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Tack till

Sammanfattning
Street Sound Labs är ett projekt skapat av två DJs till bröder som ville skapa de ultimata 
hörlurarna, de som du “alltid har med dig”. Street Sound Labs är projektet och VainSound är 
varumärket. De lanserade deras första hörlur 2012, Model One och vill de skapa en ny hörlur 
för deras kommande serie. Examensarbetet går ut på att ta fram ett hörlurskoncept för män, 
kvinnor som är intresserade av design och som vill visa sin identitet med en viss typ av 
produkter och varumärken. Marknadsanalys gjordes för att se vilka typer av hörlurar det finns 
och även en analys på Sveriges mest sålda hörlur. Informationen som samlades in gav grund 
för en webbenkät som skapades för att undersöka vilka hörlursvanor folk har, typer av hörlurar, 
priser och prioriteringar.  När grunden för marknads- och användaranalysen var klar analyserades 
varumärket VainSound; produkter, hemsida och förpackning. Från det kunde ett antal koncept 
skapas, utvärderas och ett slutgiltigt bli valt. Konceptet genomarbetades och en presentations-
modell bygges. Resultatet blev ett par On ear hörlurar med hörlurskontroll. On ear hörluren är 
till största del av plast med detaljer i guldfärg och mässing. Utöver det har Hörluren en löstagbar 
sladd för enkel förvaring och att kunna bytas ut vid skada. På sladden sitter det en hörlurskontroll 
med samma formspråk som Hörluren, med kontrollen kan man pausa, spela, byta spår, svara och 
lägga på samtal.

Sammanfattning
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Bakgrund
Street Sound Labs är ett projekt skapat av två DJs till bröder som ville skapa de ultimata 
hörlurarna, de som du “alltid har med dig”. Street Sound Labs är projektet och VainSound är 
varumärket. (1) Varumärket är relativt nytt på hörlursscenen, de lanserade Model One 2012 som 
deras första hörlur heter (2). Nu vill de skapa en ny hörlur för deras kommande serie. 
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Syfte
Syftet med projektet är att ta fram ett hörlurskoncept åt den bestämda målgruppen som kan 
sedan tas vidare till en färdig produkt i butik. 

Inledning

Mål
Målet är att skapa ett koncept som representerar min tolkning av varumärket VainSound.

Vision
“We wanted our headphones to be the ones you always ”have with you” wherever you are, whether 
it’s commuting to work, traveling, at home, at the gym, or during any other of life’s adventures. 
Not only this, but they would also have adapt to the new Smartphone era with microphone and 
remote for full functionality in a technologically advanced age.” (1) 

-Mathias Klingvall

Visionen är att formge “hörluren som du alltid med dig”. Den ska både tilltala 
butiksägare som köper in den och målgruppen som är konsumenten.

Målgrupp
Män, kvinnor som är intresserade av design och som vill sin identitet med en viss typ av 
produkter och varumärken

Tidsplan
Februari 2013 till 27:e Maj. För detaljerad tidsplan, se bilaga A

Inledning

Metod
Projektet genomfördes efter de tre projektmetodikens steg; utredning, planering och genomförande. 
Genomförandet består utav designmetodikens tre faser; analysfas, kreativfas och konceptfas.
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Metod

Utredning
För att få ett tydligt mål i vad som ska uppnås upprättades ett direktiv (en projektbeskrivning) i 
samråd med uppdragsgivaren och handledare. Direktivet omarbetades tills alla parter blev nöjda.

Planering
En grov tidsplan gjordes för att ge en översikt om vad projektet skulle innehålla, viktiga moment 
och tidsfrister.

Genomförande
Projektet genomfördes enligt designmetodikens tre faser, då projektet kommer fortsätta efter 
examensarbetets tid så tas fjärde fasen (utvärderingsfasen) inte upp. 

- Analysfas 
- Kreativ fas 
- Konceptfas

Analysfas
Då uppdraget är att skapa ett hörlurar som tilltalar den bestämda målgruppen skulle 
konceptet fokusera endast på estetik och funktionalitet. För att förstå hur ett par hörlurar 
fungerar analyseras inandömet. 
En marknadsanalys gjordes för att förstå vilka olika typer av hörlurar det finns och även en 
analys på den mest sålda hörluren i Sverige. För att få en förståelse för vad konsumenter har för 
hörlursvanor skapades det en enkät som frågasätter om användningsområden, funktioner och 
priser.

För att få en tydligare bild om vad VainSound står för analyserades varumärket, hemsida, 
nuvarande produkter och även förpackningsdesign.

Kreativ fas
I den kreativa fasen genererades idéer (form och funktioner) med hjälp av digitala verktyg. 
Tillsammans med analysfasen utvecklades det ett slutgiltigt koncept.

Metod

Konceptfas
I presentationsfasen sammanställdes arbetet i form av presentationsmaterial till en muntlig 
presentation, en presentationsmodell för slutresultat, en utställning samt rapport.
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Teknisk analys
För att få förståelse om hur ett par hörlurar fungerar måste hörlurens inre analyseras. 
- Vad består ett par hörlurar av? 

Hörlurens komponenter
För att få en förståelse om hur ett par hörlurar kan formges måste man veta vilka komponenter 
som sitter på insidan.

Huset är “kåpan” som är hörlurens yttre, huset är komponenten som sköter akustiken (vilket typ 
av ljud hörluren får). Elementet och membranet är själva högtalaren, det som alstrar hörbara 
ljudvågor.
Elementkåpan skyddar elementet, membranet och sist är det en öronkudde för komfort. (4)

Genomförande

Bilden ovan beskriver hur en typisk On ear/Over ear hörlur ser ut.

Marknadsanalys
Vilka typer av hörlurar finns det på marknaden? För att ta reda på det analyserade jag svenska 
hörlursmarknaden och även den mest sålda hörluren i Sverige för att se vad som har lett till dess 
framgång. Man kan säga att det finns fyra olika typer av hörlurar på marknaden idag; Ear buds, 
In ear, On ear, Over ear. Inom dessa fyra typer finns det olika varianter inom varje kategori men 
för att få en översikt beslutades det att endast kolla på typerna i helhet.

Earbuds är en typ av hörlur som sitter i ytterörat, Earbuds är kompakta, portabla och billiga att 
tillverka men har oftast dålig ljudkvalité jämfört med de andra typerna av hörlurar.De har dålig 
ljudisolering vilket bidrar till att ljud från omgivning läker in och stör upplevelsen.
In ear är en hörlur som sitter i öronkanalen, till skillnad från Earbuds blockerar In ear hörlurar 
ljud från omgivningen vilket gör dessa hörlurar bra för högljudda miljöer. Då de sitter i öronkanalen 
kan hörluren kännas obekväm. 
On ear hörlurar är en typ av bygellur som vilar på örat, helt enkelt en förstorad Earbud som vilar 
på örat istället för att sitta i ytterörat. Då hörluren har ett större högtalar element får man bättre 
ljudkvalité än Earbuds och In ear. Med den ökade storleken tappar man portabiliteten, det har 
vissa löst genom att göra de hopfällbara.
Over ear hörlurar, kallas även för fullstora täcker hela örat eller runt örat, det är den största typen 
av dessa fyra,  är bekvämast och har bäst ljudkvalité av alla hörlurstyper. De flesta modeller är 
riktade åt proffs, kan vara dyra och kräver ibland en extern hörlursförstärkare för att kunna använda 
dem. (4)

För att kunna lättare skilja på vem hörlurens slutanvändare är har typerna även delats in i tre olika 
kategorier; Modehörlurar, proffshörlurar och specialhörlurar. Modehörlurar har fokus på utseende 
istället för akustik, funktion och används av den stora massan. Proffshörlurar har fokus på ljud, 
funktion istället för utseende, används i studiomiljöer och av entusiaster. Specialhörlurar har fokus 
på en speciell funktion som vanliga hörlurar inte klarar av som t.ex. hörlurar för simning.

Genomförande
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Genomförande

Earbuds

In ear

On ear

Over ear

Genomförande

Modehörlurar

Proffshörlurar

Specialhörlurar
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Sveriges mest sålda hörlur
För att förstå vad som är populärt idag gjordes det en analys på den populäraste hörluren i 
Sverige. Sveriges populäraste hörlur heter Urbanears Plattan, en On ear-hörlur som Urbanears 
lanserade 2009 som de fortfarande säljer än idag. Plattan idag är känd som en designklassiker 
efter bara några år på marknaden och har blivit grunden för många modehörlurar idag. Hörluren 
är av On ear typ, den är justerbar för att passa många huvuden, har en hörlurskontroller med en 
inbyggd mikrofon för handsfree. På kontrollern sitter det en funktionsknapp som man kan pausa/spela 
musik med och svara på inkommande samtal. Urbanears Plattan finns i 13 olika färger och kostar 
idag 399 kronor hos den billigaste återförsäljaren enligt prisjämföreletjänsten Prisjakt.nu. (5) För 
att se varför hörluren är en succé fick personer som bar på ett par ge en kommentar om hörluren.

Genomförande

“Tycker om dom då det finns flera olika färger.”

“Man är snygg i dom, brukar ha på mig dom utan musik”

“Snygga, jag köpte röda då de matchar mina skor.”

Några av de kommentarer folk lämnade om hörluren.

Urbanears Plattan i färgen grå.

Enkätundersökning
Att designa den hörluren som målgruppen vill ha måste man fråga dem, det gjordes genom en 
webbenkät som frågade om hörlursvanor. Med hörlursvanor menas vad man använder hörlurar 
till, hur ofta dem används, priser och prioriteringar vid köp av hörlur. Genom det får man en 
översikt om hur konsumenten tänker när de köper ett par hörlurar. Enkäten lades ut på sociala 
medier som Facebook och liknande sidor. Det bidrog till att det var fler som svarade på enkäten 
än om det hade varit personliga intervjuer.

Det enkäten gav svar på:
•	 Over ear/fullsize är populärast följt av In ear och On ear
•	 Over ear/fullsize, In ear och On ear är typen av hörlurar som personerna gillade mest.
•	 Majoriteten betalar 700 till 1000 kronor för ett par hörlurar.
•	 Ljudkvalité, komfort, byggkvalité och pris prioriteras i den ordningen vid ett köp av hörlurar.
•	 88% kan betala utöver 700 till 1000 kronor för att få önskade funktioner (hörlurskontroller 

osv.).

För att lättast förstå hur varje hörlur skulle se ut skapades det tre illustrationer av enkätresultaten i 
form av enkla skisser. För illustrationer, se bilaga D

Genomförande

För fullständig enkät och sammanställning av enkätresultaten, se bilaga B och C
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Analys av markbutiker
För att bekräfta att Urbanears Plattan är den populäraste hörluren frågade jag markbutiker i 
Sundsvall; Teknikmagasinet, Elgiganten och Kjell & Company. På alla tre markbutiker var 
Hörluren populärast vilket stämmer med min nätundersökning om att Plattan är populäraste 
hörluren på marknaden.

Genomförande

Analyskrock
Enkätresultaten på vad personer önskar och vad konsumenten verkligen köper är två skilda svar. 
Enkätresultaten prioriterades Ljud och komfort först medan Urbanears Plattan är en modehörlur 
som prioriterar design före ljud. För att förståen varför enkätresultaten och marknadsanalysen 
inte stämmer av med varandra gjordes det en observation på konsumentens handling när hen ska 
köpa ett par hörlurar. Resultatet är att en snygg design säljer då den fångar vårat intresse, nedan 
finns resultatet av observationen.

1. Kunden kollar på hörlurarna som står på butikshyllan, ser en snygg hörlur (Design)
2. Kunden går fram och kollar prislappen (Pris)
3. Kunden provar hörlurarna (Komfort)
4. Kunden provlyssnar (Ljud)

Det betyder att den faktiska prioriteringen är annorlunda vilket krockar med enkätresultaten. 

Kombination av analys
Då enkätsvaren och hur ett typiskt köp går till inte stämmer av med varandra valdes det att kom-
binera resultaten och skapa en ny “prioriteringslista” på vad den potentiella kunden önskar: En 
On-ear hörlur med dessa fyra rangordnade önskemål.

1. Design
2. Ljud
3. Komfort
4. Pris

Varför i denhär ordningen är för att utseende säljer, ljud enkätens högsta prioritering följt av 
komfort. Varför pris är den lägsta prioriteringen är då enkätresultaten gav mig att konsumenter är 
villiga att betala utöver deras budget för att få alla funktioner de önskar.

Analys av VainSound 
För att sätta mig in i varumärket VainSound valde jag att analysera det genom grafiska profiler 
på produkt, webbsida, förpackning och en moodboard för varumärket. Då uppdraget är att skapa 
ett koncept för VainSound valde jag skapa en bild av vad VainSound är för mig. Att ge min 
tolkning av varumärket är bättre för det kan både få de att jobba vidare med konsumentens bild 
av VainSound eller jobba hårdare med deras kärnvärden så de når ut till slutkunden med deras 
ursprungliga vision och bild av varumärket.

Genomförande
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Grafisk profil - Produkt 
Deras hörlur, Model One finns i fyra olika färgkombinationer; Svart/guld, svart/silver, vit/
guld och brun/guld. Jag valde att endast kolla på deras populäraste färgkombination vilket 
är Svart/Guld. Hörlurens huvudfärg är svart med detaljer i guldfärg, på hörluren finns det en 
VainSound där de har valt att inte inkludera hela varutmärkets namn utan har endast “Vain” som 
logotyp.

Genomförande

Grafisk profil - Webbsida 
Deras hemsida har de försökt hålla väldigt enkel med endast tre färger. Vit bakgrund med grå 
detaljer och svart text. Typsnittet som används på hemsidan är Adobe Casion Pro och i vänstra 
hörnet har de placerat en VainSound-logotyp.

Genomförande
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Grafisk profil - Webbsida 
Deras förpackning (för en kommande modell) är svart med en övergång till en grå färg, text är 
i vitt och är skrivet med Adobe Casion. Längst upp på förpackningens framsida finns det en 
VainSound-logotyp.

Genomförande

Varumärket - Vainsound 
Boarden nedanför är min tolkning på varumärket, vad det talar för mig. Rötterna kommer från 
DJ-kulturen med historian bakom varför projektet skapades med samtidigt är produkten, webb-
sidan och förpackningsdesignen modern.  Så resultatet av min tolkning är ett varumärke som är i 
nu-tid men uttrycker 80-talets dj-subkultur men för den moderna mannen och kvinnan.

Genomförande
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Kravspecifikation 
Resultaten från marknadsanalysen, enkäten och önskemålen från uppdragsgivaren skapade jag en 
kravspecifikation. Kravspecifikationen delades upp i tre rangordningar: “Ska-krav” “bör-krav” och 
“skapar mervärde”. “Ska” är de kraven som måste vara med, “bör” är de kraven som är bra att ha 
med inte alltid nödvändiga för slutkonceptet och “skapa mervärde” är inget krav men en funktion 
som kan locka fler kunden om den uppfylls.

Ska-krav
•	 Vara en On ear hörlur
•	 Ha en 3.5mm kontakt
•	 Ha löstagbar hörlurssladd
•	 Ha hörlurskontroll med multifunktionsknapp
•	 Ha en justerbar bygel
•	 Vara tillverkad i plast

Bör-krav
•	 Ha adapter för 6.3mm kontakt

Skapar mervärde
•	 Detaljer i metall
•	 Ha medföljande förvaring
•	 Ha matchande förpackning

Genomförande

Inspiration 
Tanken med hörlurarna var att jag ville skapa en hörlur som jag själv skulle kalla “Back to the 
roots”. Vad det menas är att jag vill formge VainSounds rötter inom DJ-subkulturen från en 
modern syn på designen. Inspirationen kommer från Dj-utrustning, detaljer på populära skor och 
moderna accessoarer.

Genomförande
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Formarbete 
Formarbetet delades upp i två delar; Hörlur och hörlurskonstroll. Då hörluren är huvuddelen 
och kontrollen är en kompletterande del valde jag att lägga fokus på hörluren och sedan formge 
kontrollern när val av hörlursdesign är färdig. Av svaren på webbenkäten, marknadsundersöknin-
gen och kravspecifikationen började jag skissa silhuetter på hörlurshuset där jag valde att göra två 
olika typer; en typ där bygeln är i samma form som huset och en flerdelad. Då dessa skisser var 
endast en silhuett gjordes även skisser på husprofilen för att sedan kunna kombinera och skissa 
förslag.

Genomförande

Hörslurshus - silhuett 

Genomförande

Hus med bygel i samma form

Flerdelat hus med separat bygel
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Hörslurshus - profil 

Genomförande

Solid profil

Koncept 1

Koncept 
Från dessa skisser valdes former och detaljer som sedan togs vidare till tre olika förslag.

Koncept 1 valde jag att inspireras av gamla stereoanläggningar där högtalarna var oftast rektan-
gulära med utstickande former och knappar. fästet till bygeln är inspirerad av handtaget som 
oftast fanns på portabla stereoanläggningar (boomboxes).

Genomförande
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Koncept 
Koncept 2 är en hyllning till mikrofonen som MCs (En MC är en person som rappar till hiphop-
musik.) använde när de står på scenen. Silhuetten och gallret kommer från Mikrofonens runda 
huvud som sedan går vidare till bygeln som representerar klassiska formen på mikrofonskaften.

Genomförande

Koncept 2

Koncept 
Koncept 3 är en stilisering skivspelaren som DJs använder när de spelar musik. Den rektangulära 
formen är basen för skivspelaren och ringen representerar LP-skivan.

Genomförande

Koncept 3
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Silhuetter på hörlurskontroller

Hörlurskontroll 
Med tre förslag på hus gick jag vidare med hörslurskontrollen som en komplettering i design och 
form till de förslag som visades ovan. Med samma metod som användes till hörlurshuset valde jag 
att arbeta kontrollen med.

Genomförande

Hörlurskontroll 
De silhuetter som passade bäst till hörlurshusen ovan valdes ut och jobbades vidare på.

Genomförande

Valda silhuetter för hörlurskontroll



34 35

Val av koncept 
Då hörluren är min tolkning av varumärket VainSound valde jag själv vilket koncept som representerar 
min tolkning av varumärket bäst.  Då skivspelaren och LP-skivan representerar DJ-kulturen, vilket är 
bakgrunden till varför VainSound finns idag.
Jag valde att gå vidare med koncept nummer tre och kontroll nummer fem. DERPDERP

Genomförande

Vidareutveckling av koncept 
När form på hus och kontroll blev vald gick jag vidare med konceptet; funktioner, dimensioner, färdiga 
komponenter och materialval

Genomförande

Funktion - justering
Ett av “Ska-kraven” är att hörluren ska vara justerbar för att passa så många huvuden som möjligt, 
för att kunna justera hörluren finns det olika varianter av lösningar. En av de mer vanliga varian-
terna är att bygeln är justerbar och huset är fast, en annan lösning är att bygeln är fast och huset 
är rörliga delen på hörluren. Genom inspirationen där huvudfokus var “Djkultur” valde jag att 
lösa problemet med den andra lösningen, att ha en fast bygel med justerbart hus. Inspirationen 
kommer från reglagen på gamla vinylspelare.
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Genomförande

Funktion - Hörlurskontroll
Hörlurskontrollen ska fungera som en förlängning av telefonen, för att göra det behöver den 
funktionsknappar. Enkätresultaten visade att hörlurar används till musik så måste funktionsk-
nappen kunna spela/pausa, byta spår, höja och sänka volymen. Utöver musikfunktionerna så ska 
användaren även kunna svara och lägga på samtal för handsfreefunktion.

Genomförande

Funktion - Hörlurssladd
Ett av kraven från uppdragsgivaren var att hörlurssladden på hörluren ska vara löstagbar för 
förvaring och ökad livslängd på produkten. Jag valde att ha en lösning som används av alla andra 
hörlurar som har en löstagbar sladd. Genom att ha en honkontakt i hörlurens hus och hankon-
takter på sladdes båda ändar kan man koppla ihop hus genom sladd till musikenheten.
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Genomförande

Dimensioner
Dimensionerna på hörlurens hus bestämdes genom en undersökning om genomsnittliga storlek-
en på människoörat. Genomsnittliga höjden på ett öra än 6.4cm för män och 5.9cm för kvinnor 
(6). Då hörlurens inspiration kommer från dj-kulturen valde jag att ha en viss proportion som 
representerade silhuetten av en vinylspelare, därför blir hörlurens höjd större än 6.4cm men sam-
tidigt behålls bredden smal för att vara en On ear. 
 
Dimensionerna för hörlurshuset: 
Höjd: 70mm 
Bredd: 55mm 
 
Dimensionerna för telefonkontrollen: 
Diamater: 20mm 
Djup: 5mm

55 mm

70 mm
20 mm

Genomförande

Färdiga komponenter
Utöver hus, kontroll och sladd finns det fler kompontner på ett par hörlurar; bygel och kontakter.
För att hålla tillverkningskostnaden nere om dessa massproduceras har jag valt att återanvända 
komponenter från deras gamla serie. Bygeln och 3.5mm kontakten återanvänds för de passar både 
in i materialvalen och imageboarden för konceptet.
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Genomförande

Datorstödd design/CAD
När dimensionerna var bestämda för både hörlurens hus och hörlurskontrollen ritades de upp 
med tre dimensioner i CAD-programmet Rhinoceros där formen bearbetades tills jag var nöjd.

GenomförandeGenomförande

Materialval
Ett av kraven som jag fick av uppdragsgivaren var att hörlurarna ska huvudsakligen vara tillverkad 
av plast för att hålla nere tillverkningskostnaden. Då det är min tolkning av varumärket valde jag 
att lägga till få metalldetaljer, PU-läder och nylon för att skapa en premiumkänsla men samtidigt 
hålla ner kostnaden.
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Genomförande

Modellarbete
Ett av kraven för examensarbetet var att tillverka en modell, då min produkt är en handhållen 
produkt bestämde jag mig för att tillverka modellen i skala 1:1, fördelen är att modellen kan 
senare tas vidare till en fungerande prototyp. Då kontakter och bygeln var redan färdig sen innan 
behövde jag endast fokusera på huset och kontrollen, båda modellerna tillverkades i en friforms-
maskin. För att få en bättre yta bearbetades utskrifterna till önskad finish med spackling och 
slipning, sedan lackades kompontnerna och monterades.

Resultat

Resultat
Projektet resulterade i ett koncept för On ear hörlurar med tillhörande telefonkontroll med funk-
tionsknapp.
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Hörluren är en tolkning av vad VainSound är för mig och med det menar jag att formen rep-
resenterar DJ-scenen på 80-talet. Silhuetten är en skivspelare där ringen i mitten är en LP-ski-
va som vilar på spelaren. Storleksjusteringen representerar spåret till reglagen som sitter på 
skivspelaren och fästet till bygeln är ett sådant reglage. Hörluren är en On ear typ med storl-
eksjustering för att passa flera huvuden, löstagbar sladd för att kunna byta när den blir defekt 
eller om kunden vill använda en tredjepartssladd. Hörluren fällas ihop för enkel förvaring och 
transport när den ej används. Hörluren är tillverkad i plast med detaljer i PU-läder och mässing 
och har en svart färg med detaljer i guld som återfinns på VainSounds tidigare och kommande 
produkter. 

Resultat

Resultat Resultat

On ear hörlur
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On ear hörlur

Resultat Resultat

Hörlurskontroll
Hörlurskontrollen är en förlängning av enheten som hörlurarna är kopplade till, med funktionsk-
nappen kan man spela/pausa, byta spår, svara och lägga på samtal. Runt funktionsknappen finns 
det en roterbar ring för en höj- och sänkfunktion. Kontrollen har ett skal av plast med en kapac-
itiv yta som funktionsknapp. Kontrollen delar vissa formelement med hörluren och silhuetten 
representerar en LP-skiva.
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Resultat

Presentationsmodell

Resultat

Användarbild



50 51

Diskussion

Diskussion
I helhet ser jag projektet som lyckat även om vissa komplikationer och hinder påverkade resulta-
tet.

Analysfas
Webbenkäten jag gjorde gav mig bra svar med problemet var att jag inte gav min enkät till 
målgruppen, utan då den lades ut på sociala medier fick jag svar från alla typer av användare, allt 
från de som knappt använder en hörlur till personer som hade hörlurar för över 100tkr. Det gav 
mig inget specifikt resultat utan jag fick en allmän bild av vad kunder vill ha för hörlurar. Jag fick 
endast svar på funktioner, priser (indirekt materialval) och prioriteringar vid ett köp.

Tidsplan
Tidsplanen gav mig en översikt om vilka moment som ska ingå med , men då jag aldrig gjort ett 
så långt och djupgående projekt innan visste jag inte hur lång tid varje moment skulle ta vilket 
gjorde att jag hamnade bakom tidsplanen.

Då moment tog längre tid än planerat blev jag tvungen att skjuta upp och korta ner andra mo-
ment som kom efter, vilket var kreativa fasen och modellbygget som påverkade slutresultatet.
På grund av att jag inte visste hur lång tid varje moment tog hade jag fler moment än vad som 
blev i slutändan då jag blev tvungen att prioritera vilka moment som var viktiga och mindre vikti-
ga (som inte kom med).

Diskussion

Design
Jag är relativt nöjd med designen med tanke på tidsbristen, hade jag planerat min tidsplan bättre 
så hade jag kunnat lagt mer tid på den kreativa fasen. Ibörjan hade jag väldigt tekniska tankar 
som sedan slutade i en väldigt enkel design där jag försökte endast skapa en fin silhuett med få 
detaljer.

Färgvalet blev svart/guld då arbetsgivaren sa att det inte ska vara färgglada hörlurar, utan hålla en 
diskret ton på färgvalen. Hörluren skulle även kunna vara svart/silver eller vit/guld då jag tycker 
de färgkombinationerna håller ändå till samma tema. 
 
Ljudmässigt är innandömet inte fungerande för element utan jag har endast fokuserat på att 
skapa det yttre. 

Fortsatt utveckling
Efter examensarbetet är planerat att fortsätta utveckla hörlurarna om uppdragsgivaren är nöjd 
med resultatet, skapa ett riktigt hus med plats för element och membran för att sedan skapa en 
fungerande prototyp. Målet är att försöka skapa en helhet som sedan kan säljas i butik i framtid-
en.
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Källförteckning

Källförteckning
1. VainSound – Our Story
 http://vainsound.com/#story

2. VainSound Model One – Prisjakt
 http://www.prisjakt.nu/produkt.php?pu=1555733

3. Headphones – Explainthatstuff!
 http://www.explainthatstuff.com/headphones.html

4. Infographic: The different types of headphones illustrated – Tech Hive
 http://www.techhive.com/article/2000079/infographic-the-different-types-of-headphones-illustrated.html

5. Prisutveckling på Urbanears Plattan - Prisjakt
 http://www.prisjakt.nu/produkt.php?pu=528928

6. Average Ear – The Average Body
 http://www.theaveragebody.com/average_ear.php

Källförteckning

Källförteckning - bilder
1. Hörlurens komponenter
 http://ecx.images-amazon.com/images/I/61N7Z%2BXLp1L._SL1500_.jpg

2. Most common types of headphones
 http://imgur.com/a/PjkO4

3. Moodboard
 http://i.imgur.com/Dq0ud7h.jpg

4. Imageboard
 http://i.imgur.com/0HtkJmC.jpg

5. Materialval - Materialmaker
 http://i.imgur.com/hydp3VL.jpg
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Bilagor

Bilaga A: Tidsplan

Bilagor

Bilaga B: Webbenkät
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Bilagor Bilagor

Bilaga C: Enkätsvar
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Bilagor

Bilaga D: Illustrationer

Bilagor
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Bilagor

L.HartouniyanIndustrial Designer


