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ABSTRAKT

Varje dag utsätts vi för ljud som kan vara skadliga för vår hörsel. Våra öron är ett ytterst 
finkänsligt instrument som vi behöver vara rädda om och det är mycket viktigt att vi kan finna 
tid och plats för återhämtning. Hemmet är en plats som jag tycker borde kunna erbjuda oss den 
vila vi behöver.

Akustiken i hemmet påverkas när arkitekturen i husen förändras. Den öppna planlösningen leder 
till problem med ljudmiljön och många tänker inte på detta.
Kombinationen med öppen planlösning, hårda material, stora glaspartier och högt i tak gör att 
ljudet beter sig på ett sätt som är ansträngande för vår hörsel.
I mitt designarbete försöker jag skapa en mer behaglig hemmiljö som erbjuder en lugnare, mer 
naturlig akustik. Det ljudlandskap vi har i vårt egna privata utrymme, hemmet, borde få vara 
något som känns bra på alla sätt. Människan har ett behov av återhämtning och därför skulle en 
produkt som ökar chansen för det vara till nytta.
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1 INLEDNING
 1.1 BAKGRUND

Många med mig vill umgås med hela familjen och ha en planlösning med öppenheten som
nybyggda hus ofta erbjuder idag. Samtidigt är det många som vill ha möjlighet till återhämtning 
och lugn och ro i hemmet, vilket kan skapa en viss motstridighet. Den här uppsatsen går igenom 
min research kring detta och min designprocess för att hitta en idé om lösning.

Personligen  känner jag att ljudmiljön påverkar mig negativt och att den har förändrats mycket 
sen jag fick barn. Jag har blivit mycket mer ljudkänslig under de senaste åren och märker att jag 
ofta söker tystnad. De ljud vi människor gör, både som vuxna och barn, står för en stor del av de 
jobbiga ljuden. Det är skratt, lek, bråk, trötta och hungriga barn, någon tappar bestick, slammer 
med köksartiklar, dammsugaren, stavmixern o.s.v. I mina samtal med föräldrar, angående vad 
som påverkade dem, från en vuxens perspektiv, kom det fram att ljudnivån var ett problem för 
fler familjer.

Det har även blivit vanligare att sätta in fler och större fönster. Jag tror att många söker en slags 
frihetskänsla där man upplever positiv rymd och luftighet och att man får in så mycket dagsljus 
som möjligt. I Norden är sol och dagsljus något många längtar efter av naturliga skäl.

Problemet med en mer öppen arkitektur, som vi ser på många nybyggda hus, är akustiken.
Mycket av det vi bygger för privat boende (småhus) bidrar till en sämre miljö vad gäller ljud. 
Skulle vi bo så örat får en så bra ljudmiljö som möjligt, skulle vi alla bo i skogen. Vi lever också 
i en tid där stress har blivit en vardag och vi utsätts dagligen för mycket ljudintryck. Om man 
utsätts för mycket ljud kan det i sig leda till stress och trötthet. 1)

Många före mig har jobbat med ljudmiljön i skolor, förskolor, kontor o.s.v, eftersom mycket av 
problematiken med hörselskador beror på det.
Jag har istället valt att fokusera på hemmet av flera skäl:
Arbetet började med relationen mellan vuxna och barn i hemmet där det inte har fokuserats så 
mycket kring ljud tidigare. Många skulle sätta högt livskvalitévärde på att få en bättre ljudmiljö, 
inklusive mig eftersom jag upplevt problemet själv. Hemmet borde kunna erbjuda vila och
återhämtning vilket påverkas av bland annat ljudmiljön. Jag tycker att det borde vara möjligt att 
kombinera ljus och luftighet med en behaglig ljudmiljö i ett hem.

Mitt examensarbete handlar om min resa för att skapa en trivsam och behaglig hemmiljö för en 
barnfamilj som lever i en öppen planlösning med högt i tak. Arbetet kommer gå ut på att skapa 
en produkt med ett helthets pespektiv, som öppnar för en fortsättning.

Jag har fått förmånen att få samarbeta med ett företag som jobbar med  bland annat
ljudabsorbenter. De har hittills varit mycket öppna för detta samarbete och även för förväntat 
resultat. De går in med en nyfikenhet på mig och konceptet som gör att jag känner mig fri i mitt 
skapande.
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 1.2 SYFTE

Syftet med mitt projekt handlar om att förbättra ljudmiljön i hemmet.
Ett annat syfte med denna uppsats har varit att titta djupare på min egen designprocess och
reflektera över mina metoder och mina beslut. 

 
 1.3 FRÅGESTÄLLNING

Vad kan jag göra för att skapa en bättre ljudmiljö i min valda kontext?

 
 1.4 KONTEXT

Min kontext är ett boende med öppen planlösning mellan kök, matsalsdel och vardagsrum med 
hög takhöjd.

 
 1.5 MÅLGRUPP

Folk som bor med barn eller umgås med barn i hemmet.

 
 1.6 MÅL

Att skapa en produkt som förbättrar ljudmiljön i min kontext.

 
 1.7 AVGRÄNSNINGAR

Eftersom det finns många djupa avstickare inom alla ämnen som berörs, har jag valt att
begränsa mig i min beskrivning av hörsel, ljud och arkitektur och ljus. Projektet handlar om 
människans välmående i förhållande till ljud, men inte alls om själva skadan. Begränsningen 
ligger i att mildra de ljud som normalt sett finns i hemmiljö, oavsett vilka ljud det är eller varför 
de uppkommer. Jag kommer inte jobba för att anpassa produkten för offentlig miljö.
Projektet blir på sätt och vis ett sätt att mildra ett symptom som uppkommit av flera faktorer, 
men kan innebära att berörda får upp ögonen för något som de kanske är relativt omedvetna om. 
Problemet är troligtvis större än vad en ensam produkt kan erbjuda lösning för och därför
kommer jag inte ha som målsättning att lösa problemet helt.
Jag är även begränsad i material och tillverkningsmetod som företaget Nila använder sig av 
idag, eftersom jag har ett samarbete med dem. Jag kommer att utgå från ett perspektiv som
designer i Sverige i nutid och anpassa produkten efter svensk marknad i nutid.
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 1.8 METODER FÖR PROJEKTET

Designmetoder jag har använt mig av är:

* Brainstorming 2) som är en metod där man i grupp låter alla idéer få komma ut i luften. 
Metoden fungerar under förutsättning att ingen i gruppen säger nej eller är negativ mot någon 
idé eller tanke. 

* Fältobservationer 3) är en metod man använder för att undersöka och iaktta sin målgrupp 
och användare i olika situationer för att skapa sig en uppfattning om vad de gör, hur de gör och 
varför. Det ger mig som designer insikter i deras behov som de själva kanske inte ser eller har 
uppmärksammat.

* Intervju använder jag mig av för att ha möjlighet att ställa frågor kring min målgrupps
problem för att få en djupare förståelse för dem. 

* ITK (Identy Tool Kit) 4) används för att klargöra och vara tydlig med vem man skapar för, 
vad man skapar, vad man vill uppnå och var man är i förhållande till andra produkter. Den
innehåller fem olika delar uppdelat på: Stateboard, positionboard, futureboard, shape and colour 
och stakeboard. Jag har använt mig av två av dessa:
-Stateboard som är en slags marknadsanalys där man tittar på vilka produkter som finns idag.
-Shape and colour som är en slags karta av vad man tänker sig för material, färg och form.

* Moodboard 5) påminner om en del av ITK. Moodboard använder man sig av för att sätta 
känsla och för att få en överblick.

* Fokusgrupp 6) är en metod där man sätter sig ner med en liten grupp användare och bildar på 
så vis en plattform för dem där de kan prata om problemet med varandra. Under mötet kan man 
välja att vara aktiv och ställa frågor under tiden eller vara tyst och skriva ner tankar och
funderingar som kommer fram. Det är också en möjlighet att samla dem flera gånger för att få 
input på idéer och tankar kring produkten.
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2 RESEARCH
Min research handlar om ljud, buller, ljuddämpning, barnfamiljer, hus, material och ljus.
 
 2.1 LJUD

Det finns tre spridningsvägar vad gäller ljud:
Direktljud (luftburet ljud som går rakt från källan till mottagaren)
Reflekterande ljud (luftburet, det ljud som studsar mot till exempel en vägg eller tak)
Vibrationer (stomljud som går från källan via till exempel ett golv) 7)

Projektet handlar om de två första, reflekterande och direkt ljud.

 
  2.1.1 REFLEKTERANDE LJUD

Reflekterande ljud går från ljudkällan till en reflekterande yta och vidare till mottagaren. Om 
den reflekterande ytan är porös så rör sig luftmolekylerna in i materialet och friktionen gör att 
rörelsen stoppas. Rörelsen omvandlas till värme istället för att studsa vidare som ljud. Exempel 
på en porös yta är tyg, möbler, människor. Är ytan istället hård så reflekteras ljudet mer, till
exempel mot bordsskivor och väggar. Alla material har mer eller mindre absorptionsförmåga 
och ytsruktur. 8) Så fort ljudet reflekteras så konkurrerar det med direktljudet eftersom det
kommer tillbaka och blandar sig med direktljudet. Desto mer reflekterande ljud vi har desto 
svårare att uppfatta direktljudet. 9)
Detta betyder att det inte bara är själva volymen på ljudet som avgör om det är bra eller dålig 
ljudmiljö.

 
  2.1.2 DIREKTLJUD

Precis som ringarna på vatten så är ett direktljud högst och starkast vid ljudkällan. Ju mer 
avståndet till källan ökar desto lägre blir ljudet. Beräkningsmässigt avtar det med 6 dB för varje 
fördubbling av avståndet. Ju längre bort från ljudet man befinner sig desto svårare är det att 
riktningsbestämma källan eftersom direktljudet blir överröstat av det reflekterande ljudet. Man 
befinner sig då i efterklangsfältet. 10)

  2.1.3 EFTERKLANG

Det ljud som stannar kvar i rummet kallas för efterklang. Hur stort rummet är och hur mycket
ljudabsorberande material som finns i rummet är avgörande för hur många sekunder ljudet finns 
kvar. Om rummet har en lång efterklangstid, blir det svårare för oss att uppfatta tal eftersom 
direktljudet konkureras ut av det reflekterande ljudet. Ett litet rum med mycket absorberande 
material, gör det lättare för oss att uppfatta tal. 11)
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 2.2 HÖRSEL

Människans hörsel är utvecklad under många miljoner år för att höra så bra som möjligt i en 
naturlig miljö som till exempel skogen. Idag befinner vi oss dessvärre till största delen inomhus 
vilket inte är optimalt för hörseln. Skogen har, som bekant, inga släta ytor. Den består av olika 
former överallt och har ungefär samma akustik oavsett om det är tjocka eller smala stammar.
Här finns heller inget tak som ljudet kan studsa mot utan det ljud som går förbi trädkronorna 
försvinner upp mot himlen. Löv, barr, och mossa är material och ytor som är mjuka och med luft 
emellan och fungerar effektivt som ljudabsorbenter. Träden reflekterar ljudet men sprider det åt 
flera håll eftersom ytan är krökt. Stenar har en hård yta men är väldigt ofta beklätt med mossa.
Vårt tal består av vokaler och  konsonanter och informationen ligger i de högfrekventa
konsonanterna, vilket förstärks av skogen. När vi bygger hus består insidan av plana hårda ytor 
och det förstärker istället vokalerna, vilket gör det svårare att höra vad folk säger. 12)

Ett mycket högt och skarpt ljud kan få oss att reagera och få ont i öronen framförallt om det är 
ihållande. Om det däremot är en lägre nivå men för högt för att undvika skada på hörseln, vänjer 
man sig och står ut med det. Kanske att man inte ens tänker på det innan man får en skada.
Utöver det som kan ge skador på själva sinnet hörseln så kan buller och oljud skapa andra
problem för människan som inte heller är så tydligt märkbara. Till exempel kan buller skapa 
trötthet, stress och påverka prestationsförmågan, man kan få ökad hjärtfrekvens, högre
blodtryck och utsöndring av stresshormon. 13)

 2.3 DECIBELMÄTNINGAR

Att göra mätningar där man vill veta hur ljudmiljön ser ut är bra men ger inte hela bilden.
Mycket har att göra med efterklangen i rummet och vilken frekvens det är. Om vi bara tittar 
på ljudstyrkan, alltså decibeltalet, så finns det regler för arbetsmiljö. Arbetsmiljön i sig är inte 
relevant för projektet men för att få en bättre uppfattning om ljud och ha något att jämföra med 
så känns det relevant att titta på reglerna.

Arbetsmiljöverket har satt tre olika värden på ljudstyrka för arbetsmiljö, där arbetsgivaren är 
skyldig att sätta in olika åtgärder om arbetsplatsen inte ligger inom ramarna. De kallas undre 
insatsvärden, övre insatsvärden och gränsvärden. Begreppen förklaras i bilaga 1. Det undre 
insatsvärdet ligger på 80dB och det övre insatsvärdet ligger på 85 dB. 14)
Det kan vara svårt att förstå decibeltal som visar en viss ljudnivå eftersom skalan inte är linjär 
utan logaritmisk. Till exempel om man lägger ihop två likadana ljudkällor, höjs totalnivån med 
3 dB. Om man lägger ihop fyra likadana ljudkällor höjs totalnivån med 6 dB. 15)

För att förstå siffrorna lite bättre kommer här lite exempel hämtade från boken Svensk mil-
jöpsykologi:
Ett mycket tyst sovrum - 20 dB
Svag radiomusik - 40 dB
Kontor, högljutt tal - 60 dB
Godståg eller hårt trafikerad motorväg 15 m bort - 80 dB
Tryckluftshammare, motorcykel - 100 dB
Startande jetplan 60 m bort - 120 dB
Smärtgräns, nära startande jetplan - 140 dB 16)
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Ju kraftigare bullret är desto kortare tid behövs för att en hörselskada
ska uppstå. Åtta timmars vistelse per dag i 85 dB(A) motsvaras av
endast en kvarts vistelse om dagen i 100 dB(A).
En särskild risk för hörselskada är så kallade impulsljud, enstaka
starka smällar t.ex. pistolskott eller slagljud, som kan ge bestående
hörselskador. 18)

 2.4 ÅTGÄRDER

För att förbättra ljudmiljön sätter man upp reflektorer eller ljudabsorbenter i miljön på relevant 
ställe. Vid höga frekvenser räcker det med tunna porösa material för att påverka ljudmiljön.
Vid lågfrekvent buller behöver man tjocka material. 19)

Redan i början när jag själv eller tillsammans med klasskompisar gör olika brainstormingar 
kommer jag ganska snabbt in på att jag vill göra en form av ljudabsorbent. Så här står det på en 
av arbetsmiljöverkets sida:

Åtgärder för att minska spridning av luftburet buller:
Skärma av eller bygg in bullrande utrustning med ljudisolerande och
ljudabsorberande konstruktioner. Minska reflekterande ljud i lokalen genom 
ljudabsorbenter i tak och på väggar. 20)

I offentlig inomhusmiljö jobbar man mycket med ljudabsorbenter med god effekt. Främst sätter 
man absorbenter i tak och på väggar, men man jobbar även med skärmar av olika slag som står 
fritt i rummet eller sitter på skrivbord.
Runt vägar som gränsar till bostadsområden sätter man upp reflektorer i hårt material så ljudet 
studsar tillbaka mot trafiken och upp mot himlen för att minska bullernivån i bostadsområdet.
Buller är alltså ett känt problem som man jobbar med på olika sätt.

Att det undre insatsvärdet ligger 10 dB över den gräns där man ”nätt och jämnt” kan höra
varandra på en meters avstånd är tänkvärt. Det innebär att vi accepterar att man i en arbetsmiljö 
ska höja rösten när man talar med en arbetskollega och detta är accepterat under 8 timmar per 
dag.
Tiden i förhållande till ljudstyrkan påverkar också hur mycket hörseln orkar med.

Samtal med hög röst kan nätt och jämt föras på en meters avstånd vid en 
bullernivå på 70 dB(A), även om man har bra hörsel. Vid 85–90 dB(A) måste 
man skrika för att bli hörd. 17)

Meningen här under, hämtad från arbetsmiljöverkets hemsida, ger också ett bra exempel på 
ljudnivå:

Bilden till höger 
visar reflektorer 
vid en väg.

Bilden till höger 
visar ljudabsorbenter 
på ett kontor.
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 2.5 OMVÄRLDSANALYS

I min omvärldsanalys går jag igenom boendet i öppen planlösning och tittar på statistik om
nybyggnation av villor eftersom problemet är störst i den kontexten.
 
 
  2.5.1 BOENDE I ÖPPEN PLANLÖSNING

I en intervju med Josefin Nilsson på Hjältevadshus ( 16 mars 2017) berättar hon att alla deras 
husmodeller har en öppen planlösning mellan kök, matsalsdel och vardagsrum. Hon säger att 
det är möjligt att få en mer stängd lösning men att det är mycket ovanligt att kunden ändrar på 
utgångsmodellen.
I en intervju, gjord av Nora Lindkvist (17 mars 2015) 21)  med tre olika arkitekter, berättar de 
att de tror att den öppna planlösningen är här för att stanna.

Peter Stenberg, Arkitekt SAR/MSA på Ikonhus är helt övertygad om att den öppna planlösnin-
gen är här för att stanna. Alla hans kunder vill ha det vad gäller kök, vardagsrum och matsalsdel. 
Han berättar att det från början fanns två stora problem med öppen planlösning, vilket var ljudet 
från tv och köksfläkt. Idag har fläktarna blivit tystare och det är mer vanligt att folk tittar på 
datorn på sina rum istället. Han säger att finrummet har försvunnit och att vi idag snarare vill ha 
ett stort matbord i den öppna planlösningen för att kunna umgås med många. Detta stora bord 
fungerar även till annat till exempel arbetsbord när barnen gör sina läxor.Han tror att det egna 
sovrummet räcker för det individuella behovet av avskildhet. Där har vi fortfarande stängda 
lösningar.
Aleksandra Ohlson, Arkitekt SAR/MSA på Myresjöhus tror också att den öppna planlösningen 
kommer vara kvar men att man kanske väljer ett vinkelkök för att få en mindre del lite avskilt. 
Hon menar också att den öppna planlösningen underlättar för de trångbodda. Det tar mer plats 
att dela upp alla rummen. Hon berättar att man däremot inte har samma takhöjd i dessa utrym-
men längre. Hon säger:

Men visst, alla människor behöver avskildhet, men jag tror mer att vi kommer 
förlägga detta till andra rum. Till exempel kommer vi nog få se mer av ”tysta 
rum” och ”relaxrum”. 23)

Många har upptäckt nackdelarna med detta, då det ofta medför att det låter 
väldigt mycket i huset. Många unga människor har även väldigt ”hårda” och 
stilrena möbler, och kanske inga gardiner, vilket också gör att ljudnivån blir 
högre. 22)

Hon pratar också om (precis det jag har sett hos många) att man idag lagar mat och umgås
tillsammans. Hon säger också:

Johan Danielsson, Arkitekt SAR/MSA på Götenehus ser att det finns både för och nackdelar 
med den öppna planlösningen och tror att de positiva överväger och trenden kommer därför att 
stanna. Öppenheten har minskat något, framförallt vertikalt, pga de negativa effekterna med 
ljudnivån. Han säger:
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  2.5.2 NYBYGGNATION

Bostadsbeståndet förändras hela tiden. Antal nybyggda hus varierar varje år och siffror finns 
fram till år 2015 från statistiska centralbyrån. 26)

Bilden visar kurvor över
antal nybyggda småhus 
och flerbostadshus från 
1938 – 2015.
Bilden är hämtad från
scb.se

Han pratar också om att det är viktigt att hemmet får vara en plats för återhämtning och vila i 
det stressade samhälle vi lever i nu.
Detta uttrycks på många sätt genom inredning. Vi vill till exempel ha varmare färger,
naturfärger, möbler som är omslutande som ger ett tryggt välbehag. Vi vill ha en miljö som
lugnar ner vårt tempo. 25)

Detta gör hemmiljön till ett aktuellt ämne för ljudabsorbenter. Det är ett relativt nytt problem 
och fenomen som kommer att fortsätta framöver.

Nackdelen med öppna planer är att ljud sprids väldigt lätt, vilket vi märker är 
ett problem. Många vill ha tysta rum, och detta blir ett stort problem om
familjen består av många familjemedlemmar. Vi kan se att öppenheten i
vertikalled har minskat väldigt mycket, alltså där man öppnar upp taket till 
våningen ovan. Denna lösning var mycket populär för 5 – 10 år sedan, då man 
ville få höjd och volym i rummet. Men detta spred mycket ljud från exempelvis 
allrummet ner till vardagsrummet och det blev en kappkörning av TV-ljudet och 
de som samspråkade på nedre plan.
– Fördelen med en öppen planlösning är fortfarande att huset får ett riktigt 
stort rum, där det finns volym, luft och ljus. I detta rum ligger flera
funktioner som samspelar, varför det upplevs som stort. Hade vi delat av
rummet med väggar, så hade rummen upplevts som mycket mindre. Genom att 
kombinera exempelvis kök, matsal och vardagsrum till samma volym, så
upplever betraktaren hela volymen visuellt. Lägger man sedan till stora
glaspartier i fasaden, så ökar volymupplevelsen ytterligare eftersom man även 
tar del av utomhusmiljön istället för att se en vägg som begränsar siktaxeln. 
24)
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 2.6 FÖRETAGET NILA

Nila startades av Ninette och Lars- Gunnar Johansson 1987 och de samarbetar mycket med
möbelindustrin. Deras idé var att som leverantör sätta leveranstid och kvalité i första rum.
Företaget Nila ligger i Nässjö. År 2000 började de med att gjuta polyesterfiber och  2002 vann 
de miljö-innovationspriset för unik produktion av formpressad polyester.
De gör stoppmaterial till möbler och akustikprodukter. Stoppmaterial till möbler står för 60% av
omsättningen. Akustikprodukter är resterande 40%, men de tror att det kommer svänga över på 
akustik eftersom efterfrågan har ökat på dessa. 27)
 
 
  2.6.1 KÄRNVÄRDEN

Nilas kärnvärden är:
- Leverans i rätt tid
- Rätt produkt till rätt pris
- Miljö både som
 * inomhusmiljö för människa
 * klimat 28)
 
 
  2.6.2 KUNDER

Nila är ett företag som säljer produkter till offentlig miljö som kontor, skolor,
förskolor, bibliotek och restauranger, till exempel företagen ABA, AJ och LEK o LÄR 29)
 
 
  2.6.3 BÄSTSÄLJARE

Deras bästsäljare genom tiden har varit ljudabsorberande 
tavlor. Just nu är efterfrågan på bänkskärmar störst. Han 
tror att deras framtida flaggskepp kommer att bli de nya 
takplattorna.

Bilden ovan visar Nilas bästsäljare 
just nu, bänkskärmen.Bilden ovan visar en av Nilas ljudabsorberande tavlor.
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  2.6.5 NY MARKNAD

Nila har tidigare gjort en produkt till den privata marknaden. Det var en julstjärna som har sålts 
på Sockholm Designhouse. Därför ser de detta projekt, med en ljudabsorbent till hemmet, som 
en ny marknad.

 
 
  2.6.4 FÄRG OCH FORMSPRÅK

Jag upplever Nilas formspråk som ganska rakt och enkelt med vissa undantag. Tavlorna har
motiv som känns plockade från en bildbank. Väggabsorbenterna är något åt det mer bulliga 
hållet och upplevs lite mjukare. Färgerna är på de flesta produkterna lite åt det dova hållet med 
mycket svart. De har några armaturer som i sitt formspråk upplevs väldigt olika men man skulle 
kunna dela upp sortimentet i två stora huvudgrupper:

Grupp 1 känns sammanhållen och gjord från en mall.
Färgerna känns anpassade efter ett kontor.

Grupp 2 känns mer experimentell och inte färdig. Färgerna är inte heller något jag spontant
kopplar ihop med kontor, skola, bibliotek eller restaurang, som är deras målgrupp.

Bilderna nedan visar några exempel från grupp 1

Bilderna nedan visar några exempel från grupp 2
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 2.7 MILJÖASPEKTER

Nila använder sig av polyester till sina ljudabsorberande produkter. De använder en del
återvunnen pet och har fått miljöinnovationspris. Polyester är, i vanligt tal, tyg som är mycket 
vanligt att man använder i kläder på grund av dess goda egenskaper. Om man kan göra
produkter av helt återvunnen pet skulle det varit en bra sak i dagens läge, eftersom världen har 
ett överskott av pet som vi inte vet vad vi ska göra med. Tyvärr går det inte att formgjuta helt 
återvunnen pet enligt Mikael Johansson på Nila eftersom det är för lite smältfiber i det.
Smältfiber behövs för att man ska kunna forma materialet i en ugn och att den ska behålla
formen.
Taina Flink 30) är specialist på design för återvinning och jobbar på Stena recykling. Hon har 
kunnat klargöra en del angående polyester muntligt och via mailkontakt.

  2.7.1 FOSSIL RÅOLJA

Polyester görs av fossil råolja och är därför inte förnybar. Det kräver mycket energi för att
utvinna den vilket är kostsamt för miljön och att polymerisera oljan till polyester är också
energikrävande. Oljan är bunden långt ner i berggrunden och hade, efter vad man vet idag,
stannat där utan några negativa effekter om människan hade valt att inte utvinna det.
Man väljer att framställa polyester till många olika produkter trots detta, eftersom det är ett
material som har många önskvärda egenskaper.
Skulle man kunna försäkra sig om att det finns en återvinningsloop på polyestern så kan man se 
det som ett material som inte är lika dåligt, men fortfarande inte bra, eftersom det är
framställningen som kostar naturen mest. 31)

  2.7.2 ÅTERVINNING

Rent teoretiskt är det möjligt att återvinna polyester genom att smälta ner det och göra ny
polyester. I verkligheten går det inte eftersom det kostar för mycket. Det är i dagsläget billigt 
med råolja vilket gör att kostnaden för återvunnen blir dyrare än ny.
Ofta består produkten inte enbart av polyester och för att kunna få det tillbaka till råmaterial så 
behöver man:
- separera materialen manuellt
- låta produkten gå igenom en kross vidare till densitetsbad och centrifug och magnet o.s.v
- ha en maskin som kan identifiera polyester och plocka ut det/separera det från övrigt material.

Inget av det nämnda är ekonomiskt försvarbart eftersom råmaterialet är så billigt.

Om vi skulle använda oss av ovanstående tekniker och få fram ett råmaterial som vi till
exempel gör om till ny polyestertråd, skulle den tråden vara svår att sälja i stora volymer i 
Sverige eftersom nästan all tillverkning av tråd och kläder o.s.v sker i Asien.
Det finns försök i Sverige på återvinning av tyg men problemet är att det kommer in för lite 
volymer. De mesta av kläderna går till återanvändning och säljs som “second hand” för att
bekosta annan typ av välgörenhet. 32)
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 2.8 RUMSLIG KONTEXT

I min research har det kommit fram att behovet av en förbättrad ljudmiljö är som störst i de 
hemmen där det är öppen planlösning och högt i tak. I mina samtal med föräldrar kom det fram 
att kök och vardagsrum är de rum som vuxna och barn umgås mest gemensamt i. Därför har jag 
valt ett hem som har en öppen planlösning mellan kök, matsalsdel och vardagsrum med hög
takhöjd som min kontext. I min intervju med Josefin Nilsson på Hjältevadshus stod det klart att 
de allra flesta väljer ett hus med öppen planlösning för nybyggnation. Just Hjältevadshus, enligt 
Josefin Nilsson, är ändå ett av de husföretag som räknas till mer traditionella i sin arkitektur.
 
 
 2.9 ANVÄNDARE

Min användare är människor som umgås med barn i ett hem med öppen planlösning mellan kök,
matsalsdel och vardagsrum med hög takhöjd. Observationer har dock varit på familjer, även 
uppdelat, vuxna och barn, i olika situationer och inte bara i rätt kontext. Jag har försökt förstå 
deras beteende, både medvetna och omedvetna, kring det som skapar olika ljud. Användaren är 
inte en användare i den bemärkelse att man interagerar med produkten utan snarare att man drar 
nyttan av den omedvetet.

  2.7.3 ELDA POLYESTER

Polyester är inte farligt att elda, eftersom det blir mest vattenånga och lite koldioxid. Det går till 
energi och har åtminstone ett högt energivärde.
Min produkt skulle vid kassering gå till en kross som tar sönder den helt och därefter med hjälp 
av magneter  ta bort metall för att sedan gå till energiåtervinning, alltså eldas upp. Det går som 
energi till fjärrvärme och det är mest av intresse i länder med kallare klimat. Om man ska
omvandla det till elektricitet så har det inte lika hög verkningsgrad. 33)

  2.7.4 ALTERNATIV

Ull är ett material som påminner om polyester i sina egenskaper. Den är ljudabsorberande och 
går att forma. Ull är ett förnyelsebart naturmaterial och därför ett mycket bättre alternativ än 
polyester. Ur återvinningsynpunkt är det dock ingen skillnad, eftersom det inte går att skilja ur 
tyg på ett ekonomiskt försvarbart sätt som det är idag. 34)

I flera artiklar kan man läsa om hur det forskas och testas nya metoder för att framställa plast 
från växtbaserade blandningar. I en artikel i Ny teknik berättar man om ett företag som
framställer plast av råvaran majs istället för olja. Plasten kallas för polyaktid och påminner
enligt företaget om pet. Det används till bland annat förpackningar och fiber material. 35)
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 2.10 ATT FÖRSTÅ VÄRDET OCH EFFEKTEN

Det finns två förståelser man behöver tänka på för att en design ska få en mening för någon 
annan:
1 Designerns förståelse för produkten och
2 Designers förståelse för hur olika användare förstår produkten. 36)
I mitt projekt har jag under processen förstått att mina användare kanske inte kommer att förstå 
produkten varken som en självförklarande produkt (som ljudabsorbent) eller fulla värdet och 
effekten av den. Affordance 37)  som uttryck, enligt Krippendorf, handlar om att visa funktion 
och efterlikna tidigare produkter för att öka förståelsen för produkten. Eftersom projektet
handlar mer om att lyssna på användare som individ i situationer, uppnås det inte. Affordance 
för sin huvuduppgift, att vara ljudabsorberande, kommer inte fram med tydlighet som man 
kanske önskar starkt på många andra produkter. Anledningen till det är att riktningen handlar 
mer om  det Krippendorf kallar för “second- order understanding”. 38) som är en förståelse för 
användaren utifrån dennes position och hur de förstår världen.

As such, individuals cannot escape speaking from a position – as a designer, 
researcher, investor, sales person, or user – and designers need to understand 
the positions from which their stakeholders understand their world. 39)

En designer behöver förstå vad användaren förstår. Inte alla är observanta på saker som skulle 
kunna få individen att må bättre. Ljudmiljön påverkar oss genom att lägga på ytterligare en
aning stress som vi inte uppmärksammar. Man accepterar det och tänker inte ens på det.
Användaren känns inte alltid medveten om problemet och kommer kanske inte förstå vad
effekten blir, utan att ge det tiden för att tänka efter och få information om ljud och påverkan.

För att användaren skulle få en uppriktig förståelse för vad jag försöker åstadkomma skulle vi 
behöva sätta upp två identiska kontexter och situationer, med skillnaden att den ena är inredd 
med en hel serie av produkter, med samma syfte som den i detta projekt. Där skulle man kunna 
få den rätta jämförelsen och kanske med hjälp av en informativ diskussion förstå vad de kunde 
göra för individen på sikt.

Det är på ett annat sätt också svårt att förstå vad användaren förstår av produkten, eftersom det 
blir en slags indirekt användande av den i den mening att användandet sker runt den och inte på 
ett interaktivt sätt. Det jag behöver förstå är att de kommer förstå min produkt som belysning 
främst. Jag behöver också förstå att de kanske i första hand tänker på belysning och det visuella 
uttrycket när de köper den. Second order understanding handlar i detta fall om att förstå vad an-
vändaren behöver, utan att de själva kanske förstår eller är medvetna om problemet. Det handlar 
om att avhjälpa ett ganska osynligt problem som inte ens får någon uppmärksamhet när det är 
avhjälpt.
Användaren kommer kanske tycka att de förstår att det är en ljudabsorbent om de får den
informationen men min uppfattning är att de inte kommer förstå omfattningen av mervärdet 
eller påverkan som den, ihop med flera produkter av samma struktur, skulle ge.
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 2.12 LJUS

Under projektets gång ändrade produkten inriktning från att bara vara ljudabsorbent till att vara 
en ljudabsorberande armatur. Av den anledningen behöver jag gå in på ljus även om huvudsyftet 
fortfarande handlar om ljud.

Solljus har ett kallt ljus på 5000 kelvin (färgtemperatur) och mycket bra färgåtergivning (RA 
tal) 40) Desto mer solljus man kan få in naturligt i sitt hem, desto mindre är behovet av annan 
belysning dagtid. På kvällen behöver vi ändå ha viss belysning i hemmet, särskilt vintertid.
Att belysa ett rum är egentligen mycket mer komplext än vad de flesta är medvetna om. Mitt 
syfte med produkten är att hemmet ska kunna erbjuda återhämtning vilket blir lättare om
ljudmiljön blir bättre. Återhämtning har med väldigt många andra faktorer att göra också, bland 
annat hur vi upplever rummet.
Hur vi upplever ett rum har i sin tur med många faktorer att göra som till exempel rummets 
form (arkitektur) material och inredning i rummet, färgsättning på golv, väggar och tak, hur
mycket dagsljusinsläpp och artificiellt ljus det är och placeringen på dem och vilken karaktär 
ljuset har. 41)
Ljus och färg hänger ihop och påverkar varandra. En målad färg på en vägg som har en
egenfärg (den valda färgens NCS- kod) av till exempel grå kan få två helt olika identitetsfärger 
(den upplevda färgen)  till exempel lila eller grön om den belyses med ett artificiellt ljus eller 
solljus. Lägger man till att den får reflektioner av väggen mittemot, taket och golvet så har vi 
blandat in flera andra faktorer som påverkar hur man upplever färgen. 42)
Jag kommer inte fokusera på färg, material eller form av rummet mer än mycket generellt.
Syftet med att ta upp detta är att få förståelse för att väldigt många faktorer spelar in för att
hemmet ska kunna ge återhämtning. De ovan nämnda faktorerna samspelar mycket med just 
ljusbilden. Två identiska ljuskällor kan upplevas olika till exempel beroende på vad det är för 
färg på väggen 43)

 
 2.11 OBSERVATIONER OCH “FLY ON THE WALL”

Mina observationer gör mig uppmärksam på att vuxna ofta gör grimaser på grund av ljudnivån. 
De kniper ihop ögonen något, suckar, skrynklar ihop pannan, vänder upp ena örat eller lutar 
huvudet, snörper lite på munnen, slänger blickar mot det håll ljudet kommer ifrån. Det är
troligen inget medvetet utan tillhör vårt naturliga kroppsspråk som vill tala om att vi upplever 
något jobbigt eller att vi inte har hört vad den andre vuxne har sagt. Händerna går upp mot 
öronen lite då och då som i ett tafatt försök att dämpa ljudet.
Det märks också tydligt att alla, både barn och vuxna, höjer rösterna när de träffas. Min
uppfattning är att barnen är de som bidrar mest till att ljudvolymen går upp från början.
Efterhand bidrar de vuxna också eftersom de höjer rösterna. Barnen som leker “försvinner” in 
i sin egen värld och tänker inte på att de blir mer aktiva både i rörelser och i ljudvolym. Det är 
leksaker som låter i sig självt och leksaker som slängs eller leks med och därför bidrar med ljud. 
Det är höga skratt och spontana skrik. Allt som ingår i leken accepteras till stor del av de
vuxna. När det blir bråk går de vuxna in och styr upp det. Några vuxna går in tidigare och 
försöker dämpa leken eller styra in den i ett annat rum så att föräldrarna kan prata i lite mer 
normal ljudnivå. Det märks oftsat stor skillnad beroende på antalet barn. Ju fler barn desto högre 
ljudvolym. Det skiljer även beroende på vilken ålder barnen är i. Ju äldre barnen är, desto mer 
sansade kan de vara.
Observationerna visar att problemet ingår i vardagen och att det är svårt att styra. Det visar att 
det finns ett önskemål om en lugnare och tystare miljö, för att skapa större trivsel.
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I min kontext, behövs det flera ljuskällor som är dimbara för att kunna anpassa efter vad man 
gör till exempel tittar på tv, umgås eller läser en bok. Det rekommenderas ett varm mjukt ljus. 
44)
Min inriktning handlar egentligen om ljud och att hemmet borde få vara en plats för
återhämtning. Med den utgångspunkten blir det viktigt att belysningen stämmer med produktens 
egentliga syfte. Armaturen bör därför ha ett formspråk som samarbetar med tanken om vila och 
återhämtning. För att följa samma syfte med belysningen så bör den upplevas mjuk och varm i 
sitt sken och inte blända. Mjuk och varm belysning bidrar till den lugna känslan och
återhämtning. Att vara bländfritt är en funktion som inte märks om den fungerar. Om den
däremot skulle blända så skulle det gå emot produktens huvudsyfte.

Kriterier för ljuskällan till min armatur:

 * Ge allmänbelysning
 * Inte blända
 * Varmt och mjukt sken
 * Led. (Av miljöskäl)
 * Energisnål
 * Dimbar för att kunna anpassa efter aktivitet
 * Samspela med produktens huvudsyfte. 

Armaturen är väldigt stor och är tänkt att hänga i klasar om fem eller sju för att fylla funktionen 
som ljudabsorbent. Ju mer ljudabsorberande material det finns i ett rum desto bättre ljudmiljö. 
Min tanke är att den bäst lämpar sig som allmänbelysning/taklampa.

Specifika kriterier för ljuskällan:

 * Kelvin 2500- 3000 (Kelvin är ett värde för att ange färgtemperatur och under 3000  
    Kelvin räknas som varmvit.)
 * Lumen 2000 - 4000 (Lumen anger ljusstyrka. Tidigare angav man ljusstyrka med Watt.  
    800 Lumen motsvarar ungefär 60 w)
 * RA tal 80-100 (RA tal är ett värde för att tala om hur bra färgåtergivning en lampa har.  
    Ett RA tal under 70 gör att man uppfattar färgerna i rummet sämre än om ljuskällan  
    har RA tal 100, som är perfekt färgåtergivning.)

 
 2.13 MATERIAL

Materialet som används till den slutliga produkten i en tänkt verklighet är:

TRÄ
Svensk Fsc-märkt ask för att det är ett ljust och hårt träslag. Det är miljövänligt, förnybart och 
växer i Sverige, vilket innebär kortare transportsträckor jämfört med importerat trä.

METALL
Återvinningsbart och hållbart. 

ULL
Ull från svenska får. Det är miljövänligt, förnybart och transportsträckor blir även här,
förhållandevis korta. Vi kan också lättare kontrollera att fåren har bra levnadsförhållanden.
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3 PROCESS
 

 3.1 SKISS

Från början handlade detta projekt om relationen mellan vuxna och barn. Föräldrar berättade för 
mig om hur deras vardag såg ut, vad som var bra och vad som var dåligt.
De första koncepten handlade om kontexten familjehem men hade inte ännu hittat den specifika
inriktningen på öppen planlösning. I samtalen handlade det om familjernas liv i hemmet.
Inriktningen började luta åt möbler men det var fortfarande helt öppet för andra vägar.
Vändningen till att göra en armatur kom senare. För att få en känsla på skapandet så använder 
jag verktyget “moodboard” för att i ett tidigt stadie sätta en känsla utan att vara låst vid den.

 
  3.1.1 DE FÖRSTA KONCEPTEN

Det fanns tre konceptidéer uppbyggda runt en möbel och alla hade olika kombinationer:
Ljudabsorbent + möbel
Förvaring + möbel
Leksak + möbel
De tre koncepten gled istället omedvetet ihop till att bli två koncept med en kombination av alla 
delar. I detta skedet var det tänkt att jag skulle samarbeta med ett företag som tillverkar
barnmöbler. Därför är dessa två anpassade efter deras sortiment.

MOODBOARD

Bilden ovan visar min moodboard
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Mitt första koncept är med utgångspunkt 
förvaring.
Denna två sits bänk passar till Jox
(varumärke) skrivbord. På den kan man sitta
tillsammans med sin kompis vid skrivbordet.

Ovansidan är mjuk (det mörka partiet)
Insidan rymmer förvaring i form av lådor, en 
på varje kortsida. Hålen på kortsidorna gör 
att de mindre barnen kan tycka att det är
roligt att städa undan sina leksaker själv
genom att stoppa ner dem där.
Den går även att ha i vardagsrummet
eftersom den går att ha som fotpall
framför soffan. En tanke är att den mjuka 
delen kunde vara ljudabsorbent.

Mitt andra koncept är med utgångspunkt lek. Idén kommer från att mina två flickor lekt mycket 
med locket till tvättkorgen.

Ovansidan är mjuk (det mörka partiet) Insidan rymmer förvaring som en stor rundad låda. Hålet 
gör att de mindre barnen kan tycka att det är roligt att städa undan sina leksaker själv genom att 
stoppa ner dem där. Denna är tänkt att stå i vardagsrummet som fotpall framför soffan. På dagtid 
kan den vara lek, på kvällen är det lätt att göra om rummet till vuxenmiljö igen. En tanke är att 
den mjuka delen kunde vara ljudabsorbent.

Bilderna ovan och till
vänster visar koncept 1

Bilderna ovan och till höger visar koncept 2
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  3.1.2 INRIKTNING LJUD

Efter de första koncepten avbröt vi det samarbetet på grund av att den personen som skulle vara 
min kontakt inte hade tid med ett sådant projekt. Eftersom jag nu inte hade ett företag att
anpassa mig till fick jag själv sätta ramar för vilket område som var viktigast. Jag hade flera 
områden i dessa två koncept och ljudmiljö var ett av dem. Jag valde till slut att skapa en bättre 
ljudmiljö för hemmets gemensamma utrymmen som används aktivt av hela familjen som
utgångspunkt och huvudfokus. Om man ska skapa en så god förutsättning som möjligt för 
hörseln så ska man försöka efterlikna skogen. Inga jämna ytor, gott om ljudabsorbenter och fritt 
för ljudet att försvinna bort.

I min egna konstiga fantasi skulle det kunna innebära en ojämn golvyta täckt med en mjuk tjock 
matta, gärna porös som mossa. Väggarna skulle bestå av ett mycket poröst material och vara 
vågformat. Taket skulle också behöva vara av ett mycket poröst material och vågformat. Inne i 
rummen skulle det hänga ner massor med saker för att efterlikna grenar, löv och trädstammar.

Eftersom det skulle kräva en helt annan inställning till hur vi bygger hus, handlar projektet inte 
om det. Dessutom skapar vi många av ljuden själva, vilket gör det svårt att bygga in ljudet. På 
en arbetsplats kan man bygga in ljudet om det kommer från en maskin. Brainstorming gav mig 
galna fantasidéer men även väldigt rimliga tankar på olika lösningar som mjuka rum, mjuka 
leksaker, lampor som indikerar när ljudet bli för högt så att barnen kan se när decibeltalet blir 
för högt o.s.v.
Ljudabsorbenter och ljudreflektorer finns redan som “verktyg” för att dämpa ljud eller rikta om 
ljud och används i sammhället på olika sätt.
I en enkät (se bilaga 2) som jag gjorde, kom det fram att det finns en ganska stor okunskap om 
ljudabsorbenter. Det var flera som inte visste vad det var eller hur de såg ut. De som visste vad 
en ljudabsorbent var tyckte att de var fula och att det lät dyrt. De flesta hade ingen ljudabsorbent 
hemma och kände heller ingen som hade det. Ungefär hälften kunde tänka sig att ha ljudabsor-
bent hemma så länge det inte syntes, alternativt som någon slags dekoration eller tavla.
I detta läget söker jag efter företag som jobbar med ljudabsorbenter. Jag vill undersöka hur de 
tillverkar ljudabsorbenter för att se vad som är möjligt att göra. Samtidigt fortsätter
skissprocessen ganska brett eftersom jag ännu inte vet hur jag ska placera det i hemmet. Jag 
kommer fram till tre nya koncept som kretsar mer kring ljudabsorption än jag tänkt tidigare.

  3.1.3 TRE NYA KONCEPT

En idé som diskuterades under en brainstorm var om man 
kunde ha “mjuka rum” Tanken blev att man skulle kunna ha 
“mjuka” dörrar med tex en träram.

Bilden till höger visar min skiss 
på den mjuka dörren.
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Koncept 3 är en möbel som kombinerar
vuxenliv och barnliv. Dagtid är det tänkt 
att vara ett bord för barnen att rita och 
pyssla på. Kvällstid sätter man bara 
tillbaka locket på pallen och den blir en 
fotpall som man kan ha framför soffan.
Hela pallen, förutom benen och ritytan, 
är ljudabsorbent.

Bilderna till höger visar mina 
skisser på fåtöljen med en
vuxen person som sitter i den.

Bilden till vänster visar min 
skiss på barn när de sitter runt 
pallen (utan lock) och ritar.

Koncept 2 är tänkt som en mysig 
möbel i vardagsrummet. En liten 
myshörna för både vuxen och barn.
Som ljudabsorbent har den två
funktioner:
Man kan sitta i den och tex läsa och 
blir lite avskärmad från övriga ljud.
Hela stolen, förutom benen, är
ljudabsorbent.
För en vuxen blir det i princip som 
en vanlig fåtölj. För ett barn blir det 
lite som en koja, som inte behöver 
städas undan, där man kan sitta och 
bläddra i en bok.

Bilden ovan visar min skiss på 
pallen (med lock) när den är en 
fotpall.
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* Nordisk känsla. För mig är det ofta ljusa träslag (ask,ek,björk), pastellfärger, svart, vitt och  
 grått. Jag upplever även att det ofta är grunformer och enkla former.
* Mjuk/snäll form för att visuellt stämma överens med sin funktion
* Helhetsperspektiv, familj av produkter, eftersom det troligtvis inte går att lösa
 problemet med en produkt

  3.1.5 SÄTTER EGNA RAMAR

För att underlätta i vidare arbete och beslut sätter jag några egna ramar för vad jag är ute efter.

Jag gör en shape an colour (ITK) över mina satta ramar för att lättare kunna kommunicera med 
företaget.

Bilden ovan visar min shape and colour

 
  3.1.4 KONTAKT MED FÖRETAG

Jag får kontakt med företaget Nila i Nässjö som jobbar med ljudabsorbenter och skickar mina 
koncept till dem. Vid ett första studiebesök hos dem tittar vi på alla maskiner och tillverkningen 
för att jag ska få en tydligare bild av vad som är möjligt att göra. Tyget de jobbar med är
polyester och är enligt Mikael Johansson på Nila formbart i  princip hur som helst. Vi tittar på 
deras befintliga sortiment och pratar mest om pallen. Både Mikael Johansson och jag känner att 
den är mest intressant.
Deras befintliga sortiment riktar sig bara till skolor, förskolor, kontor, bibliotek och restauranger 
och dit går därför största delen av försäljningen. För att sätta lite ramar på vad vi är ute efter
diskuterar jag med Nila om formspråk och känsla eftersom de i en tänkt verklighet skulle
tillverka och sälja produkten i deras namn. Jag vill därför hitta något som passar deras
varumärke. Nila upplever jag som en underleverantör som har utvecklat några egna produkter. 
Detta gör det svårare på ett sätt, eftersom ramarna egentligen inte riktigt finns, men jag väljer att 
se det som en fördel eftersom det öppnar för frihet.
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  3.1.6 KONTEXT

I mina samtal med föräldrar har det
kommit fram att kök och
vardagsrum är de rum som familjen 
umgås tillsammans mest i. I 
dessa rum förekommer alla typer av 
sätt att umgås.  Här lagar man mat, 
äter, spelar spel, läser läxor, umgås 
med kompisar tillsammans med 
föräldrarna o.s.v. De flesta
nybyggda hus har idag öppen
planlösning mellan köket,
vardagsrummet och matsalsdelen 
och vissa av dem har även öppet 
i nock  eller högre takhöjd. Det 
innebär att det för mig känns mest 
relevant att titta på vardagsrum, kök 
och matsalsdel som kontext. Jag gör 
en moodboard över
kontexten för att förydliga och
förenkla i det fortsatta arbetet.

MOODBOARD över kontexten

  3.1.7 SKISS

Det fortsatta skissarbetet är fortfarande väldigt brett.
Pallen blir en utgångspunkt men jag funderar mycket kring 
hur man skulle kunna få ut flera absorbenter i hela utrymmet 
eller göra en stor absorbent som göms undan. Ett exempel är 
ett matbord där absorbenten finns under bordsytan. Den syns 
bara om du går långt ifrån bordet alternativt sätter dig ner 
på golvet. Ett annat exempel är en typ av persienn som sitter 
ovanför fönstren. Ett tredje är en taklampa som upptar en stor 
yta av taket som absorbent, men även ger belysning.

  3.1.8 SKOGEN

I min fortsatta research gör jag ett besök i skogen för att
känna in vad jag har läst om och lyssnat på, om ljud. Våra 
öron är utvecklade för att höra så bra som möjligt i skogen. 
När jag sitter där fylls jag av massor av känslor. Jag upplever 
frid och lugn. Skogen fyller på fler upplevelser för mina
sinnen än bara just ljudupplevelsen. Det doftar milt. Det 
visuella uttrycket är milt och lugnt. Inget som stressar något 
sinne. Tempot i skogen är ett tempo jag tycker vi borde ha 
möjlighet att välja hemma för att kunna återhämta sig. Jag är 
omgiven av mjukhet som gör att min vision av uttrycket jag 
letar efter förstärks. Bilden ovan visar skogen

Bilden ovan visar min moodboard
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  3.1.9 PAPPERSMODELL

Det var några idéer som kändes starkare än andra: bordet, stor taklampa, persienn och pallen. 
För att komma vidare och utveckla valde jag pallen eftersom den kändes rätt. Jag visste att Nila 
tyckte om idén. Den erbjöd även användande både för vuxen och barn. Den vuxne fick en
fotpall till soffan men också en liten gömma där man inte behövde lägga energi för att städa
undan barnens lek och pyssel. Det var bara att lägga på locket så var det klart. Barnen fick en 
egen pysselplats som inte behövde störas av att mamma eller pappa var tvungna att duka. Den 
erbjöd dessutom plats för flera barn utan att ta upp onödig plats runtomkring, eftersom
golvet fungerade som stolar. Valet blev därför pallen och jag gör en pappersmodell i skala 1:1 
för att få en uppfattning om volym och för att kunna testa min idé med barnen. Volymen känns 
bra. Den är lagom i höjd för soffan och lagom stor i diameter. Barnen får testa den som
pysselbord och den fungerar precis som jag tänkt mig. Mina barn älskar den. Den behövde
ingen förklaring utan barnen satte sig direkt och började rita.
I detta läget känns pallen som ett givet val. Det är bra att sätta grov form och bestämma nu vad 
jag ska göra för att kunna gå in på detaljer och få ett väldefinierat resultat. Mina handledare, Ole 
Victor och Göran Fafner, ifrågasätter pallen, mest för att det inte framkommer visuellt att det är 
en ljudabsorbent. Efter lite input från klasskompisar och min fokusgrupp väljer jag att gå vidare 
med pallen ändå.

 

  3.1.10 MATERIAL

Det dyker upp fler frågetecken och osäkerhet efter en föreläsning med Stena Recykling där det 
framkommer att materialet jag jobbar med inte är miljövänligt. Jag djupdyker ett tag i research 
angående material, återvinning och miljö. (se stycke 2.7)
Mikael på Nila har berättat att det är 100% återvinningsbart och att de har vunnit miljöpris för 
att de använder återvunnen pet till viss del. Allt det han sagt är sant men när jag lyssnat på Stena 
Recykling och senare intervjuat föreläsaren Taina Flink inser jag att det är långt mer komplext 
än så. Jag bestämmer mig för att jag kan föreslå annat material i en tänkt verklighet av den enkla 
anledningen att arbetet behöver fortgå och jag vill inte ge upp min chans att få erfarenhet av att 
jobba ihop med ett företag.

Bilderna till 
vänster visar 
pappersmodellen 
på pallen

Bilderna till
vänster visar barnen 
som testar
pappersmodellen
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  3.1.11 VÄNDNING  - ÅTERBESÖK NILA

Till nästa besök på Nila tar jag med mig alla skisser och pappersmodellen på pallen. Vi går
igenom mina tankar och tittar på de olika skisserna och efter det ändrar Nila inriktning och 
önskar att jag ska fortsätta med en av de stora armaturerna istället. De har gjort några mindre 
armaturer sedan tidigare.
Här tar projektet en stor vändning eftersom inriktningen hitills har varit bara ljud, i kombination 
med möbel eller inredningsdetalj. Visserligen har tankarna gått kring belysning men hitills inte 
handlat om själva ljuset, bara att det kunde vara en armatur. För ett fortsatt arbete med en
armatur så måste jag ta hänsyn till ljuset också och inte bara ljud. Nila pekar ut två av skisserna 
på lamporna som intressanta att fortsätta med. Vi pratar mycket pastellfärger och inspirationen 
av blommor.

Bilden ovan visar hur  jag tänker att de 
ska hänga i klase om flera och ger en
uppskattnig om storlek. Detta gällde 
flera av mina idéer om armaturer.

Bilderna ovan visar de två skisser som Nila 
ville gå vidare med.

Bilderna ovan visar inspirationskällor.
En blåklocka och ett ekollon.

Efter fortsatt arbete med skiss känner jag att en av de andra
lamporna drar mitt intresse. Jag känner att den har större potential 
att kunna bli vad jag är ute efter med mina satta ramar och
moodboard i åtanke. Nila har inget emot att jag ändrar inriktning 
till den skissen jag känner mest för och därför fortsätter jag med 
den.

Bilden till höger visar
inspirationskälla.
En bjällra/skolklocka
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  3.1.12 LJUSTESTER

Det material jag har fått med mig hem är det material vi har tänkt att använda till lampan med 
undantag att det ska vara i pastellfärger. Ljustesterna gör jag därför på det material jag fått, i 
väntan på den nya beställningen som var på väg. Det visar sig att det inte alls fungerar som jag 
tänkt. Ljuset går inte igenom materialet alls och jag inser att jag varit otydlig i min beskrivning 
när jag pratade med Nila. Mikael Johansson på Nila visste redan att ljuset inte går igenom alls. 
Han hade inte förstått att jag hade tänkt att ljuset skulle gå igenom tyget, troligtvis eftersom det 
inte gör det på deras andra lampor. Jag får lära mig att vara tydligare till en annan gång. De har 
en julstjärna i vitt där ljuset går igenom och av den anledningen byter vi inriktning från
pastellfärger till helvitt.
Här uppstår ytterligare ett problem. Det material vi nu ska ha finns inte hemma i deras lager och 
kan ta upp till 6 veckor att få hem. Detta är ingenting jag kan påverka.  Jag kan bara vänta och 
hoppas på att leverantören skickar det så fort som möjligt. Under tiden ritar jag upp den i cad 
och fortsätter fundera kring ljus.

Bilderna nedan visar ljustester på polyestern.

Bilden till vänster visar den idén 
jag ville gå vidare med.
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Eftersom min kontext är hemmiljö och ska samverka med min idé om återhämtning så är det 
viktigt att belysningen är varm, mjuk och välkomnande. Det viktigaste att tänka på är att
kelvin talet inte får överstiga 3000, eftersom värden över det uppfattas som kalla. För att få den 
att upplevas mjukare och lite varmare vore det bäst att ha 2700 kelvin. Armaturen ska fungera 
som allmänbelysning och behöver därför vara stark nog att lysa upp ett helt rum. Den bör därför 
inte understiga 800 lumen vilket motsvarar ungefär 60w.  Färgåtergivningen vill jag också ska 
vara bra, vilket innebär att den inte bör understiga 80 RA.
Spridningvinkeln på lampan vill jag ha så stor som möjligt. En vanlig glob har den spridning jag 
vill ha och skulle även vara positivt för användaren eftersom den har igenkänning och är lätt att 
byta. Om jag har en opak ljuskälla så är behovet av ett bländskydd inte så stort, men tanken på 
ett bländskydd i form av en slags botten finns där ändå eftersom jag inte bestämt ljuskälla än.

Jag gör ljustester på andra material i väntan på det riktiga materialet. Det som känns mest likt är 
vanliga lakan och skumgummi. Det som kommer fram är att ljuset blir väldigt gult,
framförallt med skumgummit. Både skumgummi och lakan sprider ljuset fint om ljuskällan
sitter en bit ifrån. Om ljuskällan kommer för nära ser man en prick vilket inte ser lika fint ut. 
Den lyser inte upp så mycket som jag hade tänkt heller. Jag testar detta på kvällen när det är 
mörkt ute och känner att det inte hade räckt för att lysa upp hela rummet. Det är dock svårt att 
säga om det riktiga materialet kommer att bete sig på samma sätt.

Bilderna ovan visar ljustester med lakan och skumgummi. Ljuskälla en bit ifrån och nära.

  3.1.13  3D - SKISSER

Den första skissen på armaturen i cad blir utan botten. Jag har hela tiden tillverkningen i åtanke 
och jag har ingen bra lösning på hur den skulle sitta fast. Eftersom cadskisser tydliggör så blir 
det betydligt enklare att diskutera kring hur jag tänker. Här funderar min handledare, Ole Victor, 
kring symmetrin på armaturen och tycker att jag ska skissa vidare på det. Jag blir lite fundersam  
och för att göra det enklare för mig, punktar jag upp en tydligare definition av vad jag är ute 
efter.

Bilderna till 
vänster visar 
cad skisser
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  3.1.15 VAD JAG VILL HA FRAM VISUELLT

* Koppling till naturen/skogen, blommor, klockor, ekollon
Eftersom vi hör bäst i skogen, som hörseln är anpassad för.

* Mjukhet
En viss mild framtoning vill jag att den ska ha. Dels för att den kopplas till skogen och en slags 
mild, behaglig natur som är vilsam för örat. Dels för att den ska skapa lugn och harmoni i
hemmet.

* Koppling till ljud
För att armaturen egentligen handlar om ljud. Jag tänker på en gammal skolklocka (bjällra) med 
dess ganska elaka, vassa ljud som klingar lång väg. Det blir som en referens till vad jag vill 
motverka.

* Rörelse
Denna punkt har inte lika stor tyngd och jag kan tänka mig att släppa den. Jag vill få fram den 
med tanke på min inspiration, skolklockan, att den i rörelse ger ifrån sig ljud.

* Nordisk enkelhet
Jag vill ha ett uttryck som talar om att den är från norden genom att använda mig av svart, vitt, 
grått, pastell och ljusa träslag. Jag strävar även efter den enkelhet som jag anser vara nordisk 
design. Det var något som Nila gillade och kände att de kunde stå för i en tänkt verklighet.

 * Tidlös
Att produkten ska kännas tidlös snarare än modern känns viktigt med tanke på, om den kommer 
att tillverkas i polyester. Den behöver ha lång livstid för att kännas meningsfull och inte som en 
stor miljöbov. Jag ger förslag på förändring så som att den består av 100% pet alternativt
tillverkas i ull eller växtbaserade fibrer men eftersom vi inte är där i verkligheten så utgår jag 
från där vi är idag.

  3.1.14 VAD JAG VILL HA FRAM FUNKTIONELLT

* Ljudabsorberande
Den ska göra skillnad på ljudmiljön och stoppa ljudvågor för att minska den totala spridningen.
Jag förväntar mig inte att den i sig självt löser problemet.

* Belysning
Den ska ge ett behagligt allmänljus passande för hemmamiljö. Den ska vara dimbar för att
kunna anpassas efter situation.
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  3.1.16 SKISS ASYMMETRI OCH BLÄNDSKYDD

För att vara säker, skissar jag ändå på asymmetriska former och flyttar på sladd och knopp
eftersom handledningen handlade mycket om det. Det här steget kändes onödigt till en början
eftersom jag kände mig säker på att jag ville ha en lugn och enkel form som ändå visade någon 
slag rörelse för sin referens. Asymmetri kändes inte aktuellt. Mina skisser talade också om för 
mig att jag hade rätt. Jag upplevde den mer orolig och ändå mer stel eftersom knoppen och 
sladden flyttade ihop.
Det intressanta var att detta steget lösgjorde mina tankar kring hur jag hade placerat knopp och 
sladd. Det öppnade för nya experiment kring de två.

Jag skissar även lite på 
bländskydd som jag tänker 
ska vara i samma tyg som 
själva armaturen. Med
ljustestet i åtanke funderar jag 
på hur ljusbilden kommer bli 
om ljuset behöver gå igenom 
två lager av tyget. En del av 
bländskydden sitter så att 
ljuset behöver gå igenom två 
lager. De två vänstra
alternativen kan ge en något 
snävare spridningsvinkel 
beroende på hur mycket ljuset 
går igenom när det är två 
lager material, vilket jag först 
kan testa när jag fått
materialet.

De två högra alternativen ger 
en bred spridningsvinkel på 
ljuset eftersom ljuset går
igenom ett lager överallt.

Bilderna ovan och till vänster visar mina
skisser på asymmetri

Bilderna ovan visar mina skisser på bländskydden
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  3.1.18 PAPPERSMODELL VAJER

I en vidare diskussion med min handledare, Göran Fafner
kring sladden, knoppen och upphängningen lösgörs mina 
tankar kring det ännu mer och jag testar att göra en
pappersmodell på att hänga armaturen i en vajer
istället. Den beter sig inte som jag vill. När man hänger 
upp armaturen är de viktigt att man kan styra riktning på 
den och att den stannar i den riktning man valt. För att det 
ska vara möjligt behöver armaturen hänga i två punkter. 
Jag tänkte att det skulle räcka med en vajer och sladden. 
Även om sladden hänger löst så skulle den, i tanken, ha 
gett tillräcklig styrning åt armaturen. Det här lilla testet 
visar att jag har fel. Jag håller ändå kvar lite vid tanken
eftersom jag använde ett mycket vekt snöre för att
visualisera sladden. Den verkliga sladden är något stelare.

Bilden till höger visar den lilla
pappersmodellen av armaturen.

Upphängningen och bländskyddet skapar många frågetecken kring tillverkning och
konstruktion. Så länge sladden var själva upphängningen så hade jag en lösning för
upphängningen invändigt med en metallplatta. Den skulle skapa ett stopp som höll ihop alla 
delar. Eftersom den nu ska hänga i en vajer så behöver jag tänka om.  Samtidigt letar jag
material på annat håll som kanske skulle kunna ersätta polyestern.

 

  3.1.19 SAMMANFATTNING SKISS

Skissprocessen har varit mycket bred och rörig. Den känns inte färdig eftersom det inte är klart 
hur den ska se ut men jag känner att jag har uppnåt en tydlig inriktning på produkt. Det återstår 
mycket arbete kring konstruktion och detaljarbete.

  3.1.17 MOTGÅNGAR

I detta skedet dyker det upp fler motgångar. Företaget Nila och deras underleverantör har råkat 
i en konflikt och Nila säger till mig att de vill avsluta samarbetet med dem. För mig innebär 
det stora problem eftersom vi då inte kommer få hem materialet alls. De letar nu ny leverantör, 
vilket kan ta tid som jag inte har. Jag behöver ha i bakhuvudet att jag kanske får tillverka
modellen på annat vis än vad jag hade tänkt mig från början.
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Detta kändes inte så tokigt i huvudet som jag upplever det när jag ser det framför mig som 
modell och i cad. Jag känner att det inte riktigt stämmer med min vision om att följa språket om 
återhämtning. Den kan komma att upplevas mer kantig av denna ljusuppdelning.
Cad bilderna visar samma sak som skala 1:1 modellen gör, ljuset kommer att få ett skarpt avslut 
upptill. I cad gör jag armaturen med lite olika material för att se och förtydliga. Den vänstra är 
vit bomull och den högra är i frostat glas.

 3.2 VISUALISERING

Nästa steg är att göra fullskalemodell för att få en uppskattning om volym. Jag behöver även 
testa med den rätta sladden om det går att styra riktning med hjälp av sladden plus en vajer.

Bilden ovan visar fullskalemodell 
gjord av papper och tyg.

  3.2.1 FULLSKALEMODELL

Jag gör den största eftersom jag tror att den är 
svårast att visualisera i huvudet. Jag tycker att 
volymen känns bra. Det går inte att styra riktning 
med hjälp av sladden och vajer som jag hade 
tänkt. Sladden är stelare än jag hade i det lilla 
testet men modellen är så mycket större och
tyngre att testet ändå var ganska korrekt.
Ljuset däremot upplever jag svagt. Det bildas 
även en skarp kant mellan den delen som ska vara 
massivt tyg för ljudabsorptionens skull och den 
delen som är öppen.

Bilden ovan visar cadrendering med 
bomull som valt material

Bilden ovan visar cadrendering med frostat 
glas som valt material
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Jag gör de två versionerna jag funderar mest på. Den ena med en “trähatt” uppe och den andra 
med en trälist som löper längs sidan istället. Jag har inte valt inriktning av dessa två än och inte 
heller löst alla konstruktionsfrågor.

  3.2.2.ÄNDRA INSIDAN

Tanken var att den skulle upplevas som mjuk och därför känner jag att den skarpa kanten inte 
riktigt hör hemma. För att få bort den funderar jag kring att flytta in materialet i mitten för att 
skapa en luftspalt som tillåter ljuset att gå upp hela vägen så att hela armaturen lyser.
En av mina handledare, Ivar Ljung, påpekar att ljuset är för svagt. Det jag inte har tänkt på är 
att armaturen kommer sitta högt upp, eftersom den ska sitta i en kontext med högt i tak. Den 
behöver ha mycket högre lumen för att kunna lysa upp rummet. Den styrkan kommer att blända 
oavsett om ljuskällan är opak. Jag behöver ett bländskydd och är tillbaka på att fundera på hur 
jag ska få ihop botten med själva kupolen.
 

  3.2.3 LJUSTESTER

Jag gör fler ljustester för att testa min teori med luftspalt. Det fungerar men bara om jag riktar 
ljuset uppåt. Jag behöver en ljuskälla som har största möjliga spridningsvinkel. Det är även ett 
problem att materialet ska gå ner i mitten med tanke på ljuset. Jag letar efter en ljuskälla som 
går att sätta runt materialet i mitten men som också ska ha kombinationen av max 3000 kelvin, 
minst 2500 lumen och ett RA värde på minst 80. Det verkar vara omöjligt att hitta.

De två bilderna ovan vänster visar modellen 
med en trälist som löper längs sidan.

De två bilderna ovan höger visar modellen med 
en “trähatt” på toppen.

Bilderna ovan visar ljustester med papper.
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Bilden till vänster visar armaturen
genomskinlig för att visa den inre
konstruktionen och välvningen på
bottenplattan.

  3.2.4 FORMEN

Jag tänker att det kanske vore möjligt att helgjuta polyesterdelen. Problemet är att få ut formen 
men tanken är att man skulle kunna göra den i delar på insidan som man sedan plockar ur. Efter 
några vändor med bilder och samtal fram och tillbaka så kommer vi fram till att det inte går 
att göra så. Vi riktar in oss på att göra bottenplattan för sig, för att sedan sätta ihop de två och 
diskuterar olika lösningar.

  3.2.5 KONSTRUKTION

Insidan handlar mycket om hur jag ska få ihop alla delar så att de sitter ihop. Jag har strävat 
efter att göra den enkel att montera, eftersom det sparar arbetstid. Jag har också strävat efter att 
den ska vara lätt att ta isär vid en tänkt återvinning. Ljuskällan plockas bort för hand men utöver 
det skulle det vara önskvärt att den kan malas ner och i en maskin som separerar alla material på 
en gång. Jag har undvikit magneter, eftersom det var något som Taina Flink berättade försvårar 
separation. Tanken är att den ska sitta ihop med hjälp av sin form. Av den anledningen har jag 
gjort polyestern och träet som bajonettfattning. Trähatten passar bara på ett sätt när man sätter i 
den i polyestern, sedan vrider man åt ett håll. Då går tyget in i en skåra på
trähatten som gör att den sitter kvar. 

Bilden ovan visar trähatten 
snett underifrån.

Bilden till 
höger visar
skåran i 
trähatten 
från sidan.

Bilden ovan visar de två
delarna ihopsatta.

Bilden till 
vänster visar 
hålet till 
trähatten i 
polyestern.
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  3.3.1 MOTGÅNGAR

I detta skedet backar Nilas formtillverkare (Nässjö Mek) som skulle göra formarna till
gjutningarna. Det är sent i projektet så det är inte läge för att ändra inriktning. Jag lägger all 
fokus på att försöka lösa detta problemet och känner att jag halkar efter i tidsplaneringen.

Efter mycket samtal och klurande fram och tillbaka blir lösningen att jag ska rita upp formarna i 
cad för att få bitarna tillskurna i plåt. Därefter kan Nässjö Mek svetsa ihop delarna till formarna. 
Den stora nackdelen med detta är att den måste bli fasetterad. Jag gör 16 bitar till sidorna,
eftersom Nila vill begränsa arbetstiden för en svetsare. I en tänkt verklighet skulle man
hårdpressa metallen till en form, alternativt trycksvarva. Den skulle då bli helt rätt i sin form, 
men kosta runt 50 000:-. Av den anledningen har jag ingen möjlighet att göra det till denna 
modellen. Det handlar just nu mycket om själva tillverkningen av formarna. Detta är mycket 
lärorikt eftersom jag behöver tänka hur man ska formge något för att kunna formge något annat.
All fokus går till att lösa detta eftersom det behöver bli klart snarast. Jag hade inte räknat med 
att göra detta själv utan var inställd på att deras formtillverkare skulle kunna göra formarna åt 
mig. Nackdelen med att släppa arbete, som alltid ska fortgå parallellt med projektet, som
“workbook” (en arbetsbok som fungerar som en slags dagbok över processen) är att jag inte får 
lika bra överblick på projektet utan att fokus blir mycket här och nu. Det var nödvändigt och
behöver inte innebära ett sämre resultat, men det kan göra att jag missar tankar som skulle
kunna ha betydelse. Det kommer jag aldrig att få svar på.

 3.3 MODELL

Det är egentligen dags att börja bygga modell. Jag är inte helt färdig med insidan ännu. När jag 
sitter i cad och ritar på de olika sakerna så kommer tanken upp om materialet på insidan.
Eftersom jag har ändrat formen så att det nu finns en bottenplatta så fyller inte materialet på 
insidan samma funktion. Luft är en av de bästa ljudabsorbenterna och nu har vi gjort en stor
luftspalt istället för en kudde. När ljudet går in i armaturen kommer det mesta ljudet att
stanna där. Mikael Johansson på Nila tror inte att den inre delen längre fyller någon funktion 
och tycker att vi ska plocka bort den helt. Detta underlättar mycket med tanke på ljusbilden. Nu 
kan ljuskällan sitta längst upp.

Bilderna visar 
skillnaden med 
och utan inre 
material
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  3.3.2 FORMAR TILL GJUTNING AV POLYESTER

I handledning, med Ole Victor och Göran Fafner, pratar vi om hållfasthet och att formen i sin 
helhet blir dubbelkrökt och kommer därför att bli stark Det räcker med en stödring i
underkant. På ovansidan pratar vi om att jag inte ska följa formen på hur tyget ska bli, eftersom 
det troligtvis blir svårare att få tygbiten att hamna rätt och stanna kvar på rätt ställe under
gjutningen. Det vore bättre att helgjuta den och efterskära den. Nila är med på de nya tankarna.
I detta skedet när jag sitter med ritningar på själva formarna gör jag ett misstag som inte syns 
här och är svårt att förklara för den som inte kan cad. I korthet så stämmer det som man ser 
på bilderna här med vad som skulle göras, men för att få plåtbitarna tillskurna i en maskin så 
behöver man “platta ut” dem på en yta. I den funktionen i programmet gör jag en miss vilket 
resulterar i att modellen ihopsatt i verkligheten blir ca 6 cm för låg. Det påverkar i sin tur radien 
och ger ett helt annat uttryck. Den färdiga formen påminner mer om ett paraply, delvis på grund 
av fassetteringen som var nödvändig, än en klocka.

Bilden visar han- formen. Bilden visar  hon - formen

  3.3.3 TRÄHATTEN

När min del i formtillverkningen är färdig fortsätter jag med att fokusera på hur alla delar ska 
sitta ihop. Den översta delen består av trä och har varit med bajonettfattning ganska länge. 
Eftersom kåpan består av tyg och inte har samma motståndskraft som plåt och trä så behöver det 
vara så mycket tyg som möjligt kvar upptill på kåpan. Hitills har hälften av tyget plockats bort 
för att bajonettfattningen ska gå ner och få så stor kontaktyta som möjligt mellan tyg och trä. Ett 
undantag var den yttersta kanten som har bibehållts med en centimeter runt om av anledning att 
det inte skulle synas utifrån var tyget var klippt.

Bilden till vänster visar kåpan av tyg, uppi-
från. Blå färg visar håltagning efter
gjutning. Här ser man en centimeter kant 
runt om hela öppningen. Innanför den rin-
gen är lika mycket tyg kvar, som borttaget.
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Trähatten följer en stegvis förändring. Från början var min tanke att så mycket tyg som möjligt 
skulle ha kontakt med så mycket trä som möjligt för att den skulle hålla fast tygkåpan så bra 
som möjligt. Jag gjorde bajonettfattning för att den skulle vara enkel att öppna och stänga, dels 
för en enkel montering men även för att användaren skulle kunna byta ljuskällan på ett ganska 
enkelt sätt. I steg två ändrar jag till att göra ett träkors istället eftersom jag tänker att det
troligtvis är viktigare att behålla så mycket material som möjligt av tyget upptill snarare än att 
det ska vara mycket kontakt.  Jag tänker att tyget behåller formen lättare då. Funktionen blir 
fortfarande att man sätter ner locket i tygkåpan och vrider om för att sätta ihop den.

Under en handledning, med Göran Fafner, pratar vi om att träet behöver vinklas för att det ska 
gå att vrida om den och att den ska “nypa till” om tyget, för att kunna sitt kvar. Till slut kommer 
vi fram till att den kanske skulle vara i metall, som en rörlig del och att den skulle kunna gå ner 
i hålet vertikalt genom en skåra. Jag behöver lite tid att fundera mer på denna delen. Jag börjar 
tänka att det kanske går att behålla allt tyg på skärmen och att metalldelen skulle kunna vara 
helt separat. Genom att göra den trebent istället för fyrbent så kan man få igenom metalldelen 
genom hålet utan att man behöver anpassa hålet med skåror eller jack. På så vis kan jag behålla 
tyget runtom och gör tygkåpan mer stabil. Jag testar med papper för att se vilken form metallen 
ska ha. Metallens funktion är att hålla fast tyget mot träet.

Bilden till 
vänster visar 
papperstest

Bilden ovan visar  slutgiltig 
metalldel och trähatt.

Bilden ovan visar första lösnigen 
med bajonettfattning. Så mycket 
material som möjligt har kontakt.

Bilden ovan visar andra lösningen med
bajonettfattning. Mer tyg kvar.



39

  3.3.4 VERKSTADSARBETE

I verkstaden ändras formen på knoppen eftersom Peter Thorson (maskintekniker på skolan) 
ser direkt att den smala knoppen jag hade ritat inte kommer hålla för att montera ihop när man 
ska dra åt muttrarna. Den blir därför ca 2 cm bredare. Jag väljer att dra ut den på längden för 
att behålla ett mer smäckert utseende. Det medför även att mutter och bricka kommer att synas 
ovanpå själva lampan eftersom det blir för tunna väggar av trä på knoppen om man ska ha
muttrar och bricka nersänkt i den. Jag väljer därför att lägga till en metallknopp som får ligga 
utanpå knoppen för att göra ett snyggare avslut.

Det blev även en ändring på mötet mellan metallvajern och trähatten. Från början ville jag att 
man skulle kunna ändra höjden och vinkeln på hela armaturen även i efterhand. Jag var ute efter 
en slags kopp som skulle kunna gömma extra vajer som skulle sitta i taket. Detta var inget de 
hade i sitt sortiment. Under handledning, med Göran Fafner, pratade vi om att man skulle kunna 
få den funktionen genom att vända på det och låta vajern gå ner i lampan.

Bilden ovan visar jämförelse med att låta vajern 
gå ner i hålet alternativt sätta låsmekanismen
ovanpå träet.

Bilden ovan visar en kroken som jag 
tänkte ha från början, nersänkt i ett hålet.

Bilden ovan visar träknoppen. Bilderna ovan visar metallknoppen som döljer
muttrar och bricka.
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Bilden ovan visar slutresultatet

Jag testar hur det ser ut om jag tänker om och känner att det tillför karaktär. Det var två problem 
med den lösningen. Det ena var att vajern inte får gå in till elen på insidan. Lösningen på det 
blev att sätta en metallburk på insidan som samlar upp vajern så man garanterar att den inte kan 
få kontakt med elen.
Det andra var att vajern behövde samma uttryck på sitt möte med trähatten som själva
låsningsmekanismen och det var inte heller något som Alem Teknik hade i sitt sortiment. Jag 
hittar till slut en nippel som egentligen är tänkt till dörrhandtag som jag borrar hål i.

  3.3.5 LJUSTEST

När materialet kommer och jag kan göra ljustester så upptäcker jag att den drar svagt åt grönt 
och grått. Det syns även tydligt när man dubblerar tjockleken på materialet. Jag jämför med ull 
som jag tänker att kåpan skulle vara gjord av i en tänkt verklighet. Ullen ger ett varmt, ganska 
gult sken. Det syns inte så tydligt på den när man dubblerar tjockleken.

Bilden ovan visar storlek på nippel.

Bilden ovan visar ljustest med polyester.
Skuggan bildas av dubbelt material.

Bilden ovan visar ljustest med ull.
man kan se en svag skiftning i ljuset där det är 
dubbelt material.
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  3.3.6 MATERIAL OCH TILLVERKNING

Trähatten ska tillverkas av träslaget ask som är en förnyelsebar råvara. Ask finns i Sverige och 
gör därför att transportsträckor hålls nere och bidrar till ett bra miljöval. Asken bearbetas med 
en cnc-svarv till den färdiga formen innan den skickas vidare till Nila.

Kåpan ska tillverkas av ull från svenska får. Om den är svensk, hålls transportsträckor nere även 
här och bidrar till ett bra miljöval. Ull är dessutom en förnybar råvara. Ullen bearbetas till nålfilt 
innan den skickas till Nila för gjutning. Stärkelsen för att bibehålla formen efter gjutning är 
gjord av potatismjöl, vatten och salt.

Vajrarna är gjorda av rostfritt stål och kommer från Kina. Låsningsmekanismen är gjord av 
mässing som sedan är förkromat. Även den metallknoppen längst upp, som i modellen är
specialtillverkad, kan i en tänkt verklighet vara tillverkad av mässing som sedan förkromats.

  
  3.3.7 KOSTNAD

Att få fram en verklig kostnad på vad produkten skulle kosta anser jag vara svårt eftersom det 
beror på väldigt många faktorer som till exempel transport och antal enheter man beställer. 
Därför blir kostnad endast en mycket grov uppskattning utifrån vad jag har lagt ut.

Material
trä 300:-
Ull 700:-
Vajer + tillbehör 150:-
Ljuskälla, sockel + tillbehör 600:-

= 1750:- i materialkostnad. Efter detta tillkommer bearbetning (trä och ull) montering,
transporter och vinst för återförsäljare.
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Projektet har resulterat i en ljudabsorberande armatur som jag valt att döpa till “Snöklocka”. 
Ordet snö kommer av att den absorberar ljud på precis samma sätt som ett tjockt täcke av fluffig 
snö, med hjälp av luft. Ordet klocka kommer från inspirationen med en gammal skolklocka som 
har ett mycket vasst ljud som når långt. De två orden tillsammans representerar och refererar till 
vad jag tycker att denna armatur har koppling till. Jag är nöjd med helhetsuttrycket och tycker 
att jag har uppnått  det jag var ute efter. Den fyller sin funktion både som ljudabsorbent och 
ljuskälla och passar in i sin kontext. En bonus är att den även går att ha i offentlig miljö. 

SNÖKLOCKA

4 RESULTAT

Produkt
bild

Kontext
bild



43

Detaljerna i metall anser jag bidrog till uttrycket och ger produkten “pricken över i”.
Trähatten till modellen är tillverkad i ask och känns helt rätt i mötet mellan metallen och tyget. 
Eftersom modellen ännu inte har fått rätt form (som nämnts tidigare) så har jag valt att
visualisera helbilderna med cad, vilket inte ger rätt materialkänsla.

Bilden ovan visar metallknoppen som ska vara 
kromad på samma sätt som
låsningsmekanismen

Bilden ovan visar vajer och
låsningsmekanism..
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 4.1 SAMMANFATTNING

Ganska tidigt i projektet stod det klart att det inte skulle vara möjligt att lösa problemet i sin
helhet med en produkt, utan att det snarare skulle öppna ögonen och ge nya förslag till hur man 
kan jobba med ljudmiljön i hemmet. Resultatet erbjuder möjligheten att påverka ljudmiljön 
ganska mycket genom att placera dem i en stor klase. Hade jag valt att gå vidare med ett bord 
hade den möjligheten inte varit lika stor. Genomgående har projektet haft en tydlig riktning trots 
att det tog en vändning från fotpall till armatur. Projektet har stött på några större problem och 
flera mindre. I alla projekt dyker det upp motgångar, problem och misstag som man inte kan 
förutse och det ingår i processen. Däremot kan man förutsätta att man behöver avsätta tid för 
dessa.
 
 4.2 ANALYS

I min analys tittar jag på min egen designprocess men även lite kring ett världsligt perspektiv 
eftersom jag har haft mycket funderingar, främst kring materialet.

  4.2.1 FRÅGESTÄLLNING OCH RESULTAT

Jag gick in med en frågeställning om vad jag kunde göra för att skapa en bättre ljudmiljö i en 
hemmiljö för människor med barn. Det jag har kommit fram till är en ljudabsorberande armatur. 
Frågeställningen kom till ganska sent i projektet och det är rimligt att anta att resultatet hade 
nått längre om det redan från början hade varit klart vad arbetet skulle handla om.
I frågeställningen känns det rätt att säga “bättre ljudmiljö” och inte “bra ljudmiljö”, eftersom 
det inte kändes rimligt att anta att en ensam produkt skulle lösa problemet i sin helhet. Min 
målsättning var att skapa en produkt som förbättrar ljudmiljön i min valda kontext, vilket också 
säger att jag inte kommer lösa problemet helt, utan endast bidra med en förbättring.

Bakgrunden till mitt val av frågeställning och val av område kan ifrågasättas eftersom jag har 
egen erfarenhet av just detta problem. Det kan på grund av det göra att jag förlorat en del av 
objektiviteten i mitt arbete. Ambitionen har dock varit att jobba med fakta om ljud, att försöka 
förstå användaren och problemet genom observationer, samtal och research.
Det är intressant att välja ljud som ämne i hemmiljö, eftersom det inte är något som verkar vara 
utbrett på marknaden, trots att behovet finns. Resultatet, anser jag, har blivit en relevant produkt 
som gör nytta och kan vara en del i ett tänkt produktsortiment, som är placerbart i ett hem.

  4.2.2 KRITERIER

Att använda sig av “moodboard”, “stateboard” och “shape and colour” är bra, speciellt som i 
detta fall när man jobbar med ett företag. Att även komplettera med text där man förtydligar vad 
man är ute efter genom att punkta upp ett antal kriterier, både funktionellt och visuellt är mycket 
bra. Det skapar tydlighet och i allt samarbete är det bra att vara tydlig. Jag tycker däremot att
kommunikationen med företaget kring det kunde varit tätare efter den första genomgången
tillsammans med dem. Å andra sidan kanske det räcker med att de har godkänt mina tankar och 
att de efter det mer blir en stöttepelare för mig i mitt arbete.
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  4.2.3 METODER, SKISS

Det finns ett antal skisser som jag har valt att inte ha med i uppsatsen som bild. De som är med 
är de skisser som jag anser vara av vikt för processen. Övriga skisser kan ifrågasättas, eftersom 
de inte håller samma kvalité som de utvalda. Det är alltid svårt att basera beslut på något som är 
oklart och kan ge upphov till olika tolkningar beroende på vem som tittar.
Skiss, tester och pappersmodell har varvats vilket känns relevant. Det är för mig ett öppet 
förhållningssätt som gör att man är öppen för förändring. Oftast behöver man ändra något med 
sin design efter varje del av test eller skiss, eftersom det framkommer nya saker hela tiden när 
man jobbar med formen på olika sätt.

Jag tänker mycket på olika lösningar hela vägen i ett projekt och ett sätt att tänka är genom 
handskisser. Av den anledningen följer skissandet med hela vägen till slutet. Med handen på ett 
papper är jag fri i tanken och allt är möjligt. När jag flyttar över skissandet till datorn blir jag 
mer låst och är inte lika yvig, öppen eller snabb i mitt sätt att tänka. Då börjar jag jobba med 
faktiska detaljer och fundera kring möten mer exakt. Innan dess behöver idén kännas
någorlunda klar, vilket för mig brukar ske i tanken och på papper för hand.
För mig är det ett sätt att jobba, men det kan vara en nackdel. Delvis för att mycket av mina 
tankar kommer intuitivt i en slags inre bubbla som är mycket svår att förklara eller visa. Pirjo 
Birjerstam 45) skriver i “Skapande handling” att det intuitiva kan vara svårt att komma åt även 
för en själv och därför svårt att förmedla vidare. Eftersom det även innebär att idéer och tankar 
kan ha brister, så behöver man granska det så man får “efterklokhet” som Birjenstam kallar det.
För mig är det därför viktigt att tänka på att försöka förtydliga skisserna en aning med de idéer 
och tankar jag tar med för diskussion med ett eventuellt företag. Det lyckades jag inte med fullt 
ut, eftersom bara en del av skisserna var förtydligade.

Jag gjorde tre pappersmodeller som var mycket grova i sitt utförande. Två av dem handlade om 
armaturen. Den ena var liten, för att jag ville testa idé om sladd, vajer, riktning och lutning. Den 
andra handlade om volym och ljus och var därför i skala 1:1. 
För mig blir det lättare att komma framåt om jag får vara grov och oprecis, annars blir risken att 
jag lägger onödig tid på att få till en finish på något som inte är av betydelse i slutändan. Man 
skulle kunna ställa sig kritisk till det grova och oprecisa, eftersom det saknar information och 
detaljer. Av den anledningen blir det svårare att diskutera kring och få feedback. Hade jag gjort 
en mycket exakt pappersmodell, hade jag fått fram andra svar, som man inte vet, innan man ser 
det. Ju mer exakt, ju mer svar.

Den goda skissmetoden, det är den som minimerar motståndet att göra en ny 
skiss. Alltså tror jag att det är bra att bygga modeller som är väldigt grova och 
enkla och som går fort att göra. De har stort värde fast de inte är så precisa. 
47)

  4.2.4 METODER. SKISS PAPPERSMODELL

Att göra pappersmodeller känns alltid relevant. Det är ett snabbt test för att få en uppfattning om 
volym. Det är stor skillnad på att uppleva en produkt mot att se den på en dator eller som skiss. 
Pirjo Birgenstam 46) intervjuar i sin bok bland annat Klas Tham som är arkitekt, professor vid 
Lunds Tekniska Högskola och delägare i Arken Arkitekter AB. Klas Tham pratar om:
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  4.2.5 METODER LJUS

Det hade varit bra om ljustester på rätt material hade kunnat ske tidigt i processen, men
eftersom det inte var möjligt att göra, var det bra att göra ljustester på material som antogs ligga 
nära i egenskaper. Om jag hade bestämt direkt vad jag ville göra så hade detta inte blivit ett 
problem, eftersom Nila hade kunnat beställa material direkt då.

Problemen som uppstod gick inte att förutse men att problem dyker upp, snarare som regel än 
undantag, är något man som designer kanske bör ha med i beräkningen och därför alltid vara ute 
i god tid. Tid var inget jag hade men något jag kunde ha planerat för. Jag behöver i fortsättnin-
gen reservera mer tid för evetuella problem som kan uppkomma,
återkommande under hela projektet. Misstag går också att rätta till om det finns tid. Ett misstag 
var att formen på kåpan blev fel, som berodde på ett fel som jag gjorde cadritningen,till
gjutformen. Det innebar att visningsmodellen blev ca 6 cm för låg på höjden. Detta gjorde att 
formen påminner om ett paraply eftersom radie och höjd tillsammans med fassetteringen mer 
ser ut som det. Ljuskällan hamnar för nära bländskyddet på grund av detta och ger därför en 
starkare ljuspunkt i mitten, precis som mina tester hade visat och jag inte ville ha. Däremot ger 
den ett mycket fint, behagligt ljus i övrigt som, för mig, lovar ett bra resultat när den riktiga 
kåpan blir färdig. Den upplevda ljusbilden i rummet ligger troligtvis mycket nära vad den rätta 
formen hade gjort.
När man visar upp en modell som är färdig i sitt uttryck, upplever jag det svårt att förklara för 
någon annan hur det var tänkt. Den bild de tar med sig av min produkt kommer att vara den de 
ser framför sig och inte den som jag hade tänkt, trots att jag visar rätt modell på papper.
Anledningen är att det alltid är mycket lättare att uppleva och uppfatta något 3d än att se något 
2d. För mig känns det tråkigt att det blev så på just examenarbetet och därför, i skrivandets 
stund, gör jag en ny form med rätt mått. Den kommer inte hinna bli klar till utställning eller
examination, men kommer åtminstone finnas för framtida ansökningar på annat håll. Jag ville 
även förstå var misstaget hade skett och se om jag kunde rätta till det även om det faller
“utanför skolan”.
Återigen är detta en motgång, som jag inte kunde förutse, men jag kunde ha förutsett att det 
kommer finnas motgångar. Mycket av misstag och motgångar man möter i ett projekt går att 
lösa så länge man har tid på sig. Om motgångar ändå skulle uppstå, trots tilltagen tid, skulle jag 
råda mig själv att göra precis det jag gjorde: Fundera på vad som är mest akut och börja med 
det, ta hjälp från personer som du tror kan hjälpa dig, plocka bort sådant som inte måste göras 
och gör det sist om det finns tid kvar, se över omdet finns andra sätt att lösa problemet. Jag
borde inte stressat upp mig så mycket, eftersom stress leder till sämre beslut, sämre
prestationsförmåga och sämre hälsa. Det sista rådet är svårt att följa när man som person har 
högt engagemang.

I det här fallet hade det varit relevant om jag hade hunnit med en modell till, närmare slutet i ett 
mer precist material. Innan tillverkning av den riktiga modellen borde jag ha gjort en skalmodell 
i till exempel gulskum (ett lättformat plastmaterial som påminner om trä i egenskaper) för att 
kunna uppleva den exakta formen. Jag gjorde endast trähatten som exakt formmodell. Fördelen 
med det var att jag kunde göra den i skala 1:1 vilket alltid gör det lättare att undersöka och
diskutera. Hade jag gjort den i sin helhet i gulskum så hade den behövt vara i skala 1:3 
gissningsvis. Det bästa hade givetvis varit att göra både och.
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  4.2.9 ANALYS, OMVÄRLDEN

Man bör alltid vara medveten om att vi lever i en del av världen som har bra förutsättningar och 
att våra problem alltid går att ställa i relation till de verkligt svåra problemen på jorden.
Under ett projekt bör man alltid tänka på att alla val man gör kan ha påverkan på miljö, hälsa 
och ekonomi.

  

  4.2.8 MÅLGRUPP

Jag tycker att jag kunde ha låtit min målgrupp tala om vad de tycker om resultatet för att få 
en uppfattning, om jag har lyckats med att göra något som passar i ett hem. Det hade i så fall 
behövt vara en enkät för att få flera personer att uttala sig. Detta var något jag inte hann med. 
Det hade även varit önskvärt att träffa fokusgruppen med modellen upphängd i rätt miljö och få 
input.

  

  4.2.7 OBSERVATIONER, INTERVJUER OCH LJUD

Observationer och intervjuer är något som jag använde mig av och brukar använda mig av i 
mina projekt, eftersom jag tycker att det tar mig nära problemet. Jag gjorde även
decibelmätningar under en del av mina observationer med hjälp av Arbetsmiljöverkets
bullerapp. Det hade kanske varit bra att göra fler fysiska ljudtester, inte bara decibelmätningar. 
Mätningarna gav mig en liten uppfattning om ljudvolymen, men jag testade inte olika
frekvenser eller tittade på olika typer av ljud. Det kanske hade varit onödig tid, eftersom jag 
upplevde att jag fick ut ganska mycket av mina observationer genom att titta och lyssna på olika 
situationer. Det är den upplevda ljudmiljön, som är det viktiga för min användare.

  4.2.6 MOTGÅNGAR

Andra motgångar som har dykt upp skulle också vara ett mindre problem, om jag hade haft en 
annan tidsplanering. Jag ska också ta med mig lärdomen att själv ta reda på om idén fungerar i 
tillverkning, istället för att lita blint på tillverkaren. I det här fallet handlade det om två tillfällen: 
Det första var att materialet skulle vara formbart i princip hur som helst utan att behöva skarvas 
eller överlappas. Min modell skulle inte vara något problem, men det visade sig i slutet att det 
inte gick som det var tänkt. Det är en stor överlappning på modellen som jag inte känner
fungerar, om man skulle göra verklighet av den. Detta hade kunnat testas innan på någon
liknande form. Jag hade kunnat testa teorin själv i liten skala i min egen ugn.
Det andra var när formtillverkaren kom på att han inte kunde göra en form som var dubbelkrökt. 
I detta fall gjorde jag vad jag själv hade gett mig råd att göra. Jag bad flera gånger om att få 
prata med formtillverkaren själv för att höra hur han tänkte, eftersom jag visste att dubbelkrökta 
ytor är svårt. Till nästa gång ska jag stå på mig mer, i en liknande situation.

  4.2.10 MATERIAL

I detta fallet blev den största frågan, ur ett världsligt perspektiv, valet av material. I min tänkta 
verklighet bestämde jag att kåpan skulle bestå av ull från svenska får. I verkligheten i
examensarbetet blev modellen tillverkad av polyester. I en tänkt verklighet med en eventuell 
fortsättning är företaget Nila inte lika intresserade av att fortsätta med produkten, om jag vill 
använda ull. Deras syn utgår från vad som är mest kostnadseffektivt, enklast att jobba med och 
det som kräver minst skötsel av maskinerna. 
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  4.2.11 EKONOMI

Både ull och polyester går till förbränning vid kassering av produkten och har inget värde i, med 
de tekniker vi har idag, att gå till återvinning. Skillnaden på de båda materialen skulle i
slutändan upplevas i produkten och även synas på priset. Jag tycker att det vore synd om
företaget inte vågar satsa på ett alternativ, som når hela vägen fram, även om det skulle kosta 
lite extra. Möjligheten finns att tjäna lika mycket, om inte mer, om man verkligen kan
argumentera för produkten gentemot kunden på alla nivåer. Produkten skulle nå en högre klass 
och i längden kanske alla företag kommer att bli tvungna att övergå till andra alternativ jämfört 
med vad som finns tillgängligt idag. Då kan företaget ha fått ett stort försprång mot sina
konkurrenter, om de har visat framfötterna och redan jobbar med bättre alternativ. Kunden, som 
i detta fall ofta är företag som jobbar med offentlig miljö, kommer troligtvis få större intresse för 
de miljövänliga alternativen med tiden, eftersom det även för dem handlar om att sälja vidare 
och att ha en viss policy för sitt företag.
 

  4.2.12 MENINGSFULL

Att kunna påverka ljudmiljön till att bli mer behaglig och lugn skulle erbjuda större möjlighet 
till vila och återhämtning, som var något jag eftersträvade. Föräldrar skulle ha ett mindre
bekymmer, även om de själva många gånger knappt reflekterat över att problemet finns. De 
skulle förhoppningsvis känna skillnaden, utan att för den delen reflektera, eller ens lägga märke 
till vad som har ändrats.
Med tanke på vad armaturen gör och att den uppfyller två behov, ljudabsorption och ljus, kan 
man argumentera för hållbarhet ur en annan synvinkel. Den ger ljus och utöver det, erbjuder den 
större chans till återhämtning eftersom den skapar en bättre ljudmiljö. Det blir alltmer viktigt att 
hitta vägar till vila och återhämtning i den värld vi lever i. Att skapa en produkt som är
meningsfull ur det perspektivet känns rätt och det lyckades jag med mycket väl, tycker jag. Det 
skapar hållbarhet för människan.

Den värld vi, i den rika delen av världen, känner till är uppbyggd på ekonomi och blir även en 
direkt påverkan på mig som designer. Man kan fråga sig själv hur långt man är beredd att gå 
för att produkten ska ha väl genomtänkta material utifrån ett miljöperspektiv. Om man som 
designer konstant får ett nej till att fortsätta med en produkt på grund av att företagen inte kan 
se en lönsamhet i den, såvida man inte byter material, blir kanske verkligheten att man inte kan 
fortsätta som designer. Precis som företaget behöver en köpare till sin produkt, behöver
designern en köpare av designen. Skulle man jobba fram ett projekt som är eftertraktat och
samtidigt miljövänligt, så det finns köpare hela vägen, har vi hittat helt rätt. I andra fall
kanske man får väga fördelar mot nackdelar och ta beslut från fall till fall.
I detta projektet skulle argumentet för polyestern bli att det är en produkt som är tänkt att hålla 
över tid, att den delvis är gjord av återvunnen pet och att polyester är billigt. Argumentet mot 
polyester är att det som råmaterial inte är förnybart och inte heller miljövänligt under processen 
för att bli polyester. Argumentet för ullen är att den är förnybar och därför är ett betydligt bättre 
val ur miljösynpunkt och har även en helt annan materialkänsla, både taktilt och visuellt.
Argumentet mot ull är att det är sju gånger så dyrt som polyestern, det fäller mer material 
i behandling och kräver därför mer omsorg av maskinerna och det behöver stärkas med en 
stärkelseblandning (potatismjöl och vatten) för att hålla formen efter ugnen.
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 4.4 SLUTORD

Jag är mycket nöjd med mitt arbete och känner att jag har uppnått ett resultat som känns
relevant för sitt syfte som både ljudabsorbent och ljuskälla. Att ha hittat ett sätt att kombinera 
två funktioner i en produkt som passar i sin kontext känner jag mig stolt över. Det har även varit 
intressant att jobba med ljudabsorption i en ovanlig kontext. Ovanlig på så vis att det annars 
brukar vara till exempel kontor eller skolor som kontext, när det handlar om absorbenter.
Det var en av mina utmaningar att få den anpassad efter hemmet och en familj som användare 
och att det inte skulle kännas som att kontorets inredning hade flyttat hem. Det har blivit ett 
förslag på en produkt som skulle ha en naturlig plats i hemmet, eftersom det är en armatur med 
mjukt formspråk.
Även om den var tänkt till ett privat hem, känner jag att den passar lika väl i en offentlig miljö. 
Där öppnar den för många möjligheter, eftersom den är tänkt att hänga i klasar och att storleken 
på klasarna går att variera. I princip skulle man kunna hänga den själv i en hörna, hänga i en 
klase om tre över ett bord i en foajé likväl som på en avlång sträcka i en “klase på band” om 50 
lampor beroende på hur stor lokalen är. Att den finns i tre storlekar gör också att möjligheten till 
variationer ökar.
Oavsett vilken miljö den hänger i kommer den att ge människorna som vistas runt den en lite 
mer behaglig ljudmiljö, vilket i sin tur förhoppningsvis ger andra positiva följder.

 4.3 SLUTSATS

Hemmet har blivit ett aktuellt område för ljudabsorbenter och kommer troligtvis fortsätta att 
vara det. Designers och tillverkare kan hitta en ny marknad att jobba för, eftersom produkterna 
behöver anpassas efter ett hem jämfört med ett kontor eller dagis.
Målsättningen var inte att lösa problemet helt, vilket jag inte heller gjort, men jag har skapat en 
produkt som hjälper till att mildra ett symptom, som finns för människor som umgås med barn i 
min kontext.
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BILAGA 1 OM  OLIKA INSATSVÄRDEN ENLIGT ARBETSMILJÖVERKET

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/bort-med-bullret-en-bra-ljudmiljo-lonar-
sig-broschyr-adi598.pdf

INSATSVÄRDE. Menas att det ställs krav på insats om värdet uppnås
GRÄNSVÄRDE. Innebär att värdet inte får överskridas, ett maxvärde.
DAGLIG BULLEREXPONERINGSNIVÅ. Den bullernivå som en person utsätts för i genomsnitt under 8 timmars 
mätning. 
MAXIMAL A - VÄGD LJUDTRYCKSNIVÅ. Den högsta nivån som förekommit. 
IMPULSSTOPPVÄRDET. Den högsta kortvariga ljudtoppen som förekommit.

Så här står det på arbetsmiljöverkets hemsida angående de tre nivåerna:

UNDRE INSATSVÄRDEN
Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h 80 dB
Impulstoppvärde LpCpeak 135 dB

Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 80 dB eller mer,
eller om impulstoppvärdet är 135 dB eller högre, är arbetsgivaren skyldig att:

• Informera och utbilda arbetstagarna
• Erbjuda tillgång till hörselskydd
• Erbjuda hörselundersökning om riskbedömning och mätningar visar att det finns risk för hörselskada

ÖVRE INSATSVÄRDEN
Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h 85 dB
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax 115 dB
Impulstoppvärde LpCpeak 135 dB
Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 85 dB eller mer,
eller om den högsta ljudtrycksnivån är 115 dB eller högre, eller om
impulstoppvärdet är 135 dB eller högre, är arbetsgivaren
skyldig att:

• Genomföra åtgärder/skriftlig handlingsplan
• Skylta, avgränsa och begränsa tillträde
• Se till att hörselskydd används
• Erbjuda hörselundersökning

GRÄNSVÄRDEN
Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h 85 dB
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax 115 dB
Impulstoppvärde LpCpeak 135 dB

Dessa värden får inte överskridas. Om detta ändå sker ska arbetsgivaren:

• Vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen så att den ligger under gränsvärdena
• Utreda orsakerna till att gränsvärdena överskridits
• Vidta sådana åtgärder att gränsvärdena inte överskrids I fortsättningen.
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BILAGA 2 ENKÄT

Denna bilaga är en återskapad version av enkäten som jag gjort via Survey monkey. Det visade sig vara 
dumt att använda en tjänst som kostar om man vill använda den mer än att bara göra själva undersöknin-
gen. Att tex få ut bilder som visar resultatet var en tilläggstjänst som jag inte var villig att betala för som 
en prenumeration. Det jag lägger in här är därför gjort i indesign för att visa resultatet.
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