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ABSTRACT
Under 2 månaders tid har jag befunnit mig på ett kontor i Alvesta, närmare
bestämt hos sken- och konsolsystemstillverkaren Hyllteknik. Där har jag som den
första designern någonsin på företaget jobbat nära dess ledning i arbetet med att ta
fram en ny skärmvägg.
I designarbetet har jag fokuserat på, och lyckats med, att effektivisera produktens
tillverkningsprocess och produktionskostnader. Designen har också en genomgripande miljömedvetenhet. Bland annat har min efterforskning av miljövänliga
material resulterat i att skärmväggens stålram håller en ljudabsorbent som består av
100% polyesterfiber och har samma kretslopp som återvinningsbara PET-flaskor.
Detta material har absorptionsklass A, med andra ord fungerar skärmen som en
utmärkt ljuddämpare. Målet är att nå ut till kontor med en miljömedveten strävan,
mån om de anställdas arbetsmiljö vad det gäller kontorets ljudlandskap och skapandet av rumsliga ytor för trivsel och arbete.
För att ihopkopplade skärmväggar ska sluta tätt och kunna bära hyllplan har jag ritat en helt ny stålprofil som utgör skärmens gavlar. Profilen är lika vacker som den
är komplex och kommer att tas fram av Europas mest kvalificerade profiltillverkare,
Welser Profile i Österrike. I den nya profilen har jag integrerat två av Hylltekniks
C-profiler vilket medför att man på båda sidor av skärmväggen får tillgång till utbudet av företagets steglösa hyllsystem.
Kunderna kan välja mellan att få skärmen på ben eller fot. Benen går att få på hjul
så att skärmväggen blir flyttbar och kan fungera som t.ex. presentationsyta eller
skapa tillfälliga rumsligheter. Fötterna är plana utmed golvet för att eliminera
benens eventuella snubbelrisk i mindre kontor. Både ben och fot monterar man
enkelt i profilen på var sin sida om skärmväggen. Tack vare den steglösa profilen
kan skärmen komma upp så långt som 200 mm från golvet. På så sätt kan skärmväggens höjdläge variera mellan marknadens populäraste höjder, 1400-1600 mm.
Dessutom går absorptionsmaterialet att få i olika färger med ramen i olika lacker
och ytbehandlingar.
Jag tror att skärmväggens enhetliga designuttryck kommer att locka inredare och
arkitekter att utmana skärmväggens flexibilitet och alla möjligheter, samt förena
den med nya.
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1 BAKGRUND

1.1.1 Industridesign
“Värdet och behovet av kvalitetsdesign kan inte ifrågasättas. Den globala utvecklingen, tekniska framsteg och en intensifierad konkurrens leder till till att företag
måste skapa mervärde kring sitt varumärke för att nå fram till kunderna. I dagens företagsklimat är det inte längre priset eller ens prestandan som är ensamt
avgörande för en produkt eller tjänsts framgång. Design har fått en ökad betydelse
och välutvecklade produkter har en allt större potential. En designinvestering kan,
om den utförs korrekt, leda till större lönsamhet och ökad export.”
Urdrag från en tematidning om industridesign, publicerad av Mediaplanet februari 2008. Uppgifterna är baserade på “Svenska företag om design” (SVID, 2004),
Designens ekonomiska effekter” (Danska näringsdepartementet, 2003) och “Designens betydelse för börsutvecklingen” (Design Council, 2004).
“Industridesignerns uppgift är att sammanväva användarvänligheten och produktionsvänligheten till en harmonisk enhet. Industridesignern ska inte framhäva sig
själv utan produkten” (Holmgren, 1997, sid 5). Till skillnad mot övriga närliggande
yrkesgrupper vars förhållande till användar- (A) och produktionsvänlighet (P) han
beskriver i följande grafer; där det vita området mellan dessa två är den hänsyn/
frihet/risk som de olika yrkesrollerna har, kan eller vill utnyttja.

Liknande förhållanden finns beskrivna av Hans Sjöholm för Stiftelsen Svensk
Industridesign och Professor Bengt Palmgren på designhögskolan i Umeå. (Holmgren, 1997, sid 6)
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1.1.2 Hyllteknik

1957 startades Hyllteknik av Harald och Leif Hedlund med ambitionen att utveckla och producera Sveriges starkaste och mest flexibla konsol- & skensystem. Idag
för Leifs söner Jan och Peter den traditionen vidare genom att utveckla Hyllteknik
till ett modernt, teknologiskt och rationellt industriföretag.
Vår styrka är att vi har alla processer inom företaget, vilket gör oss stark som leverantör, men även som legotillverkare vilket under senare år blivit en viktig del av
vår verksamhet.
Att hela tiden använda modern teknik är inte bara viktigt utan även roligt (tycker
vi) och en utmaning i sig. Våra produkter är traditionella, men våra tillverknings9

processer utvecklas hela tiden efterhand som ny teknik ser dagens ljus.Vårt mål är
att vi ska ligga i frontlinjen inom alla områden.
Våra produkter ska tåla användning i många tuffa miljöer och håller genomgående
en hög kvalité för att fungera tillfredställande i många år. Kvalité för oss är även
känsla och effektivitet vid montering, så det blir en viktig punkt när vi utvecklar
nya produkter.
Traditionellt sett har inte sken- & konsolsystem haft någon bättre design. Funktionalitet och pris har varit det viktigaste... Under senare år har vi försökt ändra på
det genom att erbjuda ett större utbud av färger och produkter med högre designvärde utan att det kostar så mycket mer. Det har slagit så väl ut att det kommer att
vara en av dom viktigaste punkterna vid utveckling av nya produkter. Vi är säkra
på att våra kunder kommer att uppskatta det.
Företagsbeskrivningen är hämtad från Hylltekniks hemsida.
Deras omsättning år 2007 var 37 miljoner kronor, en ökning med 24% från året innan. Deras maximala omsättning med dagens kapacitet beräknas till 45 miljoner.

1.1.3 Varför Hyllteknik?
I detta examensarbete kommer jag att gå in i rollen som industridesigner i ett
företag som aldrig anlitat en designer förut. Begynnelsen till detta är att jag VT-07
i kursen DEP982, Designprocess & Designmetodik 1 (Bilaga 1), analyserade och
utgick ifrån Hyllteknik som tänkt kund, arbetet fick mycket goda omdömen.
Hyllteknik kontaktade Gisela Mattisson, ansvarig SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) Region Sydost, och berättade att de var mogna och nyfikna på att
ha examensarbetare inom design hos sig. Mattisson kontaktade i sin tur programchefen vid avdelningen för design på Växjö universitet, Miguel Salinas, som i sin
tur förmedlade intresset vidare till mig. Jag gjorde en presentation om mig själv
och mina tidigare arbeten för Gisela Mattisson. Senare (närmare bestämt den 5:e
februari 2008), i Giselas sällskap, besökte jag och presenterade mig själv och mitt
tidigare arbete riktat mot Hyllteknik för Peter Hedlund, företagets VD.
10

På plats i Alvesta på Hyllteknik har jag blivit väldigt väl mottagen. Jag har fått mitt
egna kontor med egen telefon(!), stort skrivbord, klädhängare, en radio som heter
Wanda som inte går att stänga av och sista tavlorna hängde jag upp på kontorets
väggar en vecka efter inflytt - men internet dröjer.
Jag har lärt känna stora delar av verkstadspersonalen och de har i omgångar frågat ut mig om vem jag är och säkert delat med sig av den informationen mellan
varandra. Jag har nära kontakt med kontoret och de båda bröderna i ledningen
Janne och brorsan, Peter, Hylltekniks VD. Jag anses inte vara någon främling utan
tvärtom, det hör redan till att jag går och rotar bland deras saker, följer maskinernas rörelser med stirrande blick, petar och pillar, men försöker förstås hålla en
smart yta som säger att jag vet precis vad jag gör och hur jag ska bete mig när jag
försöker lära känna den viktigaste av dem alla – företaget.
11

1.2 Problemområde
1.2.1 Gamla skärmväggen
Briefen jag fick från Peter Hedlund tolkade jag till: Förnya, förändra och förbättra
Hylltekniks skärmvägg. Uttrycket han egentligen använde var att han tycker den
är ful. Vad är det som gör Hylltekniks nuvarande skärmvägg ful? Min analys är att
den upplevs som klumpig. Den bär ett formspråk som inte ligger i linje med övrigt
sortiment eller känslan av det designtänk som Hyllteknik har velat komma att
förknippa sig med på senare år. Skärmväggen tycks vara uppbyggd av skarvar, dess
olika delar är allt för lätta att urskilja, bland annat perforeringen för hyllkonsolerna
som löper längs med båda sidor av gavlarna. Det är inte estetiskt tilltalande med
gapande håll man kan kika rakt igenom till andra sidan skärmen.

Detta problem uppfattas säkert mindre om man utnyttjar perforeringen till hyllplan och konsoler, men majoriteten av kunder som köpt skärmväggen gör det i
dagsläget inte, berättar Jan Hedlund. Fötterna ger intrycket av att skärmen håller
på att säcka ihop eller vilja sjunka ner i golvet som att den vill vara en riktig vägg.
Vilket den inte är eller skall vara. Däremot skall den vara en skärmvägg och funktionsmöbel. Jag måste ge Hylltekniks nya skärmvägg ett stolt enhetligt intryck, som
säger att den har bra funktioner och att det utgör en skillnad om man väljer den.
Viktigast av allt, den ska upplevas som en skärmvägg, inte sammantvingade komponenter.
12

1.2.2 Produktionsprocess
Jag upptäckte snart 2 tydliga tillverkningstekniska problem med den gamla
(nuvarande) skärmväggen. Den är inte alls populär då den är den krångligaste
produkten att tillverka i hela Hylltekniks sortiment. Skärmväggens handstansade
ändgavlar utgör det största problemet. Det är väldigt svårt att få till en fin böj och
jämn längd på de U-formade gavlarna, vilket är ett måste vid montering. Gavlarna
stansas halvmanuellt med fyra olika verktyg som kräver att man måste bygga om
maskiner när man får in beställningar på skärmen.
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Det andra problemet är tapetseringen av det ljuddämpande materialet. Gemensamt med gavlarna är tillverkningsmomenten är väldigt tidsödande – precis
som på alla andra företag är tid = pengar.
Mönsterpassning från en skärm till nästa är i princip omöjlig att få till stånd och
det innebär en risk att använda sig av mönstrade tyger då de lätt spänns upp väldigt svajigt vid tapetseringen. Tro inte heller att det dåliga materialet (glasull) man
jobbar med är speciellt billigt, 400 kr/st kostar en kärna. Samtidigt är det dåligt är
det ur hälsosynpunkt då dess fiber orsakar damm som fastnar i lungorna.
God design är att lösa problem. Som den första designern någonsin på Hyllteknik,
fungerar jag som en ambassadör för andra designers när det gäller kontakten med
mindre företag och då vill jag också belöna Hyllteknik för att de har vågat ta denna
kontakt med mig, genom att ta med så många parametrar som möjligt i min designprocess. Bland annat ska god design lösa problematiska moment vid produktion.
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1.2.3 Rumsakustik
Bullernivån i ett kontor överstiger sällan 70 dB och det är först vid mer än dubbla ljudnivån, 85 dB, mer än åtta timmar per dag som det föreligger risk för hörselskada. Däremot kan kontorsbuller av ljud från till exempel människors tal,
datorer, telefoner, fläktsystem, trafikbuller, med mera, yttra sig på andra sätt, som
till exempel negativa effekter på talkommunikation, prestation, inlärning, koncentrationförmåga som kan leda till trötthet, irritation, stress och sömnsvårighter,
och därmed ha direkt inverkan på den fysiska hälsan. I dagens mer öppna kontorslandskap kan lyhördheten som uppstår mellan dåligt avskärmade arbetsplatser
ge upphov till stress eller dålig trivsel, genom att man hör saker man inte vill höra
eller att grannen hör saker som den kanske inte borde få höra.
Inom rumsakustiken behandlar man ljud i rum. De rum man främst studerar är
sådana där musik eller tal ska framföras och nå fram till lyssnare. Hur du uppfattar
ljudet i ett rum eller en byggnad är en oerhört viktig komponent vid arkitekters arbete. I till exempel konsertsalar jobbar man aktivt med exakt hur ljudet ska studsa
och vilken efterklangtid ljudet skall ha beroende vart man befinner sig i konsertsalen. Efterklangstid är ett mått på hur mycket ljudabsorberande yta som finns i
rummet i förhållande till dess volym. Ju större den ljudabsorberande ytan är desto
kortare efterklangstid. I ett normalmöblerat bostadsrum är efterklangstiden cirka
0,6 sekunder medan den i en kyrka kan vara över 10 sekunder. Arkitekten Jørn
Utzon måste ha haft ett nära samarbete med den akustikrådgivaren Vilhelm Lassen
Jordan vid utformningen av konserthuset i Sydney, som även om det tog 18 år att
bygga har mycket goda akustiska egenskaper tack vare sin utformning.
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I kontorslandskap vill man förkorta efterklangtiden, som där ska ligga på 0,4
sekunder. Anledningen till att den aldrig skall vara för låg är att det ger en obehaglig känsla av instängdhet, något som faktiskt utnyttjas som straff i isoleringsceller.
Till sin hjälp använder man väggar, tak och skärmväggar med ljudabsorberande
egenskaper. Man skiljer på ljudabsorption och ljudisolering, isolering förhindrar
spridning av oönskat ljud, ljudabsorbenter som mineralull eller polyesterfiber
är ofta mycket dåliga ljudisolatorer. Ett kontor med mycket buller beror på lång
efterklangstid. Ljudet studsar mellan kontorets tak, väggar och golv, och man upplever taltydligheten som svår. En fysikalisk beskrivning är att ljudenergin dröjer
kvar i rummet. Genom ljudabsorption kan man minska reflektionen på kontoret
och således den totala mängden ljudenergi, och det blir mindre bullrigt och lättare
att uppfatta tal. Ljudenergin måste övergå till någon annan sorts energi om man
ska absorbera ljud, i princip finns det två möjligheter; antingen kan ljudet övergå
direkt till värmeenergi genom friktion av luftmolekyler mot en yta (porösa absorbenter), eller så sätter ljudet genom luftmolekylärnas rörelse fart på någon struktur
därefter sker värmeförluster (resonansabsorbenter). Absorbenters egenskaper delas
in i olika klasser A-D, där A är den högsta. Absorptionsfaktorn (a) kan variera
mellan 0 och 1, där 0 innebär att allt ljud som faller in mot en yta reflekteras och 1
innebär att allt ljud absorberas, dvs. inget ljud reflekteras.
Förenklat kan man dela in klasserna enligt följande:
A, a = 0.9 – 1.0
B, a = 0.8
C, a = 0.6 – 0.7
D, a = 0.3 – 0.5
Oklassad, a < 0.3
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Ett kontor strävar inte efter en total tystnad eller en alltför god taluppfattbarhet, då
blir den akustiska miljön för ett kontorslandskapet dålig. Det råder en balansgång
mellan taltydlighet och sekretess. Istället vill man ha en bakgrundsljudnivå runt
40 dB, kort efterklangstid och en tydlighet i normal talton som redan på 2–3 m
sjunker under uppfattbarhetsvärdena och kan skärmas av till sekretessnivå med
skärmväggar (förutsatt att de sluter tätt mellan varandra).
“Slutsatsen är att det går att åstadkomma nästan lika god akustisk avskildhet i ett
kontorslandskap som mellan cellkontor, men då krävs det att bakgrundsljudnivån i
kontorslandskapet är cirka 10 dB(A)-enheter högre jämför med cellkontoret och att
man förutom ett effektivt ljudabsorberande
undertak även medvetet möblerat för god avskärmning mellan arbetsplatserna.”
(Nils-Åke Nilsson - Acoustic Control AB, Bygg & teknik nr 3/01, sid 26-30)
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1.3 Problemområdets avgränsning
Jag kommer att designa en ny skärmvägg ämnad för produktion åt AB Hyllteknik.
Jag kommer föra löpande dialog med min beställare och noga akta deras intressen,
samt få mina designbeslut bekräftade innan jag går vidare med dem.

1.3.1 Målgrupp
Kontor med en miljömedveten strävan, som är måna om de anställdas arbetsmiljö
vad det gäller kontorets ljudlandskap och skapandet av rumsliga ytor för trivsel
och arbete. Samt inredare och arkitekter som vågar utmana skärmväggens all flexibilitet och möjligheter.

1.4 Problemformulering/Frågeställning
Kan jag rita en ny skärmvägg åt AB Hyllteknik med hög akustisk kvalité, som passar in bland deras övriga produkter och samtidigt effektivisera produktens tillverkningsprocess och kostnader?

1.5 Mål & Syfte
Målet är att skapa en skärmvägg med goda ljudabsorberande egenskaper utifrån
ett produktionseffektivt förhållningssätt.
Syftet är att erbjuda Hyllteknik en väldesignad skärmvägg samt målgruppen flexibilitet och kvalité till ett konkurrenskraftigt pris.
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2. METODOLOGI
2.1 Teoretisk ram
Examensarbetet vilar på en etnometodologisk grund. “Den etnometodologiske
forskaren verkaren i den aktuella miljön och försöker att genom deltagande kunna
uppfatta, eller bli en del av, den aktuella kulturen. Detta kan omfatta att studera
såväl handlingar, tankar, känslor, myter, symboler och ritualer. Även i detta fall
kan forskaren förändra fokus för studien under processen. Det är också möjligt
att arbeta med olika former av datainsamlingsmetoder, t.ex. deltagande observation och intervju. Vidare väljer forskaren en forskarroll som ger maximal mängd
trovärdig information, vilket i vissa fall innebär att vara dold och i andra fall att
deltaga öppet. Forskaren försöker sedan att syntetisera de studerande människornas perspektiv med sin egen kunskap för att på så sätt nå en djupare kunskap om
hur vardagskunskapen formas genom interaktion i den aktuella kulturen.” (Patel &
Davidsson, 2003, sid 34)
Genom kvalitativa intervjuer studerar jag produktens marknad, inverkan på användare och produktionsteknik samt -kostnader.

2.2 Praktiskt utförande
Under hela arbetets gång kommer jag att jobba på plats i Alvesta. Där kommer jag
att arbeta och fatta mina beslut utifrån en nära utvecklad kontakt till Hylltekniks
personal och speciellt företagets VD, Peter Hedlund. Detta för att ta del av och
kunna ta fram en produkt med utgångspunkt i en verklig produktion, som ställer
verkliga krav på mig som designer.

19

3 RESULTAT
3.1 Argument för designlösning
3.1.1 Tysk design & Hightech
Måndag vecka 9 började jag mitt regelbundna 9-17 jobb, som designer på
Hyllteknik i Alvesta. De två veckorna innan dess hade jag studerat mycket former
med tyskt ursprung. Denna strategi beror på att Hyllteknik håller på att etablera
sig i tyskland och jag vill ha ett tyskt designtänk med mig in i arbetet med skämväggen jag ska designa. Tysk design visade sig snabbt vara ett klokt val att utgå
ifrån, vilken marknad eller produkt du än tänker designa. Min kärlek till det tyska
formspråket kom plötsligt och totalt. Det jag framförallt letade efter var produkter
med lång livslängd i formspråket, då jag redan visste att Hylltekniks nya skärmvägg
ska ha en livsläng på minst 15 år. Skrämmande van vid tanken att en produkt ska
ha en relativt kort livslängd för att snabbt kunna bytas ut med en nydesignade, ”det
senaste!”, trodde jag att det skulle bli svårt att finna vad jag letade efter. Det var inte
särskilt svårt att finna, i renodlad tysk design är designtänket alltid motsvarigheten
till föregående mening, en produkt med ett kortlivat formspråk är en ful produkt,
punkt.
Köksmaskinen, av märket Braun, på bilden förvirrade min hjärna, samtidigt som
jag fick ett lite obehagligt begär till att äga den på grund av sina vackra moderna
linjer, läste jag att den var från 1946! Det är omöjligt tänkte jag, känslan den ger
mig är ju att den är nutida. Köksmaskinen KM 3 designad av Gerd A Müller tillverkades i 47 år, 1946-1993, ett riktigt föredöme då den hållit 3 gånger den tänkte
livslängden för Hylltekniks kommande skärmvägg.

Ett kännetecken för Hyllteknik är användandet av plåt. Jag insåg att det ligger en
oerhörd styrka i plåtens karaktär om man använder den på rätt sätt, det vill säga
att utnyttja blänket. Med denna tanke har den nya skärmväggen mer gemensamt
med bildesign än konkurrenternas skärmväggar och ett vassare konkurrensmedel,
en känsla av hightech. Åter vände jag blickar mot Tyskland och experterna på att
uttrycka sig med linjer i metall: BMW, Mercedes, Audi och Porsche. Samtidigt
försökte jag sätta in skärmväggen i ett scenario; i en hightech-kontext och kontorslandskap.
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3.1.2 Dieter Rams
Ett förebild som designer fann jag också bland Brauns formgivare, nämligen deras
Chief of Design 1961-1995, Dieter Rams. Dennes framgångsrika design är inte
bara intressant för mig för att han ritat hyllsystem liknande Hylltekniks, utan för
att när man pratar design idag talar man ofta om Macintosh design och I-poden,
när man egentligen borde tala om Dieter Rams eftersom hans kurvor och linjer
från början av 60-talet fortfarande lever.
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Dieter Rams har även designfilosofiska tankar som jag sneglar på...
1) Good design is innovative.
2) Good design makes a product understandable.
3) Good design is elegant.
4) Good design makes a product useful.
5) Good design is unobtrusive.
6) Good design is honest.
7) Good design is long living.
8) Good design is consequent right to the very last detail.
9) Good design is friendly to the environment.
10) Good design is as little design as possible.
...och ritat ett hyllsystem som påminner om Hylltekniks –Shelving System 606–
genom den minimalistiska stilen och skenornas flexibila konstruktion när det
gäller att ansluta hyllplan.
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3.1.3 Konkurrens
Jag har spanat in konkurrenter i Sverige på skärmväggs- och rumsindelar fronten.
Under möbelmässan 2008 frågade jag ut flera företag om deras skärmar och om
marknaden, Abstracta, Lintex, Offect med flera (så pass bra att Offect erbjöd mig
att komma och göra examensarbetet hos dom istället). Bland annat lyckades jag
få reda på vilka skärmar i respektives sortiment som säljer bäst och vilka färger
som är kundernas populäraste. Samt att vissa skärmar fungerar som lite show off
på mässor, tidningar och liknande, för att sälja in det övriga sortimentet. Kunden
köper hellre skärmar från ett företag som har de mer stylade – de använder, med
framgång, ytlig design som marknadsmässig strategi. Dessa skärmar har dock en
tendens att försvinna från marknaden och mässor när lågkonjukturer kommer
krypande. De är helt enkelt inte lika framgångsrika försäljningsmässigt som de
med renare design – en intressant iaktagelse. Se bilaga 2.

3.2 Skiss & Gestaltningsprocess
3.2.1 Ljudabsorbent
Mitt materialsökande efter ett miljövänligt och högklassigt akustiskt material förde
mig i kontakt med företaget Akustikmiljö i Falkenberg. Jag såg deras väggmonterade ljudabsorbenter under möbelmässan och talade om mitt examensarbete
med deras VD, Magnus Gustafsson, som visade intresse för ett samarbete. Jag blev
intresserad av deras material, tillika miljöprodukt, Sund. Sund miljöprodukter
består av en termiskt bunden polyesterfiber. En termoplast som genom upphettning kan bringas till smälta för att sedan användas i nya produkter,
det är samma material och har samma kretslopp som PET
(återvinningsbara PET-flaskor). Materialet har inga miljöskador rapporterade, framkallar inte allergier, är typgodkänt
och brandklassat, påverkas inte av fukt och är lätt att rengöra.
Det intressanta är att materialets yta som går att variera
och ge olika uttryck, kan bland annat direktlamineras
med tyg. Det är också möjligt att applicera grafik och
bilder på ytan. Har man en form med olika nivåer formar sig
Sund efter denna vid bindningsfasen. Man kan på så sätt skapa
djupa och grunda reliefer. Min tanke vid användandet av detta
material är att det inte kräver någon tapetsering vilket eliminerar ett
problem för Hyllteknik. Vid 50mm tjocklek har materialet
absorptionsklass A, högsta klass. Se bilaga 3.
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3.2.2 Profil
Med Sund och måttet 50mm, som även är den gamla skärmens tjocklek, tog
jag tag i nästa problem, sidogavlarna. Att den nya skärmväggen ska kunna hålla
hyllplan är fortfarande ett krav, eftersom Hyllteknik är experter på profiler. Deras senaste profil är för väggmontering, bestyckad med 3 stycken C-profiler, en
ut från väggen och två åt sidorna. Framtagningen av denna har krävt att Welser
Profile i Österrike – där Hylltekniks profiler tillverkas – har fått ta fram Europas
längsta valsningsmaskin, in i maskinen åker ett fyrkantigt stålrör ut kommer
denna invecklade form. Utvecklingen av profilen har även gjort att man har satsat
mer på konsoler som passar in i C-profiler. Varje C-profil kan hålla två hyllplan i
samma nivå samtidigt, då de nya steglösa konsolerna fästs med friktionsskruvar
eller -muttrar på varsin sida av C:et. Även de gamla konsolerna har blivit anpassade efter detta steglösa system. Detta öppnar för en hel del möjligheter, inte bara
vad det gäller bärandet av hyllplan. Eftersom Hylltekniks senaste profil erbjuder 3
möjliga riktningar. Jag upplever också en C-profil vackrare än den perforerade, då
den istället bildar en lodrät oförändrad linje.
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Om jag skulle rita en helt ny profil för Hyllteknik, med C-profilteknik, skulle jag
samtidigt eliminera 2 problem. Den oestetiska perforeringen och den manuella
tillverkningen av de U-formade ändgavlarna! Detta är en lösning som i längden
också innebär lägre produktionskostnader. Idén togs mer än väl emot och jag
började skissa på profil. Viktigt är också att när skärmväggen ansluts till en annan
så måste det sluta tätt mellan väggarna. En smal glipa, som ger insyn till grannen
på andra sidan skärmen, är tillräcklig för utebliven arbetsro. Rent tekniskt vill jag
också att en skärm ska kunna vinklas +/- 90 grader mot en annan och att flera
skärmar ska kunna mötas mot varandras gavlar, det vill säga min profil.
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Profilen jag ritade togs väl emot av Hylltekniks ledning,
både beträffande funktionalitet och estetik. Ett tänkt tiominutersmöte, då jag skulle visa upp profilen, blev 1 timme
och 20 minuter, på grund av att Peter blev så entusiastik över
min profil och ivrig att få den uppritad i samma CAD-system
som deras övriga sortiment är ritade i. Dess mått: 52,5 x 60 mm
i material tjocklek 1.25mm. Eftersom jag aldrig har ritat något
liknande, kändes det otroligt kul att kunna få chefen för ett företag
som är experter på stålprofiler att visa sådan uppskattning.
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3.2.3 Över- & underliggare
Nästa moment blev skärmväggens horisontala linjer, det vill säga ramens över- och
underliggare. Låt säga att överliggaren skulle ha en slags välvd form, vilket inte är
omöjligt, hur skulle det påverka ihopkopplade väggar och vilket intryck skulle det
ge? Mina egna funderingar kring detta var hur det skulle korrespondera mot ett
kontors övriga inredning. Kanske skulle en böjd eller på något sätt vinklad form på
över- och/eller underliggaren ge en fristående skärm en förhöjd känsla, en starkare
utstrålning? I ett kontor finns redan många raka horisontella linjer, i form av tak,
fönster, tavlor, stolsryggar, skrivbord, hyllor, skåp, etc. Att rader av ihopkopplade
skärmväggar skulle bryta mot detta skulle korrspondera opassande. För att få dessa
tankar bekräftade, ringde jag upp butiksinredaren Bernadette Schillings och tog
även upp det med min handledare Miguel Salinas. Båda ansåg att något annat än
en rak horisontell linje inte skulle lämpa sig särskilt bra för skärmväggar. Så jag
fortsatte på det spåret, vilket också skulle innebära en vinst för skärmväggen rent
logistiskt sett. Att kunna förpacka produkter så att de tar upp så lite yta och extra
outnyttjad luft som möjligt, är lika viktigt nu som när Ingvar Kamprads berömda
affärsidé med “platta paket” startade.
Skärmväggen ska ha ett uttryck som gör att den känns snäppet vassare än konkurrenternas - high-tech. För att bibehålla den känslan, som återfinns i ramens vertikaler, det vill säga profilen, krävs det att över- och underliggaren uttrycker
samma sak. Samtidigt är det viktigt att Hylltekniks identitet kommer fram i
skärmväggen. Över- och underliggarens yttre sidor ska bilda raka horisonter, men
möjlighet att forma insidan, den delen som omfamnar det akustiska materialet
kvarstår. När jag började skissa på dem hade jag även bestämt att de skulle utgöras
av samma komponent, de ser alltså likadana ut bara att man helt enkelt vänder på
den ena. Detta för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Eftersom de ska laserskäras ur plåtark och sedan bokas till sin rätta form i stora pressar är det mycket
billigare att tillverka en komponent som fungerar som både över- och underliggare
än två helt olika. I skissfasen använde jag mig av en spegel till hjälp, så jag enkelt
kunde se hur en skiss på en överliggare förhöll sig till sin speglade bild, det vill
väga underliggaren. Likaså speglade jag från sidan av överliggaren, jag såg då hur
den förhöll sig till samma form i en ihopkkopplad skärmvägg.
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Ur Hylltekniks sortiment hade jag gått och blivit intresserad av en viss form,
nämligen den slutande V-formade krökningen på den förstärkta konsolen. När
jag provade mig fram med en V-form med liknande känsla på över- och underliggaren, förmedlade det känslan av Hyllteknik på ett tilltalande sätt. Formen har
också egenskapen av att den ger ihopkopplade skärmväggar en bra balans. Kopplar
man ihop skärmar kan det kännas som mycket fokus hamnar längs med profilernas möte, men V-formen sprider alltså ut detta fokus. Då den har sin tyngdpunkt
i mitten av skärmen och skapar ett intressant linjespel som vandrar från skärm till
skärm. Allra viktigast så har V-formen två utmärkta designtekniska egenskaper.
V-spetsarna håller i ljudabsorbenten på mitten där den behöver mest stöd och så
är risken för ful skarvbildningen ytterst liten mellan profilen och liggaren, då
kontaktytan mellan de båda är knappa 10 mm.
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3.2.4 Kastmärke
Till den V-formade liggaren gjorde jag också tester med en linje mitt i V:ets
vinkel. Tanken var att det skulle påminna om ett pressveck, en elegant detalj ofta
förekommande i ett kontorpersonalens klädkod. För att se om det ger ett snyggt
blänk måste man pröva det i verkligheten. Dock kan det produktionsmässigt bli
både komplicerat och dyrt att lösa det, berättade Peter för mig. För att få till ett
snyggt veck kan man behöva ta hjälp av en skicklig plåtslagare eller guldsmed
som först gör det manuellt. Sedan får man försöka tillverka ett stansningsverktyg utefter det, en tidsödande och kostsam process. I rollen som industridesigner
måste jag ha starka belägg för att just den detaljen är värd extra pengar och arbetsmoment - vilket jag saknar. Dessutom känner jag mig mycket belåten med den
sluttande V-formen som den är, just för sin modernistiska enkelhet. Jag råkade
bara befinna mig i ett rus av experimentlust, till exempel gjorde jag tester med att
sätta dit Hylltekniks nya logotyp eller en del av den i mitten av V:et. Tanken är att
stärka varumärket “Hyllteknik”, precis som mina influenser från tyska bilmärken
gör med sina logotyper, eller kastmärken som man skulle kunna kalla dem. BMW
märker företagets personbilar med sin runda sköld som påminner om ett kvalitetssigill på en brännmärkt tjur och Mercedes-Benz med sin tre uddade stjärna som
står upp längst fram från mitten av huven lik en pokal man vunnit i livets lottnig, vilket gör att man har råd att åka en bil av så hög elegans. Lika stolta skulle
Hyllteknik våga vara över sin skärmvägg, med ett starkt ramverk, elegant profil
med bärkraftiga och högklassiga akustiska egenskaper, så att de kunde sätta dit sin
egna kvalitetsstämpel.

3.2.5 Ramverk & måttsättning
När jag nu hade ett komplett ramverk var diskussionen kring hur skärmväggarna
skulle länkas ihop allt viktigare. Att vi skulle använda oss av gängade kurtsar som
svetsas dit och döljs på insidan av profilens ändar hade dykt upp som en tidig idé.
Men på grund av skärmväggarnas tyngd skulle det kräva att man använde sig av
brickor med grövre tjocklek än över- och underliggaren och således skapa fula
ojämnheter i skärmväggens alla hörn där nivåskillnaden uppstår. Liggarna måste
ha samma tjocklek som profilen för att få jämna kanter där de möts och inte bli
allt för tunga, det vill säga 1,25 mm. För att få bärande kraft i de sammanlänkade
brickorna måste de vara omkring 4 mm tjocka! Att bibehålla skärmväggarnas övre
horisontella linje jämn är är oerhört viktigt för designens helhetsintryck, en ojämnhet där och high-tech intrycket är borta. Jag löste problemet genom att använda
mig av en tjockare bärande bricka – 8 mm – i nederkant där det är mycket svårare
att upptäcka nivåskillnaden mellan brickan och underliggaren. Brickan skruvas
fast i en djupare kurts för att få länken riktigt stark. På skärmens ovansida kan
30

jag då få övergången till nästa skärm jämn genom att använda mig av en 1,25 mm
bricka. Den är inte bärande utan fungerar mer som en styrtapp man fäster bara för
att få skärmväggens sidor att sluta tätt mot varandra. Vid justering av vinkel mellan
två skärmar räcker det således att lätta lite på ena skruven till den nedre brickan innan man vrider skärmen. Vad det gäller skruvskallar vill jag använda mig av insex
och så flata som möjligt för att få dem att smälta in i skärmen. Detsamma gäller
över- och underliggarens fästning. I det fallet, då de är så tunna som 1,25 mm, har
vi diskuterat att popnita fast dom i en plåtbit som liksom brickornas kurtsar svetsas
fast i profilens ändar.

Så här långt in i designarbetet hade jag bara behövt förhålla mig till ett fast mått,
nämligen det akustiska materialets tjocklek, 50 mm. Samma mått formar profilens
innermått, likaså över- och underliggarens, vars höjdmått på V-ets spets jag också
lät vara 50 för att behålla ett genomgripande proportionstänk i ramen. Annars hade
jag vid skissandet höftat ungefärliga mått för bredden och höjden av hela skärmen
efter Hylltekniks gamla skärmväggar. Jag levde också i tron att Hyllteknik ville ha 2
stycken skärmar med olika höjd, som de haft tidigare. Där den ena lägre skärmen
mäter 960 x 1445 mm och den högre 960 x 1845 mm, men så var inte fallet. För att
ha en så liten lagerhållning som möjligt av det akustiska materialet hade de bestämt
sig för endast ett mått! Detta var bekymmersamt eftersom redan det tidigare utbudet av 2 olika höjder var relatvit litet mot konkurrenternas, som oftast kan erbjuda
ännu fler.
Det fasta breddmåttet på ca 1000 mm stämde dock bra överens med mina analyser av konkurrenternas skärmar, vilket jag fortsatte att ha som riktmärke. Från en
bredd på 1000 mm och profilanpassning ritades liggaren upp i ett CAD-ritningsprogram. Tillsammans med ritningen skickades en beställning på 8 stycken liggare inför protoypbygget, till ett företag som vattenskar dem i 1,25 mm tjock plåt.
Själva bockningen av plåten, ytbehandling och lackning utfördes på Hyllteknik. I
en verklig produktion av skärmen skulle detta flöde ske på samma vis, fast istället
med laserskärning som är en mer prisvärd metod ger bästa finish på produkten.
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3.2.6 Ben & Fot
Att sätta ett fast medelvärde på höjden efter övrig konkurrens och kundönskemål
föreföll svårare än ett medelvärde på bredden, då det är ett känsligare mått. De
populäraste höjderna varierar mellan 1350 till 1700 mm. I mitt intervjuartade
samtal med Bernadette Schillings diskuterade vi också kontoret som arbetsplats.
Hon berättade att det funnits en debatt kring kontorsceller och öppet kontorslandskap sedan mitten av 80-talet. Folk försöker skydda sig i öppna landskap,
det uppstår en påtaglig tristess och omotivation i en total cellmiljö, menar Schillings. Debatten kommer alltid att finnas där, men variationer klarar man sig inte
utan menar hon. Åsikterna om skärmens varierande höjd är många och skulle
vara varierande från kund till kund förstod jag. Även om Bernadette Schillings inte
kunde hjälpa mig med bekymret, tyckte hon mina befintliga funktionerna med det
högklassiga ljudabsorberande materialet och möjlighet till flyttbara skärmar på
hjul var väldigt bra!
När jag inledde min skisstudie av skärmens förankringspunkter, det vill säga vad
den skulle stå på, kom jag samtidigt på en självklar lösning till höjdproblemet. Det
är fantastiskt hur effektivt penna och papper kan frigöra knutar i hjärnan. En lärdom jag kommer att ta med mig från examensarbetet, då jag annars samlar in och
håller så många parametrar som möjligt för problemlösningar i skallen innan jag
tillgriper skissverktyg. Skärmens ben ska fästas i profilens C-fattning med insexskruv och friktionsmutter. För att citera min handledare Miguel Salinas angående
hightech känslan; du kan arbeta med att uttrycka det konstruktiva, var alltså inte
rädd för att visa konstruktionen, men varenda liten skruv måste då sitta perfekt.
Med en höjd på ben/fot och tass som jag fastställde till 200 mm kan jag med den
steglösa profilen reglera skärmens avstånd till golvet, höja och sänka den med en
variabel på 200 mm! Med ett skärmmått på 1400 mm täcker det stora delar av de
tidigare nämna mest säljande höjdintervallerna bland skärmväggar, då min skärm
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kan sträcka sig från golvet efter kundens önskemål upp till en höjd av 1600 mm.
För att kunna balansera tyngder av konsoler och hyllplan som skärmväggen erbjuder anslutningsmöjligheter till, krävde Peter en längd av 300 mm på ben/fot.
Måttet matchar deras standard djup av hyllplan. Profilens plana anslutningsbara
yta av ett ben erbjuder en max bredd på 25 mm. Min utgångspunkt för skissandet
av ben/fot är 25 x 200 x 300 mm. Det slår mig med en gång att en enkel lösning
vore att anpassa en Hyllteknik konsol till ett ben. Formgivaren i mig tog över industridesignerns enkla tanke och jag väljer att skissa fram ett eget ben inspirerat av
konsolernas formspråk.
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För att benets linjespel och fasningar ska komma till sin rätt behöver det gjutas
fram. När jag bjuder in Mikael Ingvarsson från Lammhults gjuteri till ett möte för
att få prisuppgifter för foten, inser jag att priset på skärmen kommer sticka iväg.
Omkring 150:- kommer ett ben kosta att gjuta, plus interna kostnader för arbetsmoment på Hyllteknik, där de kommer behöva svetsa på en tapp som fäster benet i
C-profilen. Priset för detta beräknar Peter till ca 50:-, så totalt 200:- för ett ben och
800:- för fyra stycken till en skärm, utan pålagd vinstmarginal! Jag drar en djup
suck när jag förstår att det blir orimligt att motivera gjutningen. Då ansluter Peter
till min första tanke om en benlösning, utan att egentligen veta om det. “Men du!
Benet du ritat är ju inspirarat av våra konsoler och ska påminna om Hylltekniks
formspråk, om vi tar en konsol och kapar av efter ditt bens lutning och mått? Mer
Hyllteknikkänsla än så kan du ju inte få! Då är vi nere på en kostnad av cirka 30
kronor per ben!” Lika snabbt som tanken hade vi modifierat en 400 mm konsol för
kapning och svetsning av fäste.
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Jag kom också att ta fram en fot som löper plant med golvet. Även om benet är
högst tydligt för synen, ska man inte glömma att det finns en snubbelrisk. För att
underlätta för kunderna ville jag ta fram en fot till skärmen, då kunderna själva
kan göra en bedömning efter deras intressen. Jag fick övertala Peter, skärmväggensbeställare och som var supernöjd med att benets estetik signalerar kaxighet och en
vilja att ta för sig, att det även behövdes en fot.
Återigen var det den förstärkta konsolen som gav upphov till en idé och form.
Foten behövde en längd på 300 mm från skärmens mittpunkt att balansen med,
men skärmen balanserar minst lika bra om denna längd bara återfinns en gång på
varje sida om skärmen. Det ger också ett nättare och intressantare intryck. Vill man
har hyllplan på bara en sidan av skrämen går det, genom att vända en fot om så
att spetsarna pekar åt samma håll och balanserar upp skärmens förskjutna tyngdpunkt. Jag använde mig av den förstärkta konsolen för att göra tester och använde
mig av dess formspråk vid framtagandet av foten.
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Precis som i fallet med över- och underliggare vattenskar vi fötterna för att snabbt
få fram prototyper, i en verklig produktion kommer de i stället att laserskäras.
För att få en stark fot med ett lätt uttryck använde vi oss av 8 mm tjocklek. I foten kommer plattjärn att fästas underifrån för att dölja svetsen. För att foten ska
ansluta så elegant som möjligt i skärmen, har jag anpassat plattjärnens bredd och
tjocklek efter innermåttet på profilens steglösa C-fattning, där de underifrån stoppas in. Foten fästs genom två diskreta skruvar. När man ställt in skärmväggens
önskade höjdläge från golvet skruvar man in skruvarna i plattjärnet som då pressas
fast i profilen.
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3.2.7 Färg

Kombinationen av Hylltekniks olika lacker och ytbehandlingar samt Akustikmiljös standard färger till Sund och deras laminerade tyger, ger en mängd olika
möjligheter till färgsättning av skärmen. För en realistisk lagerhållning måste
Hyllteknik göra en bedömning av vilka färger och yta de kommer att beställa hem
absorptionsmaterialet i, oavsett om det är med obehandlad (flockad) eller med
tyglaminerad yta. Mina analyser av marknaden, då jag frågat andra skärmtillverkare vilka färger som säljer bäst, har visat att kunderna mest efterfrågar ljusgrå,
mellangrå, mörkgrå, röd och blå. Vid lansering av skärmen föreslår jag att använda
sig av samtliga eller ett urval av dessa färggrupper från Akustikmiljös standard
sortiment, för att hålla ner produktionspriset. Skulle skärmväggen bli en försäljningsmässig framgång kan man alltid utöka sortimentet med nya. Absorbtionsmaterialet Sund har som jag tidigare nämnt alla förutsättningar och kunder med specifika behov kan alltid tillgodoses, genom specialbeställningar från Akustikmiljö.
Fast då förstås till ett högre pris och längre leveranstid.
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3.2.8 AK-747
Jetflygplan, befinner sig oftast högst upp som ett exempel för höga ljud i dB-skalan.
Skärmväggen ska ju verka för en ljudmiljö som strävar efter en motsatt position i
samma skala. Eftersom benet och foten har en känsla av flygplansvinge i sig, flygplan som också ger en klar koppling till hightech, tycker jag att det är en fyndigt att
påkalla denna känsla genom skärmväggens namn. Det är bättre att göra formkoppling till en fördel, istället för att inte låtsas om den. Flyg kan döpas genom att man
tar basstationens eller företagets initialer, i detta fall designern Andreas Klippinge,
och serienummer. Serienumret hämtar jag ifrån det mest kända jetflygplanet
Boeing 747, även kallat Jumbojet. Namnet på luftfarkosten med jättestorlek kopplar
också till att skärmväggens uppgift, att genom sin storleks förmåga skärma av.

3.3 Slutsats
I designarbetet har jag fokuserat på, och lyckats med, att effektivisera skärmväggens tillverkningsprocess och produktionskostnader. Designen har en genomgripande miljömedvetenhet, både material- och tillverkningsmässigt, samt bär ett
formspråk som stämmer väl överens med Hylltekniks övriga sortiment, dessutom
med mina egna och uppdragsgivarens intentioner. Skärmväggen erbjuder höga
akustiska, materialmässiga och användarvänliga kvalitéer.

4 DISKUSSION
Jag har blivit väldigt väl bemött på Hyllteknik och har därför kunnat inhämta värdefulla yrkesmässiga kunskaper, både kring de förväntningar industrin har på mig i
rollen som designer, samt hur jag bäst kan tillgodose deras och marknadens behov.
Det kan låta och säkert också vara påfrestande men det är ett arbete jag har upplevt
högst stimulerande, mycket tackvare Peter Hedlunds proffessionella engagemang.
Min stimulans tycker jag återfinns i det färdiga resultatet, en god design.
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