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Sammanfattning 

 

Prodelox AB är en produktutvecklingsfirma som hjälper sina kunder med komplett 

produktutveckling. På senare tid har företaget sett ett ökat intresse för crowdfunding och hur 

detta kan användas i samband med produktutvecklingsuppdrag för finansiering. 

Crowdfunding bygger på att en grupp människor investerar pengar för att se projekt bli till 

verklighet. Pengarna används oftast till att färdigställa produkten för serietillverkning. 

 

Detta arbete syftar till att utveckla en produkt med potential för en lyckad crowdfunding-

kampanj samt att göra en rapport om crowdfunding med inriktning på produktutveckling. 

Produkten som utvecklats är ett tandborststillbehör som räknar antal slag som utförs under 

borstningen. 

 

Efter avslutat arbete kan det konstateras att tandborststillbehöret som utvecklats har stor 

potential. Vidare arbete med förberedelser för lansering till exempel marknadsföring, 

skapandet av en kampanj och framtagning av serietillverkningsunderlag krävs. 
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Abstract 

 

Prodelox AB is a product development firm who helps its customers with complete product 

development. Lately the company has seen an increased interest for crowdfunding and how it 

can be used in connection with product development for financing projects. Crowdfunding is 

a group based form of donation, people donate money to see projects come true. The money is 

often used to prepare the product for serial production.  

 

This project aims to develop a product with potential for crowdfunding and make a report 

about crowdfunding with focus on product development. The developed product is a 

toothbrush accessory which counts the number of strokes performed during the tooth 

brushing. 

 

After the project it was clear that the toothbrush accessory which was developed has a big 

potential. Further work with preparations for the launch for example marketing, campaigning 

and development of serial production material is needed. 
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1. Inledning 

 

Två studenter som studerar till högskoleingenjör i maskinteknik på Tekniska högskolan vid 

Linköpings universitet har fått i uppdrag av Prodelox att utveckla och ta fram valfri prototyp 

som är lämplig och har potential för crowdfunding. Utöver detta kommer ett underlag för 

förberedelser, underhåll och avslut av en crowdfundingkampanj skapas. 

 

Crowdfunding är ett relativt nytt område för Prodelox. Ett stort intresse finns för att utforska 

dess potential, för att bredda verksamheten och kunna erbjuda sina kunder information om 

crowdfunding, och möjligheten att finansiera kundernas projekt genom det. 

 

Prodelox grundades 2007 med en vision om att utveckla produkter genom att samla all 

kompetens inom produktutveckling under ett och samma tak och därigenom “arbeta helt utan 

gränser mellan kompetensområden och funktioner” (1). 

 

Prodelox har vuxit kontinuerligt sedan starten och har idag cirka 30 anställda. Prodelox lockar 

både stora och små företag med sin kreativitet, breda kompetens och sitt flexibla arbetssätt (1, 

2).  

 

1.1 Crowdfunding 

 

Crowdfunding är ett alternativ för de personer som har idéer men ingen konkret finansiering. 

Idéen publiceras på en crowdfundingsajt under en bestämd period med en säljande 

beskrivning och en förklaring av vad de investerade pengarna ska användas till. Det bygger på 

att många delfinansiärer investerar små eller stora belopp till projektet i utbyte mot 

ägarandelar/gåvor/förhandsbeställningar eller bara för att investeraren vill se att projektet blir 

av (3-5). 

 

1.2 Syfte 

 

- Utveckla en produkt.  

- Skapa en modell i SolidWorks av produkten. 

- Utveckla och tillverka en prototyp av produkten. 

- Skapa ett underlag för tillvägagångssätt med framtida crowdfunding.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

1. Vilken produkt ska utvecklas? 

2. Hur ska produktutvecklingen genomföras? 

3. Hur ska produkten tillverkas? 

4. Hur ser en lyckad crowdfunding ut? 

5. Hur ska ett användarvänligt crowdfundingunderlag se ut? 
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1.4 Mål 

 

Val av produkt: 

- Välja en produkt med potential för crowdfunding. 

 

Utveckla produkten: 

- Skapa en användarvänlig och användbar produkt. 

 

Underlag för crowdfunding: 

- Få en förståelse för crowdfunding. 

- Skapa ett användarvänligt underlag till att lyckas med crowdfunding. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Examensarbetet innefattar enbart framtagning av en CAD-modell, tillverkning av en prototyp 

och en guide till crowdfunding. Det innefattar inte genomförandet av en 

crowdfundingkampanj, utveckling för tillverkning och CE-märkning. 
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2. Teori 

 

2.1 SolidWorks 

 

För framtagning av modellen användes programmet SolidWorks. SolidWorks är ett 

lätthanterligt CAD-program som ger användaren möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätt 

göra avancerat ritningsunderlag i datorn (6). Programvaran kan sedan användas för att skapa 

olika typer av filer som används för att tillverka den färdiga produkten, till exempel via en 

3D-skrivare. 

2.2 Mikrokontroller 

 
Figur 2.2.1   

 

En mikrokontroller är en liten enchipsdator som innehåller en CPU, arbetsminne och oftast en 

klockgenerator. Den har ut och ingångar för att ta in styrsignaler samt kontrollera 

komponenter med sina utgångar (7). Mikrokontrollern saknar till skillnad från ett 

utvecklingskort färdiga möjligheter för programmering och strömförsörjning, den har endast 

lödben. Detta åskådliggörs i figur 2.3.1 som visar en Atmel AtTiny84. 
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2.3 Utvecklingskort (Arduino) 

 
Figur 2.3.1 

 

Arduino är ett utvecklingskort med öppen hårdvara. Det liknar en enkel dator utan alla dess 

kringutrustning som skärm, mus och så vidare. I figur 2.3.1 visas utvecklingskortet Arduino 

UNO, kortet innehåller en mikrokontroller, strömförsörjningsdel, nödvändiga komponenter 

samt in- och utgångar som kan styras genom programmering av mikrokontrollern. Skriptet till 

mikrokontrollern skrivs på datorn i Arduinogränssnittet och överför sedan till Arduinon med 

hjälp av en firmwarekabel. När skriptet överförts till Arduino fungerar denna oberoende av 

datorn som en egen enhet (8). 

Arduino kan även användas till att programmera fristående mikrokontrollerenheter som till 

exempel Atmels ATinyserie (9). 

2.4 Logiska kretsar 

 

Logiska grindar är en digital krets med ingångar och utgångar. I kretsen utförs en operation 

exempelvis AND, NOT, OR. Dessa är grunden i all digitalteknik och den absoluta 

grundstenen i kretsar. Till logiska grindar räknas också de logiska räknarna. Till exempel kan 

en AND-grind användas när användaren vill veta om två digitala signaler är uppfyllda. Den 

har två ingångar och en utgång. Om båda ingångarna matas med “på”, etta, så kommer den att 

ge “på” vid utgången, etta. Av dessa logiska grindar byggs stora nät av kombinationer för att 

få en krets att utföra speciella handlingar. 

2.5 Kravspecifikation 

 

Kravspecifikationen är ett hjälpmedel för att konkretisera vad som ska uppnås med produkten 

som skapas. Den ska innehålla de krav konstruktören/kunden har på produkten för att den ska 

fungera tillfredställande. Den utgår från funktion, brukstider, tillverkning, logistik med mera 

för att bestämma önskemål och krav på produkten. Med hjälp av detta utvecklas produkten på 

ett sätt som uppfyller målen i specifikationen. 
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2.6 Funktions- och medelträd 

 

I funktionsträdet delas de tekniska egenskaperna hos produkten upp. Lösningar på de tekniska 

egenskaperna spaltas upp och det diskuteras runt dessa för att avgöra vad som är rimligt både 

ekonomiskt och tekniskt.  

  

 

2.7 Accelerometer 

 

En accelerometer är en sensor för acceleration. Den registrerar rörelse i olika riktningar 

genom att känna av skillnaden i acceleration. Accelerometern ger sedan en digital utsignal 

som kan avläsas för att se hur stor rörelse som gjorts (10). 

 

2.8 Mekanisk tiltsensor 

 

 
Figur 2.8.1 

 

En mekanisk tiltsensor är en enklare form av mekanisk accelerometer som endast kan 

registrera om något rör sig, inte hur mycket. Detta är en billig form av accelerometer som kan 

användas vid enklare applikationer.  I figur 2.8.1 visas tiltsensorns funktion, den använder sig 

av en kula i ett rör som sluter kretsen vid en viss lutning för att sedan öppna kretsen då kulan 

flyttar sig i röret. 
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2.9 CE-märkning 

 

 

 
Figur 2.9.1 

 

CE-märkning (figur 2.9.1) är en produktmärkning som är specifik för EU och EES-området. 

Den kännetecknas av sin logotyp som sitter på godkända produkter. En vara måste CE-märkas 

för att få säljas inom EU förutsatt att den innefattas av CE-märkningskrav (11). 

2.10 CB-märkning 

 

CB-märkning är en produktmärkning som liknar CE-kravet men som är världstäckande (12). 
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3. Metod 

 

Examensarbetet påbörjades med planering inför uppstart där en tidsplan och 

projektbeskrivning upprättades.  

 

Efter uppstartsplaneringen var det introduktionsmöte på Prodelox, tilldelning av arbetsplatser 

och information om vilka programvaror som skulle användas. Arbetet började med 

informationssökning om crowdfunding och brainstorming om vilken produkt som skulle 

utvecklas och tillverkas. För att tillgodose Prodelox:s behov undersöktes gemensamma 

nämnare hos lyckade crowdfundingprojekt på crowdfundingsidor. Därefter sammanfattades 

de gemensamma nämnarna, enligt egna åsikter, för en lyckad crowdfundingkampanj(3-5): 

 

·         Nytänkande 

·         Roligt 

·         Vill-ha-faktor 

·         Tillgänglighet för alla, framförallt i fråga om pris 

 

Utifrån ovanstående lista fördes diskussion med personal på Prodelox för att komma fram till 

en bra produkt. Valet stod mellan ett tandborststillbehör och en återfjädrande penna. Efter 

ytterligare diskussion med företaget föll beslutet på ett tandborststillbehör som ska kunna 

fästas på de flesta tandborstar och räkna antalet slag som utförs. Idéen var baserad på att en 

anställd på Prodelox hade barn som inte borstade tänderna tillräckligt noga. För att lösa detta 

hade han tejpat fast en stegräknare på skaftet att ha som indikator på när tandborstningen var 

klar. 

När produkten var vald påbörjades arbetet med att kontrollera om en liknande produkt 

existerade och hur marknaden såg ut. För att se om en liknande produkt existerade användes 

internet och patent kollades upp (13). 

Efterforskningar gjordes på huruvida tänderna borstas likadant över hela världen och om 

vanliga tandborstar är standard. Det konstaterades att i Europa och i Nordamerika används till 

största delen, det som svenskar kallar, vanliga tandborstar (14). 

För att kunna jobba vidare med produkten och ta den till ett prototypstadie behövdes 

information om produktionsutvecklingsfasen inhämtas. Handledare på Linköpings universitet 

hade redan från början försett oss med ett förslag på litteratur: Liedholms Kompendium (15). 

Efter att ha läst igenom kompendiet och diskuterat inom gruppen fastslogs det att arbetet 

skulle fortskrida utifrån en konstruktionskriterielista. I konstruktionskriterielistan spaltades 

krav och önskemål på produkten ner.  
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Konstruktionskriterielista 

 

1. Funktion 

Tillbehöret ska räkna antal “slag” som utförs med tandborsten Krav 

 

2. Funktionsbestämmande egenskaper 

Den ska passa de flesta tandborstar Krav 

Den ska räkna slag i alla riktningar Önskemål 

Ge ifrån sig någon form av signal när antal “slag” är uppnått Krav 

Kunna reglera hur många slag innan signal Önskemål 

Maxvikt på 40gram Önskemål 

Så liten till storleken som möjligt Önskemål 

Stå stadigt på handfatet Krav 

 

Det fastslogs snabbt att tillbehöret måste vara funktionellt och flexibelt nog att passa ett stort 

utbud av tandborstar. För att produkten skulle passa de flesta vanliga tandborstar på 

marknaden införskaffades en stor mängd vanliga modeller av tandborstar. Därefter utfördes 

mätningar på samtliga tandborstars skaft, vartefter en håldiameter hos tillbehöret valdes som 

skulle passa samtliga modeller. 

Att den ska kunna räkna slag i alla riktningar var ett önskemål som gjorde det möjligt att i en 

senare modell implementera kod som gjorde det möjligt för tillbehöret att signalera om det 

stått still på samma ställe för länge etcetera. För att signalera när tandborstningen var klar 

behövdes någon form av ljud eller ljus som användaren lätt kunde uppfatta. 

Under utvecklingsfasen skulle möjligheten finnas att på något sätt omprogrammera hur många 

slag som krävdes för att bli klar med tandborstningen. 

Produkten skulle uppfattas som ett hjälpmedel och fick inte vara otymplig. För att komma 

fram till en önskad vikt gjordes tester där vikter tejpades fast i botten på en tandborste. Det 

bestämdes på känn när vikten blev så hög att det kändes som en hävarm, utifrån detta 

bestämdes den önskade vikten. 
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3. Brukstidsegenskaper 

Livslängd 2 år vid 2 borstningar om dagen Önskemål 

Tåla att rengöras under rinnande vatten/vattentät Krav 

Möjlighet till byte av batteri Önskemål 

Finnas plats för framtida funktionsförbättringar Önskemål 

 

För att komma fram till brukstidsegenskaper diskuterades det inom gruppen vad 

konsumenterna har för önskemål och krav på ett tandborsttillbehör. 

 

4. Tillverkningsegenskaper 

Kunna tillverkas i ett stycke Önskemål 

 

Utifrån egna erfarenheter konstaterades det att om möjligt skulle produkten tillverkas i ett 

stycke för att underlätta tillverkningen och minska risken för att delar lossnar. 

 

5. Distributionsegenskaper 

Levereras med postorder Önskemål 

 

6. Leverans-och planeringsegenskaper 

Prototyptillverkning Krav 

 

7. Säkerhet/ergonomiska egenskaper 

Känslan av att den är ett med tandborsten, ingen hävarm Krav 

Inga små delar som kan sväljas av barn Krav 

Material av livsmedelsklass Krav 

 

Eftersom produkten är inriktad på barn och deras föräldrar får det inte finnas några smådelar 

som kan sväljas. Materialet ska vara av livsmedelsklass eftersom det används i direkt kontakt 

med munnen och det finns risk att barn biter i materialet. 

 

8. Estetiska egenskaper 

Estetiskt tilltalande Önskemål 
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9. Lagegenskaper 

CE-märkning Krav 

Tydligt användningsområde Krav 

 

Det kontrollerades huruvida produkten behövde CE-märkning, vilket konstaterades att det 

krävs. 

Om produkten ska säljas i hela världen krävs utöver CE-märkning även CB-märkning. 

 

10. Ekonomiska egenskaper 

Försäljningspris under 150kr Önskemål 

 

För att komma fram till ett ungefärligt pris besöktes ICA Maxi i Linköping Tornby för att 

kontrollera vad andra tillbehör kostar och utifrån detta få en förståelse för vad konsumenten 

kan tänkas betala.  

 

11. Skrotnings- och återvinningsegenskaper 

Möjlighet att ta ut batteriet Önskemål 

 

Om möjligt ska det gå att byta ut batteriet i tillbehöret vilket leder till att ny produkt inte 

behöver anskaffas varje gång batteriet tar slut. 

 

12. Ekologiska egenskaper 

Minimal påverkan på djur och natur Önskemål 

 

 

Utifrån ovanstående konstruktionskriterielista/kravspecifikation påbörjades arbetet med att ta 

fram en CAD-modell. Med hänsyn till att tillbehöret skulle passa de flesta tandborstar och 

vilka tillverkningsmaterial som fanns tillgängliga bestämdes det att tillbehöret skulle 

tillverkas i livsmedelsklassad silikon. Livsmedelsklassad silikon är flexibelt nog att anpassa 

sig till tandborstens skaft, där tillbehöret ska fästas, och samtidigt inte hälsofarligt vilket 

stämde överens med kravspecifikationen. För att få tillbehöret att stå stadigt på handfatet 

integrerades en sugpropp i botten av tillbehöret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Två konkreta förslag (se figur 3.1) togs fram varav koncept 1 (till vänster i figur 3.1) 

förkastades. Detta eftersom koncept 1 stämde sämre överens med de viktiga kriterierna i 

nedanstående utvärderingstabell, jämfört med koncept 2 (till höger i figur 3.1), som är baserad 

på Liedholms kompendium. 

 
Figur 3.1  

 

Tabell 3.2 Utvärderingstabell framtagen utifrån tänkta tekniska funktioner hos de 2 koncepten 

 Betydelse 

(1-3) 

Koncept 1 

(Ej tillverkad) 

Koncept 2 

(Ej tillverkad) 

Räkna slag 3 3 3 

Billig 2 1 2 

Signal 2 2 3 

Kompakt 2 1 2 

Tålighet 2 1 3 

Tillverkning 2 1 2 

Leverans 1 2 2 

Säker 3 2 3 

Återvinning 1 1 2 

    

Totalt betyg:  14 22 

 

 

När det var bestämt vilken modell som skulle väljas för vidare arbete började funderingar på 

hur tillbehöret skulle fungera tekniskt. För att komma vidare med detta användes Liedholms 

kompendium och inom gruppen bestämdes det att ett funktions/medelträd (se tabell 3.3) 

skulle skapas där alla tekniska egenskaper och förslag på hur de skulle lösas skrevs ned. 

 

Tabell 3.3 Funktions/medelträd i tabellform 

Vad ska tillbehöret göra? Hur ska det göras? 

1. Räkna antal slag ● Accelerometer  

 ● Mekanisk tiltsensor 

      2. Signalera när tandborstningen är klar ● Ljus  

 ● Vibration 
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      3. Lagring av antalet slag ● Mikrokontroller 

 ● Logisk krets 

 ● Utvecklingskort (Arduino)  

 

Valet av mekanisk tiltsensor gjordes med avseende på ekonomi samt extra tidsåtgång för 

programmering av en accelerometer. För att få tips om vilken elektronik som skulle användas, 

för att på ett enkelt sätt räkna antal slag och signalera på givna intervall, ställdes frågan på ett 

elektronikforum på internet (16). 

Det tipsades om att en mikrokontroller var ett sätt att göra detta på och då det fanns kunskap 

om Arduinoprogrammering inom gruppen valdes detta alternativ.  

För att komma fram till hur tillbehöret skulle signalera, när det förinställda antalet slag 

uppnåtts, diskuterades det inom gruppen och beslutades att en ljussignal var bättre än en 

vibrationssignal. Anledningen till att vibrationssignalen valdes bort var att den skulle vibrera 

på halvtid och även när den nått slutmålet vilket skulle kunna misstolkas. För att lösa detta 

problem beslutades det att ljussignalen skulle bestå av en lysdiod med 3 färger eller 3 

olikfärgade dioder vilka signalerade start, halvtid och uppnått mål genom en konstant färg. 

För att få en uppfattning om hur starka dioder som behövdes och vilka färger som lyste bäst 

köptes ett flertal olika dioder in och testades. Efter tester fastslogs det att lysdioden med 3 

färger(RGB) lyste bäst och tog minst plats vilket gjorde att denna valdes. 

Arbetet med elektroniken fortsatte med programmering och grundutförandet av koden baseras 

på hur en knapptryckning får en diod att lysa (17). 

Eftersom kopplingen består av 3 olika utsignaler och att dessa ska lysa och släckas i tur och 

ordning beroende på hur många slag som uppnåtts modifierades skriptet. På grund av 

bristande kunskaper inom programmering fungerade det inte som det skulle. Återigen ställdes 

frågan på ett elektronikforum (18) för att skapa ett fungerande skript. (Bilaga 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

För programmering av mikrokontrollern användes Arduinoplattan. Hur uppkopplingen skulle 

se ut vid överföring av kod hittades på internet (19). 

 

Då hemsidan använde en mindre modell (ATtiny 45) än den som användes i projektet (ATtiny 

84) så behövdes information om vilka in- och utgångar som motsvarade varandra, vilket 

hittades på Atmels hemsida (20, 21).  

 

När mikrokontrollern var programmerad löddes motstånd, diod, kablar och den mekaniska 

tiltsensorn ihop med mikrokontrollern. Det var osäkert om silikonet ledde ström så den 

sammanlödda elektroniken inkapslades i smältlim för att fixera komponenterna och skydda 

dem mot skador samt undvika komplikationer om silikonet ledde ström. 

 

Efter att elektroniken blivit inkapslad mättes den och det konstaterades att CAD-modellen 

behövde modifieras för att elektroniken skulle få plats (se figur 3.5). 

 

 
          Figur 3.5 
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Funderingar uppstod på hur tillverkningen skulle gå till så ett möte bokades med handledare 

på Prodelox och det diskuterades fram att en gjutform skulle friformas. I gjutformen skulle 

sedan elektroniken placeras och gjutas in i silikonet (se figur 3.6 och figur 3.7). För att 

silikonet skulle flyta ut i formen vakuumsögs silikonet (se figur 3.8) efter blandning så att alla 

luftbubblor skulle försvinna. Parallellt med detta påbörjades arbetet med 

crowdfundingrapporten (bilaga 3). Efter att silikonet hade härdat plockades formen isär och 

lysdioderna testades (se figur 3.9) 

               
Figur 3.6                Figur 3.7 

 

 

               
Figur 3.8               Figur 3.9  
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3.1 Undersökning av Frågeställning 1 

 

Vilken produkt ska utvecklas? 

 

Produkterna som valdes mellan var ett tandborststillbehör som räknar antalet borstningar som 

utförs och en återfjädrande penna som fjädrar tillbaka om du trycker för hårt när du skriver.  

Efterforskningar gjordes på internet där gemensamma nämnare för lyckade 

crowdfundingprojekt sammanfattades till: 

·         Nytänkande 

·         Roligt 

·         Vill-ha-faktor 

·         Tillgänglighet för alla, framförallt i fråga om pris 

Utifrån ovanstående lista fördes diskussion med personal på Prodelox för att komma fram till 

vilken produkt som var lämpligast. 

 

3.2 Undersökning av Frågeställning 2 

 

Hur ska produktutvecklingen genomföras? 

 

Först behövdes information om produktionsutvecklingsfasen inhämtas och detta gjordes 

genom Liedholms kompendium och personal på Prodelox.  

Efter diskussion inom gruppen fastställdes att en kravspecifikation/konstruktionskriterielista 

skulle upprättas. Utifrån denna, personliga erfarenheter och ett funktions/medel-träd skapades 

en CAD-modell och prototyp. 

 

3.3 Undersökning av Frågeställning 3 

 

Hur ska produkten tillverkas? 

 

Hur prototypen skulle tillverkas diskuterades med Prodelox och det beslutades att en gjutform 

skulle friformas fram för att sedan fyllas med livsmedelsklassad silikon där elektroniken är 

ingjuten.  

Valet föll på att göra en form till prototypen med en friformsmaskin eftersom Prodelox har en 

friformsmaskin i sin verkstad samt att detta är ett enkelt sätt att få fram prototyper på. 

Anledningen till att materialet valdes till livsmedelsklassad silikon var för att ett elastiskt 

material krävdes för att funktionen hos produkten skulle säkerställas (att den ska kunna 

anpassa sig till de flesta tandborstar) samt att barn kan tänkas tugga på produkten. 

Utifrån detta skapades en kalkyl över vad varje produkt skulle kosta vid serietillverkning. 

(Bilaga 2) 
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3.4 Undersökning av Frågeställning 4 

 

Hur ser en lyckad crowdfunding ut? 

 

Det fastställdes att definitionen på en lyckad crowdfunding var att den nådde beloppet som 

var efterfrågat i kampanjmålet, för att tillfredställa finansiärerna.  

För att skaffa kunskap om hur och varför en kampanj når sitt mål gjordes efterforskningar på 

två av de största crowdfundingsidorna i världen och även en svenskbaserad crowdfundingsida 

(3-5). Något som var gemensamt för de flesta kampanjer som nått kampanjmålet var en fullt 

fungerande prototyp vilket också var ett kampanjkrav hos en av sidorna. Ofta söktes pengar 

till vidareutveckling eller för att komma igång med serietillverkning av produkten. Det 

behöver inte alltid vara en produkt, vissa sidor söker crowdfunding för t.ex. 

välgörenhetsprojekt, filmer och teaterpjäser. 

En annan sak som var viktig för en lyckad kampanj var belöningssystemet där de som startat 

kampanjen delade ut gåvor beroende på hur mycket som donerats. Den vanligaste gåvan som 

fick personer att stödja ett projekt var tillgång till en produkt i ett väldigt tidigt stadium. 

Generellt sett var någon form av belöning, genomförbarhet och estetik det som finansiärerna 

kollade efter innan pengar donerades. De kollade även mycket på om användaren eller 

företaget var känt för tidigare lyckade kampanjer. Andra viktiga faktorer som påverkade 

kampanjens utfall var att finansiärerna kände sig delaktiga, fick erkännande och kände 

gemenskap (22). 

 

3.5 Undersökning av Frågeställning 5 

 

Hur ska ett användarvänligt crowdfundingunderlag se ut? 

 

Det fastställdes att användarvänligt crowdfundingunderlag skulle vara applicerbart på alla 

produkter och lätt att följa. 

Ett möte med två anställda på Prodelox bokades och det bestämdes att en informativ rapport 

och steg-guide vore ett bra sätt att göra det användarvänligt för dem. 
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4. Resultat 

 

Tandborsttillbehöret som räknar slag har skapats utifrån kravspecifikationen och krav/medel-

trädet.  

Elektroniken har gjorts efter informationssökning på internet och webforum. 

Prototypen har gjutits med hjälp av en friformad gjutform som skapades i SolidWorks. 

Crowdfundingunderlaget har skapats utifrån önskemål från Prodelox och egna idéer.  

 

4.1 Viktiga observationer 

 

● Optimering av elektroniken behövs för att kunna nå målvikten i kravspecifikationen. 

● För att få produkten klar för försäljning krävs CE- och CB-märkning. 

 

4.2 Resultat av Frågeställning 1 

 

Vilken produkt ska utvecklas? 

 

Efter diskussion med handledaren på Prodelox, analys av andra lyckade produkter och 

crowdfundings skapades en förståelse för vad som krävs av en produkt för att ha potential. 

Därför valdes ett tandborststillbehör som räknar slag och fästs på tandborstens skaft eftersom 

den lockar större marknadsandelar. 

 

4.3 Resultat av Frågeställning 2 

 

Hur ska produktutvecklingen genomföras? 

 

Produktutvecklingen följer kravspecifikationen och krav/medel-trädet som skapades utifrån 

Liedholms kompendium. Därefter skapades en produkt utifrån valen i krav/medel-trädet. 

 

4.4 Resultat av Frågeställning 3 

 

Hur ska produkten tillverkas? 

 

Prototypen tillverkades genom att en gjutform friformades och sedan fylldes med 

livsmedelsklassad silikon där elektroniken var ingjuten. 
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4.5 Resultat av Frågeställning 4 

 

Hur ser en lyckad crowdfunding ut? 

 

En lyckad crowdfunding når insamlingsmålet och innehåller en väl genomarbetad 

presentation där stor vikt läggs vid en film som visar produkten och några/någon av 

personerna bakom projektet (3-5). 

 

4.6 Resultat av Frågeställning 5 

 

Hur ska ett användarvänligt crowdfundingunderlag se ut? 

 

Ett användarvänligt crowdfundingunderlag består av en steg-guide som hjälper 

personen/företaget att göra sina val och visar vad som händer och vad som behövs innan, 

under och efter en kampanj.   
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5. Diskussion 

 

5.1 Metod 

Examensarbetet påbörjades med informationssökning om crowdfunding vilket blev lite 

tidskrävande då vi inte hade någon plan för vad vi skulle kolla efter på kampanjerna under de 

första 3 dagarna. Av detta kan man dra slutsatsen att vi redan från början borde haft en plan 

för vad vi skulle kolla efter och inte bara köra igång så snabbt som möjligt.  

I ett tidigt skede stod vi i valet mellan två olika produkter, en återfjädrande penna och ett 

tandborststillbehör. Pennan valdes bort eftersom marknaden ansågs begränsad. Detta känns 

efter avslutat arbete som ett bra val. 

Valet att göra en konstruktionskriterielista var det som hjälpte mest i fortlöpande arbete och vi 

blev tvungna att tänka till i varje steg. Vid valet av maxvikt på tandborsten tejpades vikter fast 

i botten på tandborsten och utifrån detta bestämdes maxvikten på tillbehöret. Här borde vi låtit 

några barn testa att hålla i en tandborste med fastsatt vikt för att utifrån det bestämma 

maxvikten eftersom vad vi uppfattar som en hävarm kan skilja sig markant från hur barn 

upplever saken och det är trots allt främst barn som kommer använda produkten.  

Vi valde att motivera brukstidsegenskaper utifrån egna erfarenheter och vad vi skulle ställa 

för krav på produkten. Här borde en större undersökning gjorts för att få fram mer info om 

vad konsumenten verkligen kräver av produkten som till exempel livslängd på batteri eller om 

det skulle varit uppladdningsbart. Samma sak borde gjorts vid kontroll av hur mycket 

produkten får kosta.  

När vi började med formgivningen så hade vi lösa idéer som vi ritade upp i CAD men 

eftersom vi hade en kravspecifikation att luta oss tillbaka på så insåg vi rätt snabbt att vi var 

tvungna att tänka om utifrån kraven på vikt och färgsignal. Av detta drog vi slutsatsen att lösa 

idéer kan vara bra men att rita upp dem utan att tänka igenom om de verkligen är det 

hjälpmedel man försöker skapa är väldigt ineffektivt.  

Under arbetets gång bestämde vi oss för att använda någon form av elektronik för att styra 

färgsignalerna för när tandborstningen är klar. Detta var ett helt nytt område för oss och vi 

började med att fundera på vilka dioder vi behövde för att få en lagom stark nyans. Vi löste 

detta genom att köpa hem dioder och motstånd för att testa oss fram till vilken styrka vi 

behövde. 

Anledningen till att detta testades var eftersom det var svårt att hitta information om behovet 

av ljusflöde samt att få en konkret känsla för detta. Den RGB-led som valdes till prototypen 

har en ljusstyrka på R:2100mcd, G:5800mcd och B:1500mcd. Trots avvikelserna i ljusflöden 

avviker inte ljusskenet mellan de olika färgerna speciellt mycket i praktiken. 

För att sedan gå vidare med hur dioderna skulle styras frågade vi runt på elektronikforum på 

internet. Detta var inte den säkraste informationen vi kunde hitta men vi fick fram några 

förslag som vi frågade elektronikansvarig på Prodelox om det var ett smart sätt att gå tillväga 

på, vilket det visade sig vara.  

Vid programmeringen av mikrokontrollern som valdes användes en Arduino och här stötte vi 

på problem då våra programmeringskunskaper var bristande så vi frågade på samma 

elektronikforum igen och fick hjälp med att komma igång med koden sen testade vi oss fram 

till den slutgiltiga koden. Att testa kod och se vad som händer tog extra tid men det var 

nödvändigt under semestertider då det var svårt att få tag i folk. Slutsatsen var att det funkar 

bra när det gäller programmering och vi lärde oss väldigt mycket om grunderna i 

programmering.  

När vi lött på kablar på mikrokontrollern och dioderna var det dags att mäta hur stor plats den 

skulle ta och sedan anpassa CAD-ritningen till detta. Det var tur att vi inte direkt skapade en 

gjutform eftersom elektroniken tog större plats än vad vi trodde att den skulle göra.  
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5.2 Resultat 

Tandborststillbehöret uppfyller i stora drag de krav som ställts i kravspecifikationen med 

vissa små avvikelser. Slutvikten på prototypen hamnade på 60 gram vilket var satt till en 

maxvikt på 40 gram i kravspecifikationen. Detta kan förklaras av att elektroniken som 

användes till prototypen tar större plats än vad den skulle behöva göra om den uppdaterades 

med elektronik anpassad för serietillverkning men det var inte praktiskt att använda vid 

tillverkning av prototypen. 

Slagräknaren som valdes var av mekanisk typ vilket inte möjliggör annat än registrering av 

slag. Hur hårt, vilken riktning eller längden på slaget kan inte registreras vilket gör att om 

detta i den framtida produkten önskas för fler funktioner måste en accelerometer 

implementeras. 

Prototypen som tillverkats passar de flesta tandborstar som köpts in till testet på ett 

tillfredställande sätt och antalet slag signaleras tydligt med den inbyggda RGB-led dioden 

som byter färger efter olika intervall. I prototypen anslöts benen på LED-dioden på enklast 

möjliga sätt vilket gör att den startar som blå för att sedan övergå till grön och sluta på röd, 

detta är inte den tänkta färgkombinationen vid serietillverkning. Om elektroniken anpassas till 

serietillverkning kan tillbehörets storlek minskas avsevärt och förmodligen uppfylla de krav 

som ställts i kravspecifikationen. Utöver detta kommer priset på produkten att minska 

avsevärt vid större serier då andra metoder kan användas för tillverkning av elektroniken samt 

att silikonet kan köpas i stora mängder. 
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5.3 Allmänt 

Vi fick redan från början fria tyglar i vilken produkt vi ville utveckla då Prodelox i första hand 

var intresserade av bilagan om crowdfunding. Detta hade både för- och nackdelar eftersom 

projektet var ganska ostrukturerat men det stimulerade samtidigt vår uppfinningsförmåga att 

få välja produkt och utveckla den helt utifrån egna idéer.  

Varken vi eller Prodelox hade egentligen koll på hur lång tid det skulle ta att skapa en 

crowdfundingkampanj så från början var det tänkt att en prototyp skulle tillverkas och en 

crowdfundingkampanj skapas. Efter 4 veckor insåg vi att det inte var hållbart inom tidsramen 

för examensarbetet så i samråd med Prodelox beslutades det att arbetet endast skulle omfatta 

framtagning av material för en kampanj till exempel budget, logistik, regler och så vidare 

samt en allmän guide till crowdfunding.  

Om vi hade vetat detta innan arbetet drog igång hade nog arbetet kunnat vara effektivare men 

eftersom vi från början tänkte att en kampanj skulle genomföras har detta lett till att vårt 

tankesätt varit bredare och informationen som insamlats har fått ett större djup. 

Examensarbetet utfördes under sommaren och under två veckors tid på 50 % på grund av 

semestertider, vilket vi var medvetna om från början. Detta ledde till att mer tid kunde läggas 

på informationssökning under denna period vilket gav crowdfundingrapporten ett större djup. 

Valet att göra examensarbetet under sommaren är något vi är mycket nöjda med då vi fått 

jobba väldigt självständigt. 

SolidWorks var relativt nytt för oss men stora likheter med Creo som vi hade erfarenhet av 

fanns och det gick relativt fort att sätta sig in i.  

Då vi hade läst högskoleingenjör maskinteknik med inriktning på energiteknik men utförde ett 

examensarbete inom konstruktion/produktutveckling var vi tvungna att lägga tid på att sätta 

oss in i produktutvecklingen och dess steg. Detta gjordes enkelt genom att vi läste in 

kurslitteraturen från kursen i “konstruktionsteknik - projektarbete”, Liedholms kompendium, 

och applicerade kunskaperna under arbetets gång.  

 

5.4 Förslag på framtida arbete 

 

● Förbereda produkten för serietillverkning 

● Design samt viktoptimering 

● Använda en mindre mikrokontroller med färre utgångar och använda 

frekvensmodulation för att ändra färgerna på dioden 

● CE-märkning 

● CB-märkning 

● Byt ut tiltsensorn mot accelerometer för att kunna registrera data i större utsträckning 

● Utveckla interface till mobilen som förklarar hur tandborstningen kan förbättras 

● Implementera ljudsignal för att göra tillbehöret användbart för synskadade 

● Byt ut batteriet mot ett uppladdningsbart inbyggt batteri 

● Ta bort knapp och låta mikrokontrollern ligga i standby och känna av skakningar, 

startar då och går in i standby igen 30sekunder efter färdig borstning. 
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6. Slutsats 

 

● Tandborststillbehöret som utvecklats fungerar tillfredsställande 

● Lysdioderna visar tydligt status för tillbehöret 

● Elektroniken fungerar tillfredställande men skulle kunna optimeras 

● Produkten har potential till framtida crowdfunding-kampanj 

● CE och CB-märkning måste utföras innan produkten lanseras alternativt söka bidrag 

genom crowdfunding för detta 
● Bilagan om crowdfunding visar tydligt stegen om hur en crowdfundingkampanj utförs 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 

int counter = 10;   // digital pin 10 has a counter attached to it 

int redled = 3; // digital pin 3 has a red led attatched to it 

int blueled = 2; // digital pin 2 has a blue led attatched to it 

int greenled = 1; // digital pin 1 has a green led attatched to it 

int count = 0;    // Counting strokes 

int newstate; // sensorstate 

 

void setup()  

{ 

  pinMode(counter, INPUT);                   // make the counter's pin an input: 

  pinMode(redled, OUTPUT); // make the red led’s pin an output  

  pinMode (blueled, OUTPUT); // make the blue led’s pin an output:  

  pinMode (greenled, OUTPUT); // make the green led’s pin an output:  

  digitalWrite(redled, HIGH); //red led set to on 

} 

void loop()  

{ 

  int buttonState = digitalRead(counter);   // read the counter input pin: 

 

if (buttonState == 1)  

   { 

    delay (100); 

    newstate = digitalRead(counter); 

    if (buttonState != newstate) 

    { 

     count++;  

    } 

   } 

    

  if (count == 100) 

  { 

    digitalWrite (redled, LOW); 

    digitalWrite (blueled, HIGH); 

  } 

  if (count == 200) 

  { 

    digitalWrite (blueled, LOW); 

    digitalWrite (greenled, HIGH); //green led set to on 

  } 

} 
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8.2 Bilaga 2 

 

Produkten Kostnad/enhet Verktygskostnad Utvecklingskostnad Materialkostnad 

Gummikropp 9,7054 15000 6500 5,4054 

Elektronik + 

övriga 

komponenter, se 

lista 

34,64 0 10000 32,64 

Design 0,5 0 2500 0 

Ritningsunderlag 1 0 5000 0 

Montering 16,6667 0 0 0 

Fixa 

lågprisleverantör 

2 0 10000 0 

     

Totalt 64,5121 - - - 

 

Logistik Kostnad/enhet Antal Totalt  

Inrikesbrev 

Sverige max 

50g 

6,5    

Utrikesbrev max 

50g 

14    

Hanteringstid 

(packa, 

adressera osv) 

41,6667    

     

Totalt 62,1667    

 

Marknadsföring Kostnad Tid Totalt 

Nätshop Ej framtaget Ej framtaget Ej framtaget 

Produkthemsida Ej framtaget Ej framtaget Ej framtaget 

Logotyp Ej framtaget Ej framtaget Ej framtaget 

Produktnamn Ej framtaget Ej framtaget Ej framtaget 

Marknadsföringstid Ej framtaget Ej framtaget Ej framtaget 

Distribution till affärer Ej framtaget Ej framtaget Ej framtaget 

 

 Kostnad/enhet Verktygskostnad Utvecklingskostnad Materialkostnad 

Utveckling av 

förpackning 

8 15000 10000  

     

Utvärdering av 

gällande regler 

3  15000  

     

CE+CB-

märkning 

35  17500  

     

Totalt 172,6787    
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Komponentlista 

Prototyp 

Leverantör/produkt Kostnad Vad måsta de som 

vill ha de 1000 första 

minst betala 

Gummikropp  100 200 

Mikrokontroller Elfa - ATTINY84V-

10PU 73-219-24 

29,6  

Batteri Elfa - 

Knappcellsbatteri 

Litium 3 V 255 

mAh, BR2330 69-

243-92 

3,62  

Batterihållare Elfa - 

CR2320/2325/2330 

SMD, 3004 69-525-

43 

7,88  

Slagräknare Elfa - Tilt Switch 

0.25 A / 3 VA, 

CW1300-1 35-893-

30 

35,7  

Kablage  5  

Lysdiod Elfa - Lysdiod SMD 

RGB 1.7...3.7 V 

"Bottom View", 23-

23B/R6GHBHC-

A01/2A 10-422-24 

4,64  

    

Totalt  186,44  
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8.3 Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En guide till Crowdfunding 
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Inledning 

Denna guide ska ge en bild av hur crowdfunding (CF) på olika sätt kan användas vid 

produktutveckling. Få en fördjupad kunskap i ämnet för att i framtiden kunna använda denna 

för att hjälpa kunder genomföra projekt, genom denna typ av finansiering. 

 

All information i denna guide bör ses som vägledning. Alla gällande regler och krav ändras 

med tiden och bör därför alltid kollas upp innan informationen används. Rapporten är något 

förkortad gentemot den version som företaget har fått. 

 

Frågeställningar 

 

- Beskriva vilka krav som ställs på den som ska genomföra en CF-kampanj för en ny 

produkt. 

 

- Beskriva vilka val man behöver göra då man ska genomföra en CF-kampanj för en ny 

produkt. 

 

- Beskriva vad som gör att CF för en produkt lyckas eller inte lyckas. 

 

- Hur beskattas crowdfunding. 

 

 

Olika sidor 

Denna guides bilagor har begränsats till att innefatta Kickstarter, Indiegogo och Fundedbyme 

men kan med fördel kompletteras i framtiden. 

 

Anledningen till att fokus har lagt på just dessa sidor är för att de täcker ett brett spann av 

projekt-typer samt att de är vanligaste med undantag för Fundedbyme som valdes på grund av 

att den är sverigebaserad och avviker från de andra sidorna genom att erbjuda flera typer av 

crowdfunding. 

 

Gällande regler hos de största sidorna se bilaga. 

 

Historik 

Konceptet att stora massor donerar lite pengar för att stödja något är mycket gammalt och har 

använts vid många tillfällen historiskt. Crowdfunding där man använder datorbaserade 

plattformar för att nå ut till den stora massan började komma kring 2006 och har sedan dess 

fått stor uppmärksamhet och många användare världen över. 
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Steg för steg guide 

 

1. Planering är nyckeln till en lyckad kampanj 

● Gör en detaljerad budget/planering för produkten innehållande bland annat 

nedanstående poster: 

○ Nätshop 

○ Affärer 

○ Logistikkostnader 

○ Förpackningskostnader 

○ Tillverkningskostnader 

○ Leverantörer 

○ Regler 

○ Kundregister 

○ CE-märkning 

○ Alternativa marknadsföringsvägar 

○ Riskkalkyl 

 

● Vara helt klar med vilka poster man söker finansiering till. 

○ Tänk igenom vad som är värt att fokusera på innan man lanserar produkten och 

vad som kan vara värt att söka finansiering för. 

 

● Överväga om produkten är lämpad för crowdfunding utifrån följande frågeställningar: 

○ Är produkten nytänkande? 

○ Kan produkten användas av alla? 

○ Kan de personer/företag som produkten är lämpad för göra den lönsam? 

○ Gällande regler för de olika crowdfundingsidorna om tillåtna produkter/idéer. 

 

● Vem ska kampanjen genomföras av? Kunden? Ett dotterbolag eller huvudbolaget?  

 

● Hur ska backerkontakten skötas, detta kommer att vara en tidskrävande post där

  

● Gör en riskkalkyl av produkten, riskanalys 

○ Denna bör ta upp allt och det är bättre att överdriva kostnader och tid i 

analysen för det kommer att dra iväg.  
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2. Val av crowdfundingsida 

Plattform Kickstarter Indiegogo Fundedbyme 

Startår 2009 2008 2012 

Typ "All or nothing" "All or nothing" eller "Keep it all" "All or nothing" 

Innehåll Bergränsat Allt Begränsat 

Avgifter 3-5% 4-9% 4-6% 

längd statistik 30dagar 40dagar - 

mål statistik 5000usd 3700usd - 

donation statistisk 71usd 86usd - 

vanligaste donation 25usd 25usd - 

 

 

”All or nothing” innebär att man endast får pengar från kampanjen om de insamlade pengarna 

når uppsatt målsumma. 

 

”Keep it all” innebär att man får behålla hela beloppet som samlats in. 

 

Kickstarter kräver en prototyp medan Indiegogo tillåter kampanjer av lite diffusare karaktär 

som saknar prototyp. 

 

Se tabell ovan och uppdatera vartefter, Avgifterna förändras relativt ofta. Ligger mellan 3-

10% för de vanliga sidorna. 

 

3.  Att skapa kampanjen 

● Skapa en video som är en del av kampanjen, med en välgjord film är mycket vunnet. 

○ Om möjligt någon form av interaktion mellan skapare och produkt. 

● Lägg tid och energi på att visa produkten från sin bästa sida på bilderna. 

● Ett välstrukturerat och kreativt belöningssystem 

○ Försök att genom kreativa och attraktiva gåvor få backers att donera lite mer än 

de tänkt från början. 

○ Exempel på gåvor: 

■ Någon form av omnämnande på produkten, t.ex. initialer. Spela på 

folks ego att synas och vara delaktiga. 

■ Bjud in backers till att vara med under framtagningen av produkten 

■ Utlova en produkt eller prototyp innan den har kommit ut på 

marknaden 
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4. Strategi, innan kampanjen startas. 

● Trigga igång kampanjen, backers ger fler backers. 

 

● Medier, uppmärksamma folk på att kampanjen ska startas 

○ Sociala medier och medier 

■ Facebook 

■ Twitter 

■ Instagram 

■ Tidningar 

■ Mail 

 

5. När kampanjen är igång 

● Uppdatera backarna om några förändringar sker under denna period. 

● Mailkontakt, att besvara mail från eventuella backare snabbt ger ett seriöst intryck som 

gör att de vill vara delaktiga. 

 

 

 

6. När kampanjen är avslutad 

● Kombinera crowdfunding med crowdsourcing, backarna i kampanjen är i regel 

människor med stor kunskap och stort engagemang inom den marknad produkten 

berör.  
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Hur beskattas crowdfunding? 

För att få ett svar på gällande regler kring beskattning ställdes frågan till Skatteverket och 

nedanstående svar erhölls: 

 

“När det gäller den här typen av insamling av pengar för att utveckla ett projekt, s.k. 

crowdfunding, kan Skatteverket inte uttala sig generellt om skatteplikten, utan varje enskilt 

fall måste avgöras för sig.  

Flera faktorer kan inverka, såsom vilken typ av produkt eller projekt och vilken typ av 

ersättning finansiärerna får. 

 

Först måste avgöras om bidraget är en gåva eller om någon form av motprestation kan anses 

utgå. Denna gränsdragning får som sagt göras från fall till fall, men i normalfallet kan man 

nog säga att någon form av "motprestation" erhålles. I de fall någon motprestation inte 

erhålles alls skulle bidraget kunna vara en gåva, medan till den del något erhålls, ex. en t-

shirt, utgör det försäljning och därmed skattepliktigt. I de fall inte någonting erhålles eller 

bara en motprestation av mindre värde enligt, t.ex. t-shirt enligt ovan, kan ändå en 

motprestation anses utgå för resterande del, t.e.x. genom att man får tillgång till någonting i 

framtiden som man kan ha nytta av. 

Även om någon direkt motprestation inte erhållits, så avser bidraget kanske ändå att täcka 

kostnader för att utveckla en produkt som bidragsgivarna har intresse av/kan använda sig av. 

I det fall bidraget är skattepliktigt beror skatteplikten på mottagarens skattemässiga situation, 

d.v.s. om näringsverksamhet kan anses bedrivas sker beskattningen i inkomstslaget näring, 

annars i inkomstslaget tjänst. Här får omständigheter som om näringsverksamhet bedrivits 

tidigare eller fortfarande gör det, vinstsyfte och varaktighet beaktas. 

En fullständig bedömning kan endast göras av behörigt skattekontor i samband med 

granskandet av deklarationen där samtliga omständigheter framgår.” 

 

Mikael Pettersson 

 


