonformer till att produkten är redo att säljas (se figur 11). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Process flow diagram. 
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2.8 Funktionsblock 
 

Funktionsblock är till för att visa de olika lager som finns i bollen och innehållet. Som 
även ger en bättre bild på hur bollen är uppbyggd och utformad. Dessa bilder användas 
för att förstå sig på hur bollen kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Att kunna utforma en 
boll som antingen liknar den befintliga eller på ett annorlunda sätt utan att påverka den 
allmänna strukturen. Figur 12. visar en enkel illustrerande ritning med förklarande text 
på de olika skikten och Figur 13. visar den verkliga bollen med samma förklarande text. 

 

 

Figur 12. Funktionsblock som illustrerande bild.

 

Figur 13. Funktionsblock i verklighet. 
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3 Analyser och studier 
 
I detta kapitel berättas det mer om vad erfarna spelare tycker om den befintliga bollen. Det 
gjordes olika analyser och studier för att underlätta projektets vidareutveckling av bollen.    
 
3.1 Enkätfrågor till spelarna 

 
Enkät har använts till fotbollspelarna i Mälarhöjdens IK Sound (se tabell 1) och utfördes 
efter en fotbollsträning. Fotbollsspelare som intervjuades är synnedsatta inom gruppen 
B1, B2 och B3. Syftet med enkäten är att få en bättre bild på sporten för att underlätta 
projektet. 

 

1. Låter den befintliga bollen tillräckligt? 
 

1 Stämmer inte 2 3 Neutralt 4 5 Stämmer bra 

   I V 

2. Låter den befintliga bollen tillräcklig vid längre avstånd? 
 

1 Stämmer inte 2 3 Neutralt 4 5 Stämmer bra 

  I I IV 

3. Gör det ont när man sparkar på bollen? 
 

1 Stämmer inte 2 3 Neutralt 4 5 Stämmer bra 

V I    

4. Rullar bollen jämt? 
 

1 Stämmer inte 2 3 Neutralt 4 5 Stämmer bra 

  II I III 

5. Studsar bollen för lite? 
 

1 Stämmer inte 2 3 Neutralt 4 5 Stämmer bra 

    VI 

Tabell 1. Enkätfrågor. Resultatet skrivs i romerska siffror. I= 1, I=2, III=3, IV=4, V= 5 och VI= 6. 
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3.2 Funktionsanalys 
 

Funktionsanalys användes för att ta fram bollens olika funktioner(se tabell 2). Även för 
att framhäva de olika delarna som anses viktigast. En sådan analys underlättar 
vidareutvecklingen av bollens olika delar. Det finns olika funktioner på produkten som 
delas in i grupperna huvudfunktion, nödvändigt, önskvärd och onödig, dessa funktionen 
beskrivs genom verb och ett substantiv för att klassificeras. Funktionerna som ansågs 
mest prioriterade finns högst upp på listan och det mindre prioriterade längst ner. 

 

Funktionen Klass Anmärkningar 

Alstra Ljud HF Digitalt/Mekanisk 

Begränsa Vikt N IBSA standard 

Skydda Innehåll N  

Begränsa Storlek N IBSA standard 

Erbjuda Utmattningsbeständig N  

Tåla Kollision N Inte gå sönder 

Medge Säkerhet N Inte hårt material 

Medge Längre livsläng Ö Material, innehåll 

Medge Återvinning Ö  

Medge Estetik Ö Möjlighet för reklam 

Uttrycka Kvalité Ö  

Underlätta Underhåll Ö Reparera fel 

    

    

    

    

HF= Huvudfunktion, N= Nödvändig, Ö= Önskvärd, O= Onödig 

Tabell 2. Funktionsanalys. 
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3.3 5X Varför 
 

Syftet med 5x varför var för att komma fram till rotorsaken av det befintliga problemet. 
När rotorsaken är känd så är det enkelt att lösa problemen genom en annan lösning 
eller en liknande. 

 

3.3.1 Boll vid stopp 
 

När bollen är stilla: 
 

Varför är bollen svår att lokalisera? 
 
För att den inte låter när den står stilla. 
 
Varför låter inte bollen när den är stilla? 
 
För att kulorna inte rör sig. 
 
Varför rör sig inte kulorna? 
 
För att kulorna behöver kraft vid rörelse! 

 

3.3.2 Boll vid rörelse 
 

När bollen spinner: 
 
Varför låter inte bollen när den spinner? 
 
För att kulorna står stilla på grund av G-kraften. 
 
Varför står kulorna stilla vid hög G-kraft? 
 
Eftersom kulorna behöver kraft i motsatt riktning!  
 
Slutsats: 
Det som kan konstateras är att den befintliga bollen brister vid två tillfällen, när bollen 
roterar allt för snabbt och när den står stilla. Vid utvecklingen av bollen ska det finnas en 
ljudkälla som kan alstra ljud vid stillastående tillstånd, åtminstone under en kortare 
period så att spelarna kan hitta bollen innan ljudet försvinner helt. Även vid snabb 
rotation ska det finnas något som ska tillföra en motsatt kraftriktning så att ljudet inte 
försvinner helt. Dessa påståenden gäller de flesta mekaniska lösningar, någon form av 
digital lösning skulle eliminera dessa problem helt.
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3.4 TRIZ studie 
 
TRIZ är en problemlösnings metod som är till för att undvika misstag. Det hjälper till att 
undvika problem som kan dyka upp senare under projektets gång. Genom användning 
av TRIZ kan de flesta problemen identifieras innan de uppstår. För att kunna använda 
metoden så ska det placeras ut olika objekt som kopplas ihop genom antingen blåa pilar 
eller röda, blått står för positiv funktion och rött för negativ funktion. På pilarna finns det 
en text som förklarar övergången från objekten, kan vara en händelse, bidragande, 
påverkan, resultat o.s.v. 
 
Det gjordes två olika TRIZ studier av den befintliga bollen, en när bollen är i rörelse (se 
figur 14) och den andra då bollen har stannat (se figur 15). 

 

3.4.1 Boll vid rörelse 

 

Figur 14. Triz studie när bollen är i rörelse. 
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3.4.2 Boll vid stopp 
 

 

Figur 15. Triz studie när bollen är stillastående. 

Resultat: 
Vissa problem är tillfälliga och andra permanenta, men kan lösas med hjälp av domaren. 
Det som har varit bland de största problemen är att spelarna inte gillar att bollen slutar 
låta när den står still och att domaren behöver komma in för att röra bollen så att den 
låter. De vill helt enkelt spela utan små pauser, just därför är domaren struken från TRIZ. 
De befintliga problem är att ljud inte alstras när bollen är stilla, vid högre hastighet och 
vid snabb rotation vilket måste lösas. Många möjliga problem kan ses genom TRIZ- 
studien som har gjorts. Spelarna kan få ont i foten om det monteras en hård ljudkälla utan 
direkt skydd, ljudkällan kan även gå sönder vid hårdare sparkar, gummiballongen kan gå 
sönder om det finns vassa kanter på ljudkällan o.s.v. 



24  

 



25  

4 Faktainsamling 

I detta kapitel kommer det berättas om människans hörsel och olika ljudnivåer, även 
olika typer av ljudkällor som kan användas i bollen samt olika materialval. 

 

4.1 Ljud 
 
Ljud kan skapas på olika sätt, genom att slå på metall, vatten eller bara prata. Vibrationer 
är anledningen till att människan hör ljud, för att vibrationer ska komma fram till 
människans öron så måste det finnas luft. I luften finns det atomer och molekyler som 
leder vidare vibrationerna till människans öron som sedan går igenom en lång process 
innan hjärnan tolkar vibrationerna. 
 
Öronmusslan fungerar som en ljudvågsfångare (se figur 16) som leder till hörselgången 
där ljudvågorna träffar trumhinnan och orsakar vibrationer. Vibrationerna når innerörat 
efter att ha färdats genom hammaren, städet och stigbygeln där deras uppgift är att 
förmedla och förstärka rörelsen. Vid varje svängning som sker så skapas ett tryck mot 
stigbygeln som träffar ovala fönstrets hinna vilket leder till att snäckans vätska börjar 
röra. I snäckan finns det tre kanaler fyllda med vätskor, varav två breda vätskefyllda 
kanaler och en smal kanal. Hörselsinnet sitter i den smala kanalen som heter Cortiska 
organet. När Cortiska organets vätska sätts i rörelse så börjar sinnescellerna röra sig likt 
ett sädesfält som blir träffad av en vind. Dessa rörelser omvandlas till elektriska impulser 
som skickas vidare via hörselnerven till hjärnan som tolkar det till ett ljud. 
 

 

Figur 16. Människans öra. 
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4.2 Toner 
 

Ljud kan vara både lågt och högt d.v.s. kan ha en ljus eller mörk ton. Det som avgör 
tonen styrka är frekvensen, människan kan uppfatta frekvenser mellan 20-20 000 Hertz 
(Hz). Med Hertz mens det att ljudet svänga exempelvis 20 gånger per sekund. En hög 
frekvens ger en ljus ton och en låg frekvens ger en mörk ton. Om frekvensen är mindre 
än 20 Hz så kallast ljudet för infraljud och om det är högre än 20 000 Hz så kallas det för 
ultraljud. Det viktigaste frekvensområdet för människan ur tal synpunkt ligger mellan 
300-3 000 Hz. 
 

 
 
 
Ljud kan vara högt, lågt, starkt och svagt (se figur 17). Vissa kan tro att högt och lågt ljud 
har ett samband med starkt och svagt ljud. Men så är inte fallet, ett högt ljud är en ljus 
ton.  Samtidigt kan det ljusa ljudet vara en stark (hög volym) eller svag (låg volym) (se 
figur 18).   

 

 

 

 

 

Figur 17. Ljudvågor 

 

Figur 18. Ljud och frekvens 
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4.3 Ljudnivåer 
 
Ljudvolym beskriver hur starkt ett ljud kan upplevas och mäts i mätvärdet decibel som 
betecknas dB. Ljudvolym kan vara helt avgörande om ett ljud är behagligt eller inte. Vid 
låg ljudnivå så kan det bli svårt att uppfatta ljudet och var ljudet kommer ifrån. Men har 
man för hög ljudnivå så kan det vara skadligt för öronen även svårt att uppfatta (se 
tabell 3). 
 
När ljudvolymen bestiger 90 decibel så börjar det bli skadligt för öronen, främst om 
individen har känslig hörsel. För att förstå var gränserna går och när ljudet blir farligt 
för hörseln så har vissa exempel tagits fram. 
 
Decibel nivåer: 
 

 

Decibel skalan är logaritmisk vilket innebär en ökning från 60 dB till 120 dB inte ger 
dubbelt så hög ljudnivå, utan mer än så. Kan vara en ljudnivås ökning som upplevs fem 
till sex gånger starkare. Vid mätning av decibel så spelar det inte någon roll hur stark 
bakgrundsljudet är så länge det inte överstiger decibelnivån av det man vill mäta. 

Tabell 3. Decibel nivåer. 
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4.4 Ljud beroende på material 
 

Ljud varierar beroende på materialval, tjocklek, tryck och så vidare. Det som påverkar 
ljudets hastighet i materialer är dess densitet och tryck. Vanligtvis brukar ljudets 
hastighet vara lågt i gaser och högre i vätskor/materialer (se tabell 4). Ljudet färdas 
snabbare ifall atomerna/molekylerna är ”packade” närmare varandra och har ett tryck 
mot varandra (inte som luft). Exempelvis bly är ett mjukt material men har hög 
densitet, jämfört med aluminium som har låg densitet men hård material egenskap. 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Ljudhastighet i material. 

 



29  

4.5 Ljudkällor 
 

Det finns många olika ljudkällor man kan välja bland, det som fokuserades mest på var 
att hitta ett par mekaniska ljudkällor som alstrar ljud under en längre period utan 
tillsatt kraft. Även att hitta ett par digitala ljudkällor som kan tänkas användas i en 
fotboll.  

 

4.5.1 Stämgraffel 
 

Stämgafflar är tillverkade av rostfritt stål som består av ett handtag och två pinnar (se 
figur 19). Stämgaffelns huvudfunktion är att skapa en fast tonhöjd som ger ifrån sig 
högfrekventa vibrationer. Stämgaffeln slutar inte att vibrera försen man sätter stoppar 
för det eller om man låter den stå stilla under en längre tid. Frekvensen på stämgaffeln 
ligger för det mesta på 440 Hz. Det kan ha en musikalisk användning då en ledare eller 
en utövad konstnär styr en musikalisk grupp. Det kan även användas inom medicinsk 
sammanband för att testa patienters hörsel. 
 
Stämgaffelns egenskap är att sända ifrån sig vibrationer under en längre tid som även 
tolkas som ljud i människors öron. Att kunna använda stämgaffelns egenskaper till ett 
eller flera lösningsförslag anser möjligt. 

 

 

 

 

Figur 19. Stämgaffel. 
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4.5.2 Skallerorm 
 

Det finns 16 olika arter av skallerormar och många av dessa arter lever i södra delarna 
av USA. Ormen är mest känd för sitt skaller och kan bli mellan 0,9-1,2 meter lång. 
Skallrans källa ligger längst bak i ormens svans och består av hornämnet keratin och är 
ihåligt. Ringarna är ganska lösa från varandra (se figur 20) och skapar ett visslande eller 
rasslande ljud när svansen rör sig. Ljudet kan nå en styrka på 80 decibel, vilket ormen 
använder som en varningssignal. 
 
Ljudet som skapas är högt och kräver inte mycket kraft för att börja låta. Det enda som 
krävs för att ljud ska skapas från skallerormens är lite vibrationer. 

 

 

 

 

Figur 20. Skallerorms svans i stål. 
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4.5.3 Pipande apparater 

 
I dagsläget finns det många olika apparater som har en pipa ljudeffekt, stora som små. 
Skulle man integrera en pipande apparat i bollen så behövs det vara något litet (se figur 
21). Apparaten ska kunna förvaras säkert och vara tålig, som alla andra apparater så 
krävs det en energikälla som ger den energi. Energin kan komma från mekanisk rörelse 
eller helt enkelt från ett batteri. Skulle det användas ett batteri så måste man kunna 
byta ut denna efter ett tag, då måste apparaten vara lätt att nå. Dessa apparater bindas 
fast med exempelvis nycklar, fjärkontroll, surfplattor etc. för att sedan kunna lokalisera 
det bortglömda objektet. Ljudanordningarna kopplad till en smart telefon via Bluetooth 
som sedan kan aktiveras. Vid aktivering så sänds det ut ett ljud för att förenkla 
lokaliseringen av objektet.  

 

 

Figur 21. Pipande apparat. 

 

Figur 22. Pipande apparatens storlek.
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4.5.4 Triangeln 
 
Triangeln (se figur 23) är tillverkat av ett slags metall som inte är helt slutet vid en 
ände. Det används en metallstav för att slå på triangeln som kallas triangelstång, då 
sänds det ut ett klingande ljud från instrumentet genom vibrationerna som bildas. 
Triangelstången är tillverkad av samma material som instrumentet. Instrumentet 
spelas genom att hållas upp med hjälp av en bit snöre som lindas på översidan. Tanken 
med triangeln är att den sänder ifrån sig ett klingande ljud som varar under en stund. 

 

 

 

Figur 23. Triangel instrument. 
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4.6 Fjädrar 
 
Fjädrar är något som kan bidra positivt för att förstärka en mekanisk ljudkälla. Dessa 
kan användas för att behålla vibrationer under en längre tidsperiod och öka ljudnivån 
av olika instrument.  

4.6.1 Dragfjäder 
 

Dragfjädern är en av två fjädrar som kan användas inom 
konceptframtagningsprocessen till antingen små detaljer eller stora. Dragfjäder(se 
figur 24) kan tillverkas med måtten 0,03 millimeter om det skulle behövas. Materialet 
som används för de flesta fjädrarna är stål för högre hållfasthet. Fjädrarna sitter tätt 
intill varandra med två krokar på varje sida. Dessa två krokar kan sättas ihop mellan 
två eller fler komponenter, vilket leder till en viss spänning. Skulle man spänna 
dragfjädrarna tillräckligt hårt mellan komponenterna så kan det bli väldigt 
vibrationskänsligt, vilket är positivt. 
 

 

Figur 24. Dragfjäder 
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4.6.2 Tryckfjäder 
 

Tryckfjädern (se figur 25) kan tillverkas i samma dimensioner som dragfjädern och 
tillverkas mesta dels av stål för högre hållfasthet. Användningsområdet för 
tryckfjädern är som det låter, för att klara av tryck. Något som tryckfjäder klarar av att 
göra mer än bara att tryckas vertikalt, är att vibrera horisontellt. Dessa egenskaper kan 
användas för att behålla vibrationer under en längre tid. 

 

 

 

Figur 25. Tryckfjäder. 
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4.7 Materialundersökning 
 
För att hitta ett lämpligt material till konceptet som går vidare så gjordes en materialundersökning. 
Där det fördjupades mer inom de tre valda materialen (se appendix A1). 
 

4.8 Materialundersökning på dämpande material 
 
Med tanke på att bollen får många slag och kan användas utomhus så måste konceptet klara av tuffa 
förhållanden. För att förhindra läckage in i bollen och att konceptet ska vara stryktålig så krävs det att 
materialet är dämpande och täppande. Här fördjupades det inom tre olika dämpande och täppande 
materialer (se appendix A2).   
 

4.9 Ljudanordningar 
 
Olika typer av ljudanordningar kollades upp och jämfördes med varandra för att hitta de mest 
passande för konceptet (se appendix A3). 
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5 Koncept 
 
Efter brainstormingen kom det fram med 30 olika konceptförslag, vilket i efterhand 
sållades bort med hjälp av go/no go metoden. De som återstod var sju olika koncept 
varav två digitala och fem mekaniska koncept. 
 

5.1 Digitala koncept 
 
Det var två digitala koncept som gick vidare, här beskrivs konceptens funktioner, design, 
konstruktion och dimensioner. 
 

5.1.1 Koncept 1 ”Spåret” 

 

Figur 26. Koncept 1 ”spåret”. 

Design och egenskaper 
 
Detta är ett digitalt koncept som använder en elektronisk ljudkälla för att alstra ljud (se 
figur 26). I centrum kan man se pipande apparaten som sätts igång innan spelet börjar 
Pipande apparaten befinner sig i ett hölje som är både till för att skydda apparaten samt 
till för att placeras på bollens yta. På ett av bollens pentagon ska det göras ett hål som 
har diametern 27 mm och där kommer spåren att finnas. Spåret kommer vara riktat in 
mot gummiballongen för att inte sticka ut och skapa en ojämn boll. Apparaten trycks in i 
höljet som sedan trycks in i spåret och vrids tills den hamnar i rätt läge. Där kommer 
höljet att stanna på grund av atmosfärstrycket som gummi bollen tillför. 
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Konstruktions krav 
 

Kanterna ska vara rundade för att inte skada insidan av bollen på någotsätt. I höljet 
kommer även ha ett dämpande gummi material finnas för att skydda apparaten. 
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5.1.2 Koncept 3 ”Pipande ventil” 
 

 

Figur 27. Koncept 2 ”Pipande ventil”. 

 

 
Design och egenskaper 
 
Detta är ett digitalt koncept där ljudkällan befinna sig under ventilen (se figur 27). 
Ljudkällan är elektroniskt vilket innebär att det behövs någon form av batteri som tillför 
energi. Batteriet finns kopplad med ljudsystemet som kan laddas upp genom ett vanligt 
eluttag. Genom att trycka in laddaren in i ventilen så börjar den ladda upp batteriet som 
sänder ut ett ljud vid full laddning. Ljudkällan sätts igång genom aktivering från mobilen. 
Laddaren har en diameter på 3 mm och längden 15 mm, vilket innebär att den befintliga 
ventilen kommer ändras till diameter 3 mm med djup på 15 mm. 
 
Konstruktions krav 
 
Där ljudanordningen befinner sig ska det vara en forma av dämpande material så att 
apparaten inte förstörs av kraftiga slag. Materialet runt det dämpande materialet ska vara 
av samma material som resterande gummiballongen.   
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5.2 Mekaniska koncept 
 
Fem mekaniska koncept gick vidare, här beskrivs konceptens funktioner, design, 
konstruktion och dimensioner. 
 

5.2.1 Koncept 2 ”Stämgaffeln” 

 

Figur 28. Koncept 3 ”Stämgaffeln”. 

Design och egenskaper 
 

Detta är ett mekaniskt koncept som består av tre stämgafflar och ett par stålkulor i 
centrum (se figur 28). Dessa tre stämgafflar bildar en triangelform som inte sluts helt 
med varandra för att öka vibrationerna. Stämgafflarna och kulorna befinner sig i ett 
liknande metallhölje som den befintliga bollen har. Metallhöljet placeras mellan 
gummiballongen och lädret som låter vid rörelse. När en spelare rullar bollen så kommer 
kulorna att rulla runt på stämgafflarna vilket leder till att ljud alstras. 
Stämgafflarna har en viss klang som stannar kvar under en stund även när bollen inte är 
i rörelse längre. Metallhöljen kommer att placeras i bollen på sex olika ställen för att ökar 
ljudnivån. 
 
Konstruktions krav 
 
Det ska inte finnas vassa kanter på höljet som kan påverka bollens insida negativt.
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5.2.2 Koncept 4 ”Triangeln” 

 

Figur 29. Koncept 4 ”Triangel” 

Design och egenskaper 
 

Koncept ”triangeln” består av fyra triangelinstrument som är jämt placerade i ett 
metallhölje. I varje triangelinstrument finns det två metallkulor placerade i centrum som 
röra sig fritt (se figur 29). Triangelinstrumenten är fästa med fyra dragfjädrar på 
metallhöljet och fyra tryckfjädrar mellan varandra. De fyra dragfjädrarna är till för att 
spänna trianglarna så att de alstrar mer ljud. Tryckfjädrarna är mest till för att hålla 
trianglarna från varandra, samt skapa en studsande egenskap mellan dem. Metallhöljen 
ska placeras mellan gummiballongen och lädret på sex olika ställen för att öka ljudnivån. 
 
Konstruktions krav 
 
Det ska inte finnas vassa kanter på höljet som kan påverka bollens insida negativt.
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5.2.3 Koncept 5 ”Hi-Hat” 
 

                Figur 30. Koncept 5 ”Hi-Hat”. 

 

 

Design och egenskaper 
 

Konceptet är baserat på två Hi-Hat instrument som är fästa med hjälp av två tryckfjädrar på 
varsin sida av höljet (se figur 30). Det finns även en dragfjäder mellan de två Hi-Hat som 
hjälper till att hålla instrumenten vertikalt från varandra. Vid rörelse så kommer 
tryckfjädrarna att töjas mot varandra vilket leder till att Hi-Hat träffar varandra och alstrar 
ljud. Metallhöljen ska placeras mellan gummiballongen och lädret på sex olika ställen för att 
alstra högre ljud. 
 
Konstruktions krav 
 
Det ska inte finnas vassa kanter på höljet som kan påverka bollens insida negativt.
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5.2.4 Koncept 6 ”Skallerorm” 
 

 

 

Figur 31. Koncept 6 ”Skallerorm”. 

Design och egenskaper 
 
Koncepten baseras på en skallerorms svans på fyra olika ställen i höljet (se figur 31). För 
att ”svansen” inte skall röra sig fritt inne i höljet så har svansen stöd från tryckfjäder på 
deras ena sidan och ett runt metallstöd i mitten av höljet för att fastspänna de fyra 
”svansarna” tillsammans. Metallhöljen ska placeras mellan gummiballongen och lädret på 
sex olika ställen för att alstra högre ljud. 
 
Konstruktions krav 
 
Det ska inte finnas vassa kanter på höljet som kan påverka bollens insida negativt. 
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5.2.5 Koncept 7 ”Trumman” 

Figur 32. Koncept 7 ”Trumman”. 

Design och egenskaper 
 

Konceptet är baserat på trummor och dessa trummor befinner sig på höljets ovansida och 
undersida. Mellan dessa trummor finns det fyra kulor som studsar vid rörelse (se figur 32). 
När spelarna sparkar på bollen så rör sig kullorna mellan dess trummor och skapar ljud. På 
ovan och under sidan finns det små hål för att skapa en ekande ljud från höljet. Metallhöljen 
ska placeras mellan gummiballongen och lädret på sex olika ställen för att alstra högre ljud. 
 
Konstruktions krav 
 
Det ska inte finnas vassa kanter på höljet som kan påverka bollens insida negativt. 
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6 Resultat 
 
På detta kapitel kommer det användas beslutsmatriser för att komma fram till vilken 
koncept, material samt ljudanordning som ska vidare. Det vinnande konceptet kommer även 
presenteras mer detaljerat. 
 

6.1 Beslutsmatris 
Sju olika koncept har tagits fram med hänsyn till kundens krav, att bollen ska låta under 
en längre tidsperiod även vid stop. Med hjälp av Pugh’s matris kan man finna det 
koncept som uppfyller det flesta egenskaperna. Dessa egenskaper viktas med hjälp av 
ett betygssystem 1-5, har ett koncept bättre egenskaper än referensen så får det 
konceptet ett plus, om konceptet är sämre så får det ett minus och om koncepten är lika 
bra som referensen så får konceptet en nolla. Kriterierna viktades med hjälp av 
handledaren på MIK Sound och ett par spelare. Det gjordes två Pugh’s matris med två 
olika referenser för att hitta det vinnande konceptet. 

 

6.1.1 Pugh’s matris 1 
 

 

Tabell 5. Pugh´s matris då mekanisk lösning är referensen. 
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6.1.2 Pugh’s matris 2 
 

 

 

Tabell 6. Pugh´s matris då elektronisk lösning är referensen. 

 

 

Resultat: 
Som det visas på båda Pugh’s matriserna så är det koncept ”spåret” som är vinnaren 
med 16 respektive 2 poäng. Detta koncept uppfyller uppdragsgivaren på MIK Sound 
och spelarnas kriterier mest bland alla andra koncepten. Gruppen hade inte 
möjligheten att göra prototyper på de olika koncepten för att kunna lägga vissa 
kriterier på test, som exempelvis ljud, massa och hållbarhet. Det gjordes en egen 
ungefärlig bedömning på dessa kriterier. 
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6.2 Materialval beslutsmatris 
 

Tre olika material ansågs lämpligast för tillverkning av konceptet och dessa materialer valdes 
med hjälp av vissa kriterier. Dessa tre valda materialen som gick vidare jämfördes med hjälp av 
Pugh’s matris för att hitta den bästa bland dem. Kriterierna viktades av gruppen och det gjordes 
två olika Pugh’s matriser med två olika referenser för att hitta det vinnande materialet. 

 
Resultat: 
På båda matriserna så är det vinnande materialet ABS-Plast med 2 respektive 24 poäng (se 
bilaga 12). ABS-plast uppfyller kriterierna bäst bland de andra matrialen och anses därför 
lämpligast vid val av material. 
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6.3 Dämpade material beslutsmatris 
 

Tre olika dämpande material togs fram för att dämpa rörelsen vid ljudanordningen och täppa till 
spåren så att vätska inte kommer in. Dessa tre material som valdes jämfördes med varandra med 
hjälp av Pugh’s matris för att hitta den mest passande. Kriterierna och viktningen tog gruppen 
hand om. Det gjordes tre olika matriser för att komma fram till en vinnande material. 

 
Resultat: 
Bland de dämpande materialen så var det lite svårare att hitta en vinnare. Men efter att tre olika 
matriser gjordes så hittades det en vinnare som är silikongummi med 3 respektive 2 poäng (se 
bilaga 13). När silikongummit användes som referens så fick de andra två materialen minus poäng 
vilket innebär att referensen blir vinnaren. 
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6.4 Ljudanordnings beslutmatris 
 
Pugh’s matris användes för jämförelse av tre olika ljudanordningar som kan tänkas 
användas till konceptet. Denna del har en stor tyngd för konceptet, att hitta något 
passande. Kriterierna togs fram och viktades av gruppen, det krävdes bara att göra en 
matris för att hitta den vinnande ljudanordningen. 
 
Resultat: 
Det gjordes bara en matris på ljudanordningarna eftersom det inte krävdes mer för att 
hitta en vinnare. Skillnader mellan poängen var stora vilket inte skulle påverka resultat 
genom att göra en till matris. Vinnaren bland ljudanordningen blev TrackR sticker med 8 
poäng (se bilaga 14). 
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6.5 Konceptbeskrivning 
 

 

Figur 33. Ramen. 

 

Ramen: 
Ramen har en pentagon form (se figur 33) med en tjocklek på 3 mm och en max höjd på 
6 mm, där alla kanter är rundade för att det inte ska finnas vassa kanter som kan skada 
lädret eller gummiballongen. På ramen finns det ett hål med diameter 27 mm där 
självaste höljet med pipande apparaten ska befinnas. I hålet finns det ett spår med 
storleken 2x2 mm där självaste höljet ska ledas igenom. 
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Figur 34. Höljet. 

 

Höljet: 
Höljet (se figur 34) har en tjocklek på 1 mm och en totalhöjd på 6mm, där alla 
kanterna är rundade för att inte skada bollen eller spelarna på någotsätt. Höljet 
har en diameter på 27 mm för att få plats i ramens hål där den ska placeras. Inne 
i höljet finns en inre diameter på 25 mm där ljudkällan ska få plats. Vid sidan av 
höljet finns det två diagonala leder med storlek 2x2x2 mm som är till för att 
ledas genom spåret i ramen. 
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Figur 35. Höljets skydd. 

 

 

Höljets skydd: 
Höljets skydd (se figur 35) har en diameter på 27 mm som fungerar som ett 
skydd för höljet. Den skyddar spåren från att bli smutsigt samt insläpp av vätska. 
Som man kan se på Fig.55 så har lederna en yta på 2x2x4 m 
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Figur 36. Spåret för att spänna höljet. 

 

Spåret: 
I ramens hål finns det spårmönster som är tillverkat för att höljet ska kunna fästas och 
sitta fast (se figur 36). Spåret är tillverkat för att underlätta fästningen mellan ram och 
hölje och får automatiskt ett inre atmosfärstryck som stödjer mot höljet vilket medför 
att höljet inte kan lossna från spåret utan extra kraft och rätt rickning på kraften. Spåret 
i ramen kommer även täppas med höljets skydd. 

 

Apparaten: 
TrackR är en av många apparater som har en rimlig 
storlek för konceptet (se figur 37). Apparaten har en 
diameter på 25 mm och en höjd på 5 mm och ansluter 
till Bluetooth typen 4.0. Batteri typ CR2016 som har en 
livsläng upp till ett år. Apparaten har ett yttre material 
på plast och har en ringande ljud som har en ljudnivå 
upp till 85 decibel. TrackR är vattenresistent men inte 
vattentät, vilket innebär att apparaten klarar av fukt 
men inte direkt kontakt med vatten. 

 

 

 

 

 

Figur 37. TrackR. 
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Fig 38. ”spårets” montering. 

Montering: 
Monteringen (se figur 38) börjar med att placera ramen med framsidan upp. Där ramen 
ska täckas med ett pentagon lager läder på framsida. Lädret limmas fast på ramen för att 
undvika fri rörelse. Därefter sys en pentagon tygbit på undersidan av ramen för att inte 
skapa rörelse på ramen. Nu när ramdelen är klar så kan man börja sy ihop resterande 
pentagon lädren med ramens del som startpunkt. Alla andra pentagon läder har en 
tygbit på undersidan. När alla delar är ihop förutom en pentagon, så syr man till den 
sista för hand. Det som återstår nu är att fästa ett runt lager läder kring höljets skydd 
som även limmas för att sitta fast. Sedan är det bara att pumpa bollen med luft, lägga 
höljet på spåret, trycka ner, skruva till den och sedan släppa vid rätt position. Till sist 
trycka man in höljets skydd i spåret och då är bollen redo att spela med. Med ”spårets” 
alla komponenter monterade utan läder så förväntas en vikt på ungefär 30 gram. 
 
Tillverkningsmetod och material: 
Material jämfördes för att hitta det mest lämpliga materialet för konceptet vilket blev 
ABS-plast. Ramen och höljet ska tillverkas av samma material, som är ABS plast. 
Tillverkningsmetoden som tänktes användas för att få så bra dimensioner som möjligt är 
formsprutning. Där kan man se till att detaljerna får rätt storlek och rätt dimensioner på 
hål etc. ABS-plast har en kombination av styrka, styvhet, formstabilitet och seghet vilket 
ger det egenskaperna som önskas. 
 
Höljets skydd ska tillverkas av ett material som täpper det öppna spåren för att 
förhindra inslapp av vätska och smuts. Materialet som valdes och som uppfyller det 
önskade egenskaperna blev silikongummi. Den tillverkningsmetoden som ska användas 
för att uppfylla de satta dimensionerna blir formsprutning.
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Process flow diagram spåret: 
 
Process flow diagram gjordes för att visa hur produktionen går till för att tillverka 
en boll med konceptet ”spåret” (se figur 39). Det börjar från att ha färdiga 
pentagonformer till att produkten är redo att säljas. 
 

 Figur 39. Process flow diagram för “spåret”. 

 



56  

  



57  

7 Diskussion 
 
Det slutgiltiga konceptet förbättrar spelarnas möjligheter och minskar problemen som 
tidigare haft. Tidigare har spelarna haft problemet med att domaren behöver komma in 
och röra på bollen för att lokalisera bollen plats. Spelarna behöver inte längre få hjälp av 
domaren och det alstras ljud hela tiden oavsett snabb spinn eller vid stillastående 
tillstånd. Konceptet uppfyller de flesta kraven som sattes i början av projektet. De kraven 
som inte uppfylldes var vikten på bollen, ”spåret” väger betydligt mindre än den 
befintliga ljudanordningen. Det finns ett par nackdelar/fördelar som ”spåret” har vilket 
är att den drivs av ett batteri som behövs bytas. Men fördelen med det är att apparaten är 
lättåtkomlig och kan underhållas vid behov. 
 
För att tilläga mer kvalité på projektarbetet så skulle det behövas fler bollar att 
undersöka, gå på fler studiebesök, ställa fler frågor till spelarna och intervjua en kunnig 
person inom akustik. Det fanns många frågor som ställdes under projektet till kunniga 
personer, men det var inte många som ville dela med sig. Under arbetet gjordes ett par 
antagande, hur starkt ljud alstras från olika koncept, hur hållbara de är och så vidare. 
Dessa antagande gjordes eftersom gruppen inte hade tillräckligt med tid för att göra 
riktiga fullt fungerande prototyper. 
 
Måtten som valdes till konceptet var baserade på den befintliga IBSA bollen som har 
pentagonformad läder. Gruppen anpassade måtten även efter ljudsystemet TrackR som 
ansågs rimligast för konceptet. Med tanke på bollens rotation och utseende så 
minimerades konceptets tjocklek så mycket som möjligt för att inte påverka bollens form 
negativt.  
 
Materialet som valdes baserade sig på ett par egenskaper som behövdes för att göra 
bollen så hållbar som möjligt. Exempel på egenskap som materialet borde uppfylla var, 
slagtålig, korrosionstålig och underhållsfri.  
 
”Spåret” jämfört med de befintliga ljudkällorna tar mycket mindre plats och placeras bara 
under ett av pentagon lädren. Vid jämförelse med en av de befintliga ljudkällorna och 
spåret så finns det lite volymskillnad. IBSA bollens ljudkälla har en högre totalhöjd än 
spåret, men nackdelen med spåret är att den är bredare. Men i detta fall så har inte 
bredden en så stor inverkan på bollens utseende och rotation, det som påverkar 
rotationen och utseendet är ljudkällans totala höjd. 
 
Det slutgiltiga konceptet ”spåret” har inga likheter med någon befintlig boll. Idén bakom 
konceptet var att det ska kunna underhållas så enkelt som möjligt och alstra ljud när man 
än vill, stillastående som vid rörelse. Gruppen var nöjd med konceptet som vinnande men 
finns tre negativa egenskaper, bollen blir inte helt rund, saknar jämvikt och vikten blev 
mindre än tänkt.  
 
Det som kan vidareutvecklas med projektet är att konstruera upp en egen ljudanordning 
med önskat ljud och dimensioner. Men innan man väljer det önskade ljudet så 
rekommenderas det att fördjupa sig mer inom ljud och intervjua en kunnig person inom 
akustik och en audionom. När man väl hittar en passande styrka på ljud, med tanke på att 
ljudkällande befinner sig i bollen och ett lockande ljud så är det bara att konstruera upp 
en ljudanordning.
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8 Slutsats och rekommendation 
 
De mål gruppen hade under arbetet var att ta fram en boll som låter under en längre 
tidsperiod även vid stop, upprätthålla en längre livslängd och hitta en ljudkälla som låter 
ungefär 65 dB. Under arbetet togs det sju olika designkoncept fram där en av dem skulle 
rekommenderas och fördjupas inom. 
 
Konceptet beslutades med hjälp av ett beslutsverktyg (Pugh’s matris) där det användes 
ett par kriterier som beskriver bollens egenskaper. Dessa kriterier har viktats med hjälp 
av handledaren från MIK Sound och några erfarna spelare från blindfotbolls. Det 
rekommenderade konceptet blev ”spåret” som uppfyller de flesta kraven förutom vikten. 
 
Eftersom det rekommenderade konceptet inte är särskilt likt den befintliga ljudkällan så 
insåg gruppen att det behövdes göra en materialundersökning för att kunna hitta rätt 
material. Det kom fram med att vi behövde ha två olika materialer, ett allmänt material 
för hela konceptet och ett material för tätningar samt dämpningar. Det togs sedan fram 
olika materialer som ansågs lämpliga för konceptet och sedan jämfördes med varandra 
där gruppen kom fram med att använda sig av ABS-Plast och silikongummi. 
 
Det gjordes liknande för att hitta den mest passande ljudanordningen för konceptet. Där 
gruppen sökte fram olika apparater som skulle passa in till konceptet. Dessa apparater 
jämfördes sedan med hjälp av pugh’s matris för att hitta den bästa. Det vinnande 
apparaten blev TrackR sticker. 
 
Något som kan förbättras med arbetet är att fördjupa sig mer inom ljud. Att hitta ett ljud 
som säger ”jag är här” där man bör hitta en lämplig ton med rätt styrka. Det bör skapas en 
jämvikt på bollen där man kan lägga små vikter eller något liknande. Det kan fungera med 
att integrera ”spåret” med en mekanisk lösning eller med de mekaniska koncepten som 
gruppen kommit fram med. Men då bör man undersöka det ordentligt innan beslut. 
 
Det bör även göras en undersöka om det är en smart idé att skapa jämvikt med bara 
koncept ”spåret” på bollen eller om det kan skapar problem. 
 
Gruppen vill även rekommendera att göra prototyper av de fem mekaniska koncepten 
som tidigare gjorts och se hur starkt ljud de alstrar. Gruppen ville göra en prototyp av de 
valda materialen som valdes till spåret, men på grund av tidsbrist så gick det inte igenom. 
Det rekommenderas att göra en prototyp på spåret och testa om ljudet uppfyller 
projektets mål. Även kunna lägga hållbarheten på test och se om de klarar av 
egenskaperna som tidigare bestämts.   
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A1 Materialundersökning 
 

Stål 
 
Stål består mesta dels av järn som är legerad med andra grundämnen som kol. Mängden 
kol kan variera beroende på vilken hårdhet man strävar efter. I legeringar med järn kan 
det förekomma fler andra ämnen så som krom och nickel mm. För exempelvis rostfritt 
stål. Stål används ofta vid behov av hög styvhet, hållbarhet och har även enkelt att 
formas. Materialet har även bra korrosionstålighet vilket ökar vid ytbehandlingar. Stål 
kan återvinnas många gånger om utan att påverka materialet negativt. Det legerade 
ämnena i stålet kan också återvinnas och utnyttjas till en andra produktet. 

 

Rostfritt stål 
 
Rostfritt stål består av järn och kromhalt minst 10-12% eller mer. Stålet förbättrar de 
mekaniska och/eller korrosionsmässiga egenskaper i stålen genom att de innehåller 
många olika legeringstillsatser. Vid ökade legeringstillsatser förbättrar 
korrosionsegenskaper och ökar livslängden. Materialet är ganska billig och är stark. 
Materialet är ganska enkelt att svetsa och kräver inga efterbehandlingar för att uppnå sin 
fulla styrka. Nackdelen med rostfritt stål är att det är svårt att limma på plast. 

 

Egenskaper på rostfritt stål: 
 
E-modul 200 GPa 
 
Densitet 7,85 g/cm^3 

 

 

Figur 40. Rostfritt stål. 



II 
 

Aluminium 
 
Materialet är ganska korrosionsbeständig i tuffa miljöer. Den är ganska enkel att forma, 
sammanfoga och återvinna utan att kvalitén förstörs d.v.s. att den är ganska mjuk. 
Aluminium har en låg densitet som är 1/3 av stålets densitet. Materialet har en god 
värmeledningsförmåga och används i alla högspänningsledningar dvs. elektriskt 
ledningsförmåga. Sträckhållfastheten ligger mellan 200-300 MPa. Ökningen beror mer 
på ledningsförmågan. Styvheten är 1/3 mindre än stålet. Nackdelen med aluminium är 
att det är svårsvetsad och att den måste värmebehandlas för att uppnå sin fulla styrka. 
Det kräver stora temperatursförändringar vid värmebehandling som riskerar spänning i 
materialet. Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan att påverka 
materialet negativt, det är även positivt eftersom det bara är 5 % av energin som går åt 
jämfört med nyproducerat aluminium. 
 
Egenskaper på aluminium: 
 

modul 70 GPa 
 
Densitet 2,7 g/cm^3 

 

 

Figur 41. Aluminium. 



III 
 

Plast 
 

Plast är ett användbart material med goda egenskaper som flexibel, starkt, anpassningsbart, 
lätt och tåligt. Plast har många fördelar och klarar av både vatten och kemikalier vilket gör 
materialet mer hållbart i längden. Det är väldigt enkelt att forma och kostar inte mycket att 
tillverka. En nackdel med plast är att mjukare plast kan smälta/deformeras vid för höga 
temperaturer. 
 
Vissa plaster går att återvinnas och andra går inte, nackdel med återvinning är att det minskar 
den tekniska livslängden och försämrar mekaniska egenskaper. Fördelarna med 
återvinningen är att det minskar oljeberoende, deponering och miljöpåverkan. 

 

Fördelar/nackdelar med plast: 
 

• Lägre E-modul 
 

• Lägre densitet 
 

• Ingen elektriskledningsförmåga 
 

• Sämre värmeledningsförmåga 
 

 
ABS plast 
ABS är förkortning till Akrylnitril-Butadien-Styren som är en plasten är ganska 
stryktålig då den används idag i leksaker, hjälmar, väskor etc. då ytan är ganska hård och 
att den inte kan gå sönder vid korrosion jämfört med andra typer av plaster. 
Akrylnitrilen gör så att plasten har en bättre hållfasthet. Slagsegheten på ABS är väldig 
bra även vid lägre temparaturer som -30 grader Celsius. ABS plasten tål syror, alkohol, 
fett, olja, saltlösningar etc. men ABS är känslig mot koncentrerande minerasyror, 
aromatiska och klorerade kolväten etc. Butadien gör så att plasten är känslig för UV-ljus 
vilket gör att den blir ganska dålig att använda det utomhus för att den försämras genom 
att den ändrar färg på utsidan, blir gammal och blir ömtålig. ABS plast går utmärkt att 
återvinna och kan formas genom formsprutning eller extrudering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42. Hjälm, gjord av ABS plast. 
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A2 Materialundersökning för dämpning 
 
Med tanke på att bollen får många slag och kan användas utomhus så måste konceptet 
klara av tuffa förhållanden. För att förhindra läckage in i bollen och att konceptet ska 
vara stryktålig så krävs det att materialet är dämpande och täppande. Här fördjupades 
det inom tre olika dämpande och täppande materialer.   

 
Cellgummi 

 
Cellgummi används bland annat inom tätningslister, musmattor, packning, 
vibrationsdämpning mm. Det tål tuffa miljöer så som luft, alkalier, olja och vatten. 
Beroende på vilken elastomer som används under produktionen så delas cellgummin in i 
olika delar. Elastomer är en term för alla möjliga typerna av gummi, både syntetiska och 
naturliga. Det beror på vilka områden samt miljöer som gummit ska användas inom. Det 
har tagits fram tre olika typer av cellgummi, EPDM (se figur 43) som har slutna celler och 
fungerar som tätning för luft och vatten. CR (se figur 44) som också har slutna celler, 
fungerar som tätning för luft, olja, vatten och alkalier. EF02 (se figur 45)har semislutna 
cellgummi och fungerar som tätningar till luft, olja, vatten och alkalier. 

 

 

Figur 43. EPDM POR 
 

Figur 44. CR 21-42. 

Figur 45. EP02. 
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Polyuretan 
 
Polyuretan är ett viskoelastiskt material som har en unik dämpande egenskap. Materialet 
absorberar vibrationsenergi och dämpar strukturvibrationer samt stötar. Materialet har 
en hög inre förlust som omvandlar rörelseenergi till värme. Sylomer har massa andra 
goda egenskaper så som kemisk resistans, lång livslängd och lättvikt etc. 
 

• Lång livslängd 
 

• Högdämpning 
 

• Låg vikt 
 

• Stötupptagande 
 

• Energiupptagande 
 

• Kemisk resistent 
 

 

Figur 46. Sylomer. 



VI 
 

Silikongummi 
 
Silikongummi används för att tillverka tätningar, kablar, slangar 
och o-ringar mm. Med silikon kan man göra nästan vad som helst. 
Alla silikongummin erbjuder hög elektrisk isolationsförmåga, 
påverkas inte negativ av vatten eller fukt och erbjuder hög 
värmetålighet. Silikon är stöttålig och håller sin form, klarar av 
påfrestande miljöer så som kyla, värme, olja och UV-strålningar. 
 
Silikongummi har olika grupper, exempelvis HCR och LSR. Med 
HCR silikon kan man använda sig av flera tillverkningsmetoder så 
som formpressning, extrudering och kalendering. Med LCR 
silikon används formsprutning oftast. 

 

 

 

Figur 47. Bakform 
slikongummi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 48. Napp 
gjord av 
silikongummi. 
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A3 Ljudanordningar 
 

TrackR bravo 
TrackR bravo apparaten (se figur 49) har många olika funktioner 
som uppfyller många egenskaper inom projeket, den alstrar ljud 
upp till 85 dB som överstiger gruppens mål. Apparaten kopplas 
och styrs genom en smart mobil med Bluetooth version 4.0 inom 
en räckvidd upp till 30 meter. Den har dimensionerna 30X3.5 
mm där apparatens höjd är 3.5 mm och en diameter på 30 mm. 
Batteritiden varierar beroende på användning och kan hållas upp 
till ett år innan underhåll. 

 

TrackR sticker 
TrackR sticker apparaten (se figur 50) är från samma 
företag som tidigare presenterad apparat. Där de har 
liknande egenskaper och har en ljudnivå upp till 85 dB 
som kopplas till smart mobil med Bluetooth versionen 
4.0 med räckvidd 30m. Dimensionerna är annorlunda 
med måtten 25X5 mm. Där 5 mm är höjden på 
apparaten och 25 mm diametern. Batteritiden variera 
beroende på användning, men kan hållas upp till ett 
år. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 49. TrackR bravo. 

       Figur 50. TrackR sticker

StickNFind 
StickNFind apparat (se figur 51) har en mått på 24x4mm och 
styrs av Bluetooth med räckvidden på 30 meter. Nackdelen med 
apparaten är att den lyser vid aktivering vilket förbrukar mer 
energi än andra apparater. Ljudnivån på StickNFind är inte 
särskilt högt vilket också är en nackdel. Batteritiden på denna 
apparat är upp till ett år beroende på användningen av 
apparaten. 

 

 

Figur51. StickNFind.
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Bilaga 1_ Ramens ritning 
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Bilaga 2_ Höljets ritning 
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Bilaga 3_ Höljets skydd 
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Bilaga 4_ Spåret till Höljet 
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Bilaga 5_ Koncept ”spåret” 
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Bilaga 6_ Koncept ”pipande ventil” 
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Bilaga 7_ Koncept ”stämgaffel” 
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Bilaga 8_ Koncept ”Triangeln” 
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Bilaga 9 _ Koncept ”Hi-hat 
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Bilaga 10_ koncept ”skallerorm” 
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Bilaga 11_ Koncept”trumman” 
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Bilaga 12_ Materialval beslutsmatris 
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Bilaga 13_ Dämpande materialval beslutsmatris 
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Bilaga 14_ Ljudanordning beslutsmatris 
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