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Abstract. 

Flygplatser och tågstationer är exempel på platser fulla av liv och rörelse där 
många människor passerar varje dag. Lokalerna är oftast vidsträckta, kala 
och sterila. Avsaknaden av mjuka textila material medför att ljudet stud-
sar mellan hårda ytor av betong, metall och glas vilket bidrar till en bullrig 
ljudmiljö. Buller är ett stort miljöproblem som påverkar människor, både 
psykiskt och fysiskt, varför behovet av att skapa samtalsvänliga miljöer i of-
fentliga lokaler är stort.

Syftet med mitt examensprojekt var att ta fram en miljövänlig produkt som 
bidrar till att ljudmiljön på flygplatser/tågstationer upplevs som mer beha-
glig. I första hand var jag inriktad på att arbeta med en produkt som förbät-
trar ljudet i en redan befintlig lokal. Den empiriska undersökningen avsåg att 
besvara syftet utifrån min frågeställning hur kan flygplatsens/tågstationens 
ljudmiljö bli behagligare med hjälp av ljudabsorberande objekt? 

För att uppnå syftet arbetade jag dels i designprocessen med olika designme-
toder för att konstruera och tillverka en ljudabsorbent, dels med en mindre 
studie med kvalitativ ansats för att få en fingervisning om vad människor 
som vistas på dessa platser anser om ljudmiljön där. 

Av de svar som erhölls vid intervjuerna framgick att majoriteten av de till-
frågade ansåg att miljön i vänthallar var bullrig och opersonlig samt att vän-
tan kändes utdragen. Svaren, tillsammans med mitt arbete i designprocessen 
resulterade i en ljudabsorbent, Vindla, i miljövänliga naturmaterial med hög 
ljudabsorptionsförmåga. Genom att Vindla har en skulptural form och ska 
hänga fritt ifrån taket, har den möjlighet att cirkulera kring sin egen axel och 
erbjuder därmed ett intressant blickfång. Dessa båda resultat kan bidraga till 
att resande finner ljudmiljön på flygplatser och tågstationer mer behaglig och 
får väntetiden att kännas mindre lång. 

Nyckelord: Designprocessen, ljudabsorbent, ljudmiljö
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1. Inledning

Vi omger oss ständigt av ljud. Ljud från datorer, ventilationssystem, pip, 
pling, vägbuller eller prat. Sällan har vi möjlighet att vila våra öron. Öppna 
planlösningar, stilrent och avskalat är nyckelord till vår samtids arkitektur- 
och inredningstrender. Mjuka produkter som gardiner, draperier, dukar och 
väggbonader ser man sällan i offentliga miljöer, i stället vistas vi i kala, na-
kna och bullerskapande lokaler. 

Flygplatser och tågstationer är områden där mängder av människor passerar 
varje dag, gammal som ung, turist eller affärsresenär, människor från olika 
nationaliteter och kulturer. Platser där resande uppehåller sig tillfälligt un-
der längre eller kortare tid och ibland kan väntan bli ofrivilligt förlängd. För 
somliga är flygplats- eller tågstationsbesöket början på ett äventyr, för andra 
en rutinmässig handling, en ångestfylld väntan eller kanske en tröttsam mel-
lanlandning. Resenärernas utgångspunkt för vistelsen i dessa vänthallar är 
mycket varierande, men behovet av en trivsam miljö, där hänsyn tagits till 
såväl miljöfrågor som estetiskt välbefinnande, är en gemensam faktor.

Huvudtemat för examensprojektet är Människan i rörelse, med utgång-
spunkt i flygplats eller tågstation. Jag har valt att koncentrera mitt projekt 
kring ljudmiljö och har för avsikt  att formge en produkt som kan förbättra 
ljudmiljön i offentliga lokaler, i första hand flyg- och tågstationer. Ledord 
i projektet är hållbar utveckling1, användning och vardagens estetik, vilka 
grundar sig på de globala miljöproblem och det resursslöseri som förekom-
mer i vår vardag. Som designer hoppas jag kunna bidra till en positiv förän-
dring genom att försöka, i så stor utsträckning som möjligt, se till artefaktens 
hela kretslopp. Detta genom att göra medvetna ekologiskt hållbara val vad 
gäller såväl material och tillverkningsprocess som möjlighet till återvinning 
av produkten. 

Vardagsestetik är ett betydelsefullt område inom det konstnärliga arbete en 
designer utför. Produkter som används dagligen eller som förenklar varda-
gen för många och som dessutom uppfattas som estetiskt tilltalande av 
många människor kan ses som mer hållbara i längden. Min vision med exa-
mensarbetet är att kunna belysa vikten av att skapa behagliga ljudmiljöer på 
offentliga platser samt att ta fram en artefakt som lever upp till dessa behov 
och som samtidigt kan uppskattas för sin form och estetik. Genom att välja 
material som inte påverkar naturen negativt vill jag försöka medverka till 
minskad miljöförstöring. Det vore också intressant att ta reda på vad männi-
skor gör under sin väntan och hur de upplever miljön i vänthallen. 

1  Hållbar utveckling - innebär ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. 
Definitionen kommer från en rapport från Världskommissionen för miljö och 
utveckling, den s.k. Brundtlandrapporten 1987 (http://www.ne.se/lang/hållbar-
utveckling). 
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Mitt arbete har begränsats till vänthallar/gater, områden där många männis-

kor samlas för en paus inför en resa eller mellan resor. 

Syfte 

Syftet med mitt examensprojekt är att ta fram en miljövänlig produkt som 
bidrar till att ljudmiljön på flygplatser/tågstationer upplevs mer behaglig. 

Frågeställning

Hur kan flygplatsens/tågstationens ljudmiljö bli behagligare med hjälp av 
ljudabsorberande objekt?

2. Teorigenomgång 

Vad är ljud

Ljud är trycksvängningar som utbreder sig i form av vågor och sätter vår 
trumhinna i svängning varvid hårcellerna i hörselsnäckan börjar vibrera. 
I hörselsnäckan finns det 18-19 000 hörselceller som är försedda med sin-
neshår som böjs av hörselsnäckans vibration och aktiverar cellerna. Olika 
trycksvängningar aktiverar olika celler i hörselsnäckan som omvandlar in-
formationen till elektriska impulser vilka skickas till hjärnans hörselcentrum 
som tolkar ljudet vi hör. (www.karolinska.se)  

Hur uppfattar vi ljud

Hur vi uppfattar ljud är olika för olika människor då ljudupplevelsen är per-
sonlig och subjektiv. Ljudupplevelsen beror inte bara på ljudstyrkan utan 
också på frekvens2, efterklangstid3, exponeringstid och typ av ljud. 

Ljudstyrka mäts i decibel (dB). Decibelskalan är logaritmisk vilket betyder 
att en förändring med tre decibel innebär en fördubbling/halvering av ljud-
styrkan. Ett normalt samtal beräknas kring 60 dB och en viskning 20 dB. 

Frekvens mäts i Hertz (Hz). En hög frekvens beskrivs som en ljus ton och 
en låg frekvens som en mörk. En normalt hörande människa kan uppfatta 
frekvenser mellan 20 och 20 000 Hz. (Hörselskadades riksförbund [HRF], 
2009). Mänskligt tal ligger mellan 100 och 5000 Hz (Prevent, 2004). De 
flesta ljud i omgivningen är emellertid sammansatta av olika frekvenser med 
olika ljudnivåer. Lågfrekvent bakgrundsljud är ljud som kommer från till ex-
empel ventilationsbrus, maskiner och sorl (HRF, 2009). Detta ljud uppfattas 

2  Frekvens innebär antal vågor eller svängningar per tidsenhet.
3  Efterklangstid  är ett mått på den ekoeffekt som bildas när ljud reflekteras mot ytor i ett rum
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ofta som mycket störande även om det inte är strakt. Ljud fortplantar sig när 
det studsar mellan väggar, golv, tak och andra föremål i ett rum. 

Efterklangstiden beror på rummets utformning, men även på material i 
inredningen och antal människor som vistas i rummet. Efterklangstiden har 
stor betydelse för om ljudmiljön i ett rum uppfattas som samtalsvänlig eller 
ej. Vid alltför långa efterklangstider hinner inte det ena ordet klinga ut innan 
nästföljande ord påbörjas varvid ljuden konkurrerar med varandra (Social-
styrelsen, 2008 ). 

Exponeringstiden är ett mått på under hur lång tid vi exponeras/utsätts för 
ett ljud. Att vistas länge i störande miljöer kan ge upphov till stress, trötthet 
och huvudvärk. 

Typ av ljud har också inverkan på vår ljudupplevelse. I en rapport (HRF, 
2009) framkommer att andras prat i bakgrunden är bland det mest störande 
som finns. Eftersom våra hjärnor uppfattar tal som något viktigt har vi sär-
skilt svårt att ignorera talljud varför de olika talljuden konkurrerar med 
varandra och ljudmiljön blir störande. 

Förutom ovannämnda orsaker har också våra individuella förutsättningar 
betydelse för hur vi uppfattar ljud, och hur vi påverkas av buller. Hörsels-
kadade personer har ofta större besvär av bakgrundsbuller än en normal-
hörande (HRF, 2009).

Buller

Buller är all typ av oönskat ljud. Ett ljud behöver inte ha skadlig påverkan 
på vår hörsel för att kallas buller utan allt ljud som uppfattas som störande 
eller obehaglig benämns som buller. Enligt Socialstyrelsen (2009) är buller 
det miljöproblem som påverkar flest människor i Sverige. Det finns ungefär 
1,3 miljoner människor i Sverige som har någon form av hörselnedsättning 
(HRF, 2009; SCB, 2009). Vår smärtgräns för buller varierar och är betydligt 
lägre för dem som lider av ljudöverkänslighet. Arbetsmiljöverket (2005:16) 
beskriver hur buller påverkar oss både psykologiskt och fysiologiskt. Psykol-
ogiska effekter av buller kan vara trötthet, koncentrationssvårigheter och 
irritation. Monotona ljud, framförallt lågfrekventa ljud gör oss dåsiga och 
trötta. Fysiologiska effekter vid alltför intensiv bullerexponering kan leda 
till ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner. 
Med andra ord kan bullriga miljöer försämra vår prestationsförmåga och 
vara en bidragande effekt till stress och ohälsa. 

Då definitionen av buller är mycket bred har jag valt att begränsa mitt ar-
bete kring samtalsstörande ljud. Ljud som försvårar och stör konversationer 
men som inte behöver leda till hörselskador. HRF (2009) menar att sam-
talsstörande buller varierar mellan 40-80 dB. Utifrån sina undersökningar 
förklarar de att den kraftiga ökning av såväl ljudmängd som ljudnivå, liksom 
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den ständiga exponieringen av dessa ljud med få perioder av ljudvila är orsak 
till att det numer är så många som upplever ljudmiljön som ett problem i 
samhället (HRF, 2009). Dessutom har kraven på effektivitet och fungerande 
kommunikation blivit allt större varvid dålig ljudmiljö påverkar både presta-
tion och samtalskvalité på ett negativt sätt (HRF, 2009). 

Buller kan också ha maskerande effekt vilket gör att viktig information, tal 
och andra ljud kan gå förlorade eller vara svåra att uppfatta p.g.a. buller. 
Ljudets styrka och frekvens har påverkan på den maskerande effekten (Ar-
betsmiljöverket, AFS, 2005:16). 

Förmågan att uppfatta tal beror dessutom på språk och lyssnarens ålder. I en 
bullrig miljö har en lyssnare svårare att uppfatta tal på ett främmande språk 
jämfört med tal på sitt modersmål. En ung person har inte hunnit inpränta 
språkets alla mönster och regler och är därför sårbarare än en vuxen (AFS, 
2005:16). 

Ovanstående resonemang stämmer väl överens med en undersökning av 
(Världshälso organisationen [WHO], 2000) som visar att de identifierade 
grupper i samhället som påverkades mest av de negativa effekterna av 
bullerexponering är personer med hörsel- eller syn handikapp, barn, gamla, 
sjuka eller personer som utför sysslor som kräver stor koncentration eller 
någon som lär sig ett nytt språk.

Offentliga rum som t.ex. flygplatser är till för alla, oberoende ålder och na-
tionalitet. En ljudmiljö som tar hänsyn till de grupper som far mest illa i 
bullriga miljöer skulle även underlätta för andra eftersom alla gynnas av en 
förbättrad ljudmiljö. På många flygplatser finns caféer och gater i samma 
utrymme som gångsträckor där människor passerar. Vilket betyder att i sam-
ma rum som några sitter ned för att koppla av eller vila inför resan, stressar 
andra förbi med rullväskor, bagagevagnar och klapprande skor, samtidigt 
som information om flyg och destinationer ropas ut i högtalarna.

Vad är ett behagligt ljud?
Ibland kan tystnad kännas överväldigande. Det vi upplever som tystnad sker 
då lyftrycket är konstant, när tryckvariationer i luften saknas (Kähäri, 2004). 
I HRFs skrift Kakofonien (2009) poängteras dock att det inte är den totala 
tystnaden vi strävar efter, utan välljud, naturliga ljud som inte kväver vår 
uppmärksamhet t.ex. vågskvalp, fågelkvitter m.m. som hjälper oss att koppla 
av.

Olika ljudabsorberande material
Vid sökning av ljudabsorberande material på Internet framkommer att van-
liga material som används till ljudabsorbenter är glasfiberull, polyester och 
olika cellplaster. Dessa material kan i vissa fall vara återvunna, men de har 
någon gång tärt på jordens naturtillgångar. Min utgångspunkt har varit att 



8

använda ett material som finns i det ekologiska systemet och som bidrar till 
hållbar utveckling av vår jord varför ja har intresserat mig för ull som är ett 
ljudabsorberande material.

Ull

Ullfibern har många goda egenskaper som t.ex. att avvisa smuts och vatten. 
Den är lättfärgad, skrynklar inte, motverkar dålig lukt och statisk elektricitet, 
den kan filtas och blandas med andra fibrer och är mottaglig för specialbe-
handlingar (Gustafsson & Waller, 1987). Dessutom är ullfibern ljudabsor-
berande, brandsäker och värmeutjämnande (Reis, 2003). Det är ullfiberns 
uppbyggnad som ger ullen dess egenskaper. Fiberns yttersta skikt består av 
epidermisfjäll som ger fibern glans och förmåga att filtas I fiberns mitt finns 
luftfyllda celler som gör ullfibern elastisk och formbar samt att den har för-
måga att absorbera fukt. (Wiklund & Djurson, 1976). Därför kan ullvaror ges 
bestående ny form om de behandlas med fuktighet och värme under en viss 
tid, så kallad pressning. 

Ullens karaktär beror på ras, uppfödning och miljö. Det är användningsom-
rådet och formgivningen som avgör val av ulltyp. I första hand är det fibrer-
nas finlek som är avgörande vid bedömning av ullens kvalité (Naturskydd-
sföreningen, 2007). Merinofåret har mycket finfibrig och högkrusig ull och 
är synnerligen mjuk och anses därför vara den finaste ullen. En fäll från en 
svensk fårras kan innehålla olika typer av ullfibrer, både finfibrig, mjuk bot-
tenull och täckhår med långa, grova och starka fibrer (Paetau-Sjöberg, 1994). 
De största ullproducenterna på världsmarknaden finns i Australien, Nya Zee-
land, Uruguay och Argentina (Naturskyddsföreningen, 2007).

Miljöaspekter
Ullfibern kan betraktas som en miljövänlig fiber som är förnyelsebar, biolo-
giskt nedbrytbar utan att skada miljön och kan återvinnas (The Land, 2009). 
Får trivs bra på magra beten och kräver inga stora mängder kraftfoder varför 
fårhållning bidrar till att landskapen hålls öppna. Vid storskalig uppfödning 
kan problem uppstå med insektsangrepp samt överbetning med erosion som 
följd (Naturskyddsföreningen, 2007). Sverige har goda förutsättningar för 
fåruppfödning. Klimatet är svalt och betesarealerna är stora varför eventuel-
la parasiter inte får någon större spridning (Naturskyddsföreningen, 2007).

Ask

Trädet ask växer i södra och mellersta Sverige samt i Europa och räknas lik-
som ek och bok till några av Sveriges ädla lövträd. Virket är hårt, ljust, segt 
och långfibrigt och lämpar sig därför bra till böjning. 
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Miljöaspekter
Med anledning av att asksjukan har drabbat arten finns ask listad som ”sår-
bar (UV)” på Swedish Species Information Centre Art Databankens rödlista 
från 2010 på arter som är hotade. Det är en svampsjukdom som sprids med 
vinden och som hotar att slå ut stora delar av det svenska askbeståndet. Det 
är viktigt för hela den biologiska mångfalden att asken får leva vidare. Än vet 
man inte hur man skall få bukt på sjukdomen.  

3. Designteori 

Design4 är ett internationellt använt uttryck med många olika definitioner. 
En vanligt förekommande översättning av det engelska ordet är formgivning 
eller gestaltning av produkter, framställda såväl hantverksmässigt som in-
dustriellt (Hedqvist, 2007). Denna definition anses av vissa vara förlegad. 
Klaus Krippendorffs tolkning är: ”Design is making sense of things” (Krip-
pendorff, 2006), vilken påminner om SVIDs definition ”en arbetsprocess 
för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funk-
tionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov” 
(SVID, 2011 http://www.svid.se).  Krippendorff (2006) vill skapa en ny dis-
kurs kring design och designers arbete för att erhålla ett nytt anseende i vårt 
efterindustriella samhälle. Krippendorff menar att designer måste förnya sitt 
sätt att arbeta och istället för att rita produkter för industrin och konsum-
tion bör de formge artefakter som kan förändra eller ge mening åt dess intr-
essenter, stakeholder (2006).

Affordance5 användes ursprungligen inom teorier för perceptionspsykologi 
och syftar på sakers betydelse i användning, vad föremål eller miljöer kan 
erbjuda (Krippendorff, 2006). Artefakter kan formges för att ge “affordanc-
esignaler” som hjälper användaren att förstå hur ting är tänkta att använ-
das. Knappar, spakar och vred är oftast utformade för att indikera vad de 
erbjuder, att tryckas på, att dras i och att vridas. Genom att i formgivningen 
lyfta fram igenkännbar affordance kan användarnas förväntningar lättare 
överrensstämma med resultatet av interaktionen med artefakten. Dessutom 
anser Krippendorff (2006) att det är en myt att ett formgivet föremål kan 
ha inneboende funktioner. Artefakten kan däremot erbjuda intressenten en 
funktion. Second-order understanding6 kan förklaras som ett försök i att 
sätta sig in i scenarion för hur de tänkta användarna kan komma att tolka 
eller använda en artefakt. Även om det är en omöjlighet bör designer sträva 
efter att nå s.k. second-order understanding (Krippendorff, 2006). 

4  Design kommer från det latinska ordet desi´gno som betyder avbilda, framställa (NE, 2011)
5  Affordance Begreppet myntades av James J. Gibsson (Krippendorff, 2006). ”The lesson of Gibson’s 

work is that one does not perceive objects but usability: the sit-ability of a chair, the carry-ability of 
a box the walk-up-ability of stairs…” (Krippendorff, 2006, s.112).

6  Second-order understanding betyder andra ordningens förståelse
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För att knyta an till Krippendorffs resonemang om affordance och att 
produkter inte innehåller utan erbjuder egenskaper tolkar jag att interak-
tionen med människan är det som objektet erbjuder. En sax t.ex. klipper 
inte av sig själv men då en människa interagerar och använder saxen kan 
aktiviteten ”att klippa” genomföras, vilket saxens design och konstruktion 
möjliggör. Men en designer kan inte veta med säkerhet att saxen kommer 
att användas till att klippa med, (second-order understanding). Jag har själv 
observerat hur en sax provisoriskt monterats som ett dörrhandtag. Man kan 
anta att personen som formgav saxen inte hade för avsikt att den skulle an-
vändas som dörrhandtag men i detta fall hade saxen de rätta proportionerna 
för att kunna erbjuda möjlighet till att nyttjas för att öppna dörrar med. 

Estetik7 definierades ursprungligen som Läran om det sköna men un-
der 1900-talat ändrades förklaringen till läran om konsten (Birgerstam, 
2000). Vardagsestetik definieras som estetiska upplevelser som vi kan få till 
vardags. Yuriko Saito (2007) menar att vi aldrig kan separera vår omgivning 
från vardagslivet. Designer skapar de artefakter som vi omger oss med och 
som vi använder dagligen men till skillnad från konst reflekterar vi inte över 
vardagsföremålen i samma utsträckning. Vi tar dem mer för givet och ser 
främst till dess funktion medan interaktion och estetiska värden kommer i 
skymundan. Utan att vi direkt tänker på det så får vi dagligen estetiska up-
plevelses. Estetik handlar inte bara om vackra och graciösa former utan även 
det vi uppfattar som fult, slitet, smutsigt. En estetisk upplevelse är en reak-
tion (Saito, 2007).

Även om det inte finns någon generell estetik eller fulländad form så finns 
det forskning som visar att vissa former och proportioner uppskattas av 
många t.ex. gyllenesnittet, cirklar med hål i drar till sig våra blickar lika så 
ansikten. Det finns pedagogiska metoder som kan användas för att utveckla 
former och även vokabulär för hur man kan beskriva och tala om form. Ett 
exempel på detta är den pedagogik som den legendariska Rowena Reed an-
vände sig av då hon undervisade i 3D design vid Pratt Institute i New York 
vars pedagogik och formövningar fortfarande används (Greet, 2002). Genom 
att tala om formers proportioner i termer som Dominant, Subdominant och 
Subordinate kan man lättare analysera en form och på så sätt vidareutveckla 

7  Estetik - kommer från det grekiska ordet aisthetiko´s; som betyder det förnimbara.

second-order understanding



11

formen. Likaså kan man analysera och uppmärksamma riktningar och 
förhållande mellan former.

4. Metod  

För att kunna besvara min frågeställning arbetade jag parallellt med en teo-
retisk faktabaserad undersökning om ljud och ljudabsorption och en mer 
konstnärlig designprocess8. Detta för att kunna samla kunskaper från två håll 
som därmed skulle utmynna i en artefakt som både funktionellt och estetiskt 
kunde uppfylla mitt syfte att skapa en behagligare ljudmiljö i offentliga rum. 
Med denna utgångspunkt arbetade jag utifrån flera designmetoder i design-
processen. Till de faktabaserade studierna gjordes en mindre undersökning 
med kvalitativ ansats.

Designmetoder

För att driva designprocessen framåt finns olika designmetoder som kan an-
vändas. Några metoder är bra för att öka idégenereringen, andra för att fatta 
beslut och komma vidare.

Brainstorm 
Brainstorm är en metod för att generera idéer och bygger på ord och asso-
ciationer. Utan att värdera orden innan, skrivs alla associationer man kan 
komma på under ett huvudtema. I efterhand sammanställs orden och de 
mest intressanta orden väljs ut. Tanken är att vilda associationer kan skapa 
nya tankebanor och väcka nya idéer.

Moodboard9

Moodboard är en annan designmetod som innebär att ett collage sätts sam-
man av material (t.ex. bilder, texter, färger, foton, materialprover) som 
beskriver stämningen eller en känsla. Den är ett sätt att visuellt förmedla 
en vision. En moodboard har stor betydelse i designprocessen för att kunna 
hitta tillbaka till kärnan och grundtanken med projektet om man känner sig 
vilsen i sin egen process. Dessutom är den bra att använda sig av när man 
skall beskriva sin idé och vision för andra. En moodboard bör inte betraktas 
bild för bild, utan snarare bör alla bilder läsa in till en helhet.

8  Designprocessen kan tolkas som en ”problemlösande process som översätter en önskad funktion till 
en struktur” (Björklund, 2008, s.47).

9  Moodboard är ett collage av material (t.ex. bilder, texter, färger, foton, materialprover) som beskriv-
er stämningen eller känslan i en design.
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Skiss
Skissandet är en oerhört betydelsefull designmetod. Genom att skissa prövas 
nya idéer visuellt. Till skisser räknas allt ifrån telefonklotter till mer struk-
turerade skisser, skisser i datorn och modellskisser. 

SWOT10-metoden 
En hjälp vid analys och bedömning av idéer och koncept är SWOT-metoden. 
Metoden belyser idéers styrkor och svagheter, utvecklingsmöjligheter och 
hotbilder. Genom att formulera punkter under dessa rubriker synliggörs en 
nyanserad bild av idén vilket möjliggör en relevant bedömning.

Formanalys 
Formanalys innebär att betrakta objektet i olika vyer och aktivt titta efter ob-
jektets riktningar, kurvors former samt dominerande-, underdominerande- 
och underordnade formelement för att lättare upptäcka brister i formarbetet. 
Analysen ger också möjlighet att förfina formarbetet med målsättningen att 
skapa intressanta 3D former och skapa former som får ögat att vandra och 
dröja sig kvar.

Projektets Designprocess

Min designprocess startade med att jag gjorde en brainstorm, över ord som 
jag associerade till huvudtemat Människan i rörelse, tåg och flygplatser 
med ledorden hållbarhet, vardagens estetik och användning. Till att börja 
med var bänk, vila och väntan de enda ord jag kom att tänka på men så 
småningom lyckades jag fylla ett helt papper med idéer kring ämnet. Efter 
en kort reflektion valde jag ut problemet med resursslöseri i engångsförpack-
ningar för flygplansmat samt ljudmiljön i vänthallar som två av de områden 
jag ansåg vara mest intressanta. Jag bestämde mig slutligen för att försöka 
skapa en behagligare ljudmiljö i vänthallar. Dels för att jag tror att det finns 
stora utvecklingsmöjligheter inom ämnet och dels för att jag tycker att det 
verkar vara interssant.

Research
Som uppstart av projektet gjorde jag även en research över vilka slags ljudab-
sorbenter som används idag. I offentliga miljöer används ofta diskreta akus-
tikplattor i innertaken, men även varianter av frihängande ljudabsorbenter 
förekommer. Jag fann även väggmonterade ljudabsorbenter av varierande 
material, färg och form samt rumsavdelare tillverkade av ljudabsorberande 
material. Eftersom hållbarhet är ett av mina ledord i examensprojektet har 

10  Affordance Begreppet myntades av James J. Gibsson (Krippendorff, 2006). ”The lesson of Gibson’s 
work is that one does not perceive objects but usability: the sit-ability of a chair, the carry-ability of 
a box the walk-up-ability of stairs…” (Krippendorff, 2006, s.112).
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val av material och tillverkningsmetod stor betydelse. Därför väckte några 
ljudabsorbenter i 100% ull, från företaget Acqwool, min uppmärksamhet. 
Dels för att de tillverkades i naturmaterial och dels för att jag uppskattade 
enkelheten i deras formgivning. Kvadratclouds ljudabsorbenter intresserade 
mig genom sitt modultänkande där flera enheter kan kopplas samman till 
varierande formationer och användning t.ex. som rumsavdelare, vägg- och 
takmonterade ljudabsorbenter. Den trattformade ljudabsorbenten från 
OKKO uppskattade jag även för dess möjlighet till gruppering. 

Moodboard
För att visuellt kunna förmedla en vision av mitt framtida projekt gjorde jag 
en Moodboard. Jag klippte ut bilder från olika magasin som jag fann inspire-
rande och relevanta för projektet. Det var bilder med naturmaterial, olika 
strukturer, mönsterupprepningar men även bilder med arkitektoniska och 
harmoniska inslag. 

        Moodboard

Textiltest
Jag beslutade mig för att använda ull som ljudabsorberande material i 
min artefakt eftersom det är ett naturmaterial som kan framställas på ett 
miljövänligt sätt och som kan komposteras. Jag kommer att luta mig mot 
tidigare forskning och kunskaper om materialet och ljudabsorberingen och 
ägna mitt projekt åt att skapa ett nytt sätt att montera eller applicera det 
ljudabsorberande ullmaterialet i rummet. Ljud som studsar mot styva, plana 

OKKOAcqwool Kvadratclouds
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ytor förstärks och får en förlängd efterklangstid. Ett sätt att förkorta efterk-
langstiden är att inreda med produkter där ytan har en struktur och med ma-
terial med hög absorption, t.ex. ull. Ju mer material desto högre absorption. 

Jag har gjort några tester på hur man på olika sätt kan öka absorptionen 
i textil genom att vecka, vrida och rynka materialet. I dessa test skapades 
olika tredimensionella mönster och reliefer då vecken repeterades. Flera av 
mönstren var intressanta och har utvecklingsmöjligheter genom att variera 
skalor, repetitioner och spegelvända mönstermöten. Det bildades även 
intressanta kontraster mellan ljus och skugga i veckbildningarna. I testen 
använde jag ett tunt bomullstyg. För att få ett bra ljudabsorberande resultat 
måste materialet vara tjockare, vilket även påverkar veck- och mönsterbild-
ningarna. Jag tror emellertid att de flesta av dessa mönster går att skapa i 
ett tjockare tyg om veckens storlek ökas så att det passar i kombination med 
tygets dimension.

            Textiltest

Konceptskisser
Efter att ha reflekterat över idéerna i researchfasen, är det fördelaktigt att 
arbeta på bred front med skissarbetet. Genom att tänka i nya banor kan skis-
sandet ses som en kravlös och lekfull process som tillåter såväl galna och 
orealistiska som seriösa idéer. Idéer föder nya idéer. Därefter bör skisserna 
bedömas och utvärdera deras utvecklingspotential och möjlighet att förverk-
ligas.

Till vår andra delredovisning hade vi i uppgift att presentera 25 bearbetade 
konceptskisser, varför jag inledde med att sätta upp några punkter som jag 
ville undersöka närmare:

• Kan artefakten bli multifunktionell och erbjuda fler funktioner utöver ljud-
absorbering  
• Var i en lokal kan ljudabsorbenter placeras 

• Interaktionsmöjligheter
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Jag blev inspirerad av att arbeta vidare med tredimensionella mönstret och 
skuggeffekter och gjorde därefter experiment med färgat ljus och belyste 
olika ytstrukturer. Man kan skapa intressanta effekter genom att blanda fär-
gat ljus och få avvikande skuggfärger. Min tanke var att ljudabsorbenterna 
skulle monteras i rummet och därefter ljussättas från externt färgade ljuskäl-
lor, likt teaterscenografier. Under en handledning blev jag dock avrådd från 
att fortsätta på detta spår eftersom det krävs att det är mörkt i rummet för att 
få fram tydliga färgeffekter, vilket det inte kommer att vara på en flygplats.

Reflektion
Efter att ha arbetat brett och öppet med idéskissandet, kvantitativt snarare 
än kvalitativt, stannade jag upp och begrundade resultaten. Att reflek-
tera föder vanligen nya idéer och ofta kan en kombination av två idéer bli 
framgångsrik. Av de 25 konceptskisserna som gjordes inför delredovisningen 
var många idéer besläktade med varandra eller var variationer på samma 
grundidé. Nedan presenteras fyra av de mest intressanta koncepten.

Koncept 1. Hörn    Koncept 2. Japanska tehus

Koncept 3. Snäckor    Koncept 4. Interaktion

I koncept 1 placerade jag ljudabsorberande material i form av oregelbundna 
kuddar i utrymmet mellan hörn och tak. I koncept 2 var ljudabsorbenten 
frihängande och fungerade även som armatur med ett ljudabsorberande 
kraftigt ulltyg på en enkel träkonstruktion. Idé byggde på inspiration från 
paraplyer, rislampor och japanska tehus. Snäckor och sanddyner stod för 
ett tredje inspirationsområde till ett antal idéskisser. I koncept 3 hängdes 
ljudabsorbenterna fritt i taket och var tillverkade av kraftigt ulltyg. För att 
formmässigt förstärka de spiralformade rörelserna var de olika våderna till-
verkade på olika sätt. Somliga var veckade på bredden och andra på längden. 
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Dessutom hade de belysning i form av tunna ljusslingor för att förstärka 
objektets form och skapa stämning. Koncept 4 grundades på tanken att vän-
thallens besökare ska kunna interagera med ljudabsorbenterna vid behov av 
förändrat ljudabsorptionsbehov.

Multifunktion
Av ovanstående kan man konstatera att konceptskissfasen så här långt ger 
följande svar på de tre punkter som jag ville undersöka. Vad gäller multi-
funktion visar mina skisser på några varianter av dubbel användning t.ex. 
ljudabsorbent och belysning, ljudabsorbent och avskiljningsskärm samt ljud-
absorbenter utrustade med stämningsbelysning. Då det kraftiga tyget tro-
ligtvis inte släpper igenom ljus, skulle ljuskällan kunna placeras i en öppning 
i ljudabsorbentens centrum och få fungera som stämningsbelysning. Att 
tillföra en ljuskälla som en sekundärfunktion till en ljudabsorbent talar dock 
emot min vision om att skapa en hållbar och miljövänlig produkt då den 
kräver energi utan direkt användning. Stämningsbelysning finner man sällan 
i flygplatsmiljöer och jag är osäker på om det efterfrågas. En annan fundering 
är om resonemanget om hållbarhet skulle förändras om objektet betraktades 
som en skulptur i första hand och som en ljudabsorbent sekundärt?

Placering
De vanligaste placeringarna av ljudabsorbenter är mot innertak eller väg-
gar. I mina konceptskisser har jag gjort förslag på hur ljudabsorbenter 
kan placeras kring pelare, i hörnutrymmen mellan vägg och tak, samt som 
avskiljningsvägg eller fritt hängande i luften. Det bör även tilläggas att även 
stoppade möbler och heltäckningsmattor absorberar ljud varför även golvy-
tan kan räknas som en möjlig placering. Placeringen av ljudabsorbenter 
beror bland annat på var de passar in i den tänkta miljön. Många flygplatser 
har enorma glasfasader och stora öppna ytor vilket begränsar antalet möjliga 
väggytor att placera ljudabsorberande material på. Därför uteslöt jag väggy-
tor samt golv och koncentrerar mig på en takplacering eller kring pelare.

Interaktion
Att skissa på ljudabsorbenter som kan interagera med vänthallsbesökarna 
var svårt. Några idéer bygger på att besökarna kan trycka på en knapp om 
de upplever att ljudmiljön är bullrig vilket får ljudabsorbenterna att veck-
las ut och få en större volym för ökad ljudabsorption. Jag ställde mig tve-
ksam till om det är önskvärt att enskilda privatpersoner ska kunna reglera 
förutsättningarna för ljudmiljön i en offentliglokal där många vistas. Jag 
skissade även på idéer där ljudabsorbenterna vecklades ut automatiskt när 
ljudnivån i rummet ökas, interaktionen med människorna blir då indirekt. 
Slutligen valde jag bort alla automatiska och tekniska alternativ. Fokus i 
projektet handlde inte om att ta fram en ny teknisk innovation utan om att 
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arbeta med hållbarhet, estetik och användning. Man kan emellertid säga att 
interaktionen mellan besökare och samtliga typer av ljudabsorbenter är pas-
siv.

Konceptanalys
I detta läge av designprocessen var jag tvungen att bestämma mig för ett 
slutgiltigt koncept att arbeta vidare med. Efter ännu en gallring lyfte jag fram 
japanska tehuset och snäckformationen som de två mest intressanta idéerna. 
Som hjälp i mitt beslutfattande gjorde jag en SWOT-analys av både koncept 
2 och koncept 3 för att kunna jämföra resultaten och därefter lättare kunna 
avgöra vilket koncept jag skulle arbeta vidare med.

S W

TO

Lekfull

Rörelse i formen

Varierande ytstruktur

Stämningsbelysning som förstärker formen

Stora variationsmöjligheter i form och yt-
struktur

Kan grupperas och bilda intressanta forma-
tioner

Kan upplevas som klumpig

Kan upplevas som odynamisk (har endast en 
huvudriktning i formen)

Energikrävande

Svårigheter vid återvinning då separering av 
belysningen och ljudabsorberande materialet 
måste ske

Koncept 3. Snäckor    

S W

TO

Varierande ytstruktur

Intressanta materialmöten

Invändig belysning

Dubbelfunktion som belysning

Kan grupperas och bilda intressanta forma-
tioner

Kan upplevas som odynamisk (har endast en 
huvudriktning i formen)

I egenskap av lampa har materialet låg ljus-
genomsläpplighet och låg ljusreflektion. 

Ger endast punktbelysning

Svårt att motivera en ineffektiv armatur

Koncept 2. Japanska tehus
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Val av koncept
Efter att ha gjort SWOT-analysen såg jag kvalitéer hos båda idéerna men 
även många svagheter. Inget av koncepten var tillräckligt bra för att använ-
das rakt av men vid min sammanlagda bedömning övervägde de positiva 
delarna hos koncept 2. Det var framförallt det intressanta materialmötet, 
veckmönstret samt deras nätthet som avgjorde valet. Ju mer jag analyserade 
koncepten desto mer tveksam kände jag mig inför att kombinera ljudab-
sorbenter med belysning, särskilt som belysningseffekten troligtvis skulle 
bli dålig och leda till energislöseri, något som talar emot min vision om att 
skapa en hållbar produkt. Jag tog upp detta på en handledning och blev upp-
muntrad att fokusera på ljudabsorbering och lämna ljusfunktionen. 

Jag valde därför att arbeta vidare med formen, materialmötet och vecknin-
gen som jag uppskattar hos koncept 2 men att lämna idéerna om att anpassa 
dessa till en armatur. 

Fortsatt skissarbete
Efter detta avstamp fortsatte mitt skissarbete men nu med tydligare fokus. 
Jag lät mig inspireras av paraplyer. Jag uppskattar enkelheten i konstruk-
tionen liksom att endast naturmaterialen ull och trä används. Emellertid kan 
de formmässiga likheterna med ett paraply kännas allt för uppenbara. Att 
skapa formmässiga metaforer är ett bra sätt att väcka intresse och engage-
mang, men om likheterna är för stora kan de leda till motsatt effekt. Skissen 
med en paraplyliknande överdel och rombisk underdel anser jag vara mer 
spännande än det enkla paraplyet. Överdelen med det svallande tyget står i 
kontrast till den mer strikta, men intressanta, veckade underdelen. Dessu-
tom medför den veckade delen en ökad ljudabsorberande yta.
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Under en handledning blev jag påmind om att mina former endast har en 
huvudriktning och jag fick tipset att arbeta mer skulpturalt. Jag gick därför 
tillbaka till mina tidigare viktester och valde ut en vikmetod som skapar 
likadana veck på båda sidor för att undvika att det bildas någon fram- eller 
baksida. Inom konsten brukar man säga att i formarbetet med skulpturer 
skall man sträva efter intressanta former i alla vyer. Veckmetoden passar 
även bra till mitt materialval då ull är lämpligt att plissera11. Jag gjorde flera 
olika skisser på hur det plisserade ulltyget skulle kunna användas som ljud-
absorbent. 

Flow
Vid det här tillfället upplevde jag för första gången under skissprocessen att 
jag arbetade i ett flow. Jag arbetade mycket fokuserat och var helt uppe i 
skissandet omedveten om tid och rum, idéerna avlöste varandra, likt Birgen-
stams förklaring av tillståndet (2008). På ett papper där jag klottrade flera 
ogenomtänkta idéer om varandra kan man finna embryot till det som kom 
att vidareutvecklas och bli min slutmodell. Skissen är slarvigt gjord och illus-
trerar hur en veckad cirkelspiral avslutas på över och undersidan i två plan. 
Jag kände genast att detta var en idé värd att spinna vidare på och skisserna 
utvecklades till att mer och mer likna två vingar med en solfjäderspiral som 
mittparti, något som även kan passa väl in i den tilltänkta miljön.

      Embryo till det som kom att vidareutvecklas och bli min slutmodell.

Fokuserad research
Som jag tidigare har nämnt är designprocessen inte linjär utan växelverkan-
de. För att komma vidare behövde jag göra en ny, mer specifik research och 
inspirationssökning. Jag fann inspiration hos såväl flygplansvingar och pro-
pellrar som historiska flygmaskiner vilka var tillverkade av en träkonstruk-
tion med ett tyg uppspänt. Även Leonardo Da Vinci har gjort intressanta 
skisser på bl.a. flygkonstruktioner som gav mig idéer att arbeta vidare med. 
Dessutom har skulpturer av Annasofia Mååg och Eva Hild inspirerat. Min 
främsta inspirationskälla är emellertid skulptören Alexander Calder med 
sina svävande mobiler.
11  Plissering En metod som fixerar ett veckat tyg med hjälp av ånga, tryck och värme. 
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Skissmodell
Jag övergick till att göra tredimensionella skissmodeller av de tidigare tvådi-
mensionella skisserna som jag uppskattade mest. Till en början arbetade jag 
i proffsmodellera vilket går enkelt och snabbt att arbeta i men som dessvärre 
inte ger exakta och detaljerade resultat. Jag gjorde flera snabba modeller på 
samma tema och upptäckte att formen var mer komplicerad och hade fler 
utvecklings möjligheter är jag först hade trott. Därför gjorde jag även skiss-
modeller i papp, ståltråd, tyg och trä. För att avhjälpa svårigheterna med att 
visualisera min vision av vad jag ville skapa, började jag skissa i både 2D och 
3D parallellt. För att skapa den veckade cirkelspiralformen var jag tvungen 
att göra åtskilliga försök innan jag lyckades skapa ett passande mönster. 
Därefter prövade jag att plissera ett stycke vadmalstyg, vävt filtat ulltyg, med 
gott resultat.

Eva Hild, Röster samtida svensk keramisk konst Carlsssons 2006 

Alexander Calder 
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Nu hade jag tre olika konceptmodeller att välja bland. Den första bygger på 
att två spegelvända, vingformade plan klädda i ett ljudabsorberande ulltyg 
fästs ihop med ett plisserat ljudabsorberande ulltyg i cirkelspiralform. Den 
andra består av två vridna stålbågar som spänner ut ett ljudabsorberande 
ulltyg och i det tredje konceptet spänner en trästomme ut det ljudabsor-
berande ulltyget med hjälp av träspröt som distanser.

Vid den tredje delredovisningen visade jag mina 3D modeller och blev upp-
muntrad att fortsätta skissarbetet i full skala med de riktiga materialen eft-
ersom de kan bete sig annorlunda. Jag valde att arbeta vidare med idén att 
skapa en träkonstruktion som ryggrad för att hålla upp det ljudabsorberande 
tyget. Därmed kan min produkt tillverkas på ett miljömässigt sätt och kon-
struktionen blir en del av formen och de konstruktionsmässiga detaljerna 
blir del av estetiken och artefaktens form.

Böja trä
Researcharbetet började med att experimentera med att limma, pressa och 
vrida två 4mm tjocka plywoodskivor i 90°. När limningen torkat och jag los-
sade på tvingarna flexade en stor del av vridningen tillbaka. Efter ytterligare 
några misslyckade försök prövade jag att böja fanér. De tunna träskikten var 
betydligt enklare att forma och erbjöd helt nya möjligheter att böja i djärvare 
former. Jag limmade ett antal fanérlager och böjde mittpartiet runt en cylin-
der och lät ändarna avrundas i en båge. Därefter sågade jag till några spröt 
som jag provisoriskt limmade fast i den vridna delen och spände upp ett tyg 
mellan spröten. I den svängda delen lät jag tyget veckas för att illustrera den 
tänkta plisseringen och i de utsträckta vingarna lät jag tyget vara slätt.

Trots att kvalitén på den limmade fanérstommen blev ganska dålig jag var 
mycket nöjd med den böjda formen i grova drag. Jag blev också positivt 
överraskad över att en så skarp vridning kunde göras i trä. Hade jag inte först 
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känt på materialet hade jag aldrig kommit på att rita denna form. I mina tidi-
gare skisser var trästommen böjd i ett plan och spröten som spänner ut tyget 
var borrade i olika vinklar. I den nya skissmodellen är det själva stommen 
som vrider sig medan spröten endast följer med i stommens rörelse.

Vid en handledning diskuterade vi formen och dess utvecklingsmöjligheter. 
Jag blev uppmuntrad att fortsätta arbeta på den nya formen samt att arbeta 
igenom proportioner och förfina kurvornas former. Jag uppmärksammades 
även på att spröten som sticker upp hjälper oss att förstå och läsa formen och 
vi diskuterade huruvida ett större antal spröt skulle förbättra perceptionen 
av formen som helhet.

Basning
Fanerstommen som jag tillverkade var alldeles för tunn och svag för att 
orka bära upp det tjocka ulltyget. Jag blev uppmanad att använda mig av en 
teknik som kallas basning12 för att böja min trästomme. För att kunna basa 
trä behövs en tät ånglåda i rätt storlek. En av mina lärare, som också kom att 
bli min mentor i det här momentet, Lars Gustafsson, lät mig pröva tekniken 
och vi basade tre 2mm tjocka björkbrädor i en ånglåda av frigolit som han 
hade byggt. Det tar ca 25 min/cm av trästyckets grovlek (Gustafsson). När 
tiden hade gått tog vi ut de varma trästyckena som var mjuka och medgörliga 
och kunde formas med handkraft. Vi spände fast alla tre lagren i en mall in-
nan de hade kallnat och dagen efter, när de hade torkat, limmade jag ihop de 
tre skikten och satte tillbaka tvingarna. Det var spännande att basa trä och 
jag blev förvånad över hur pass medgörligt träet var efter att det kom ut ur 
ångbehållaren.

12  Basning är en metod för att med värme och vattenånga göra trä mjukt och böjbart. När man basar 
använder man färskt lövvirke som får ligga i en behållare med ånga till dess att ligninet, träets natur-
liga ”klister” som håller ihop fibrerna, mjuknar varefter man under en kort tid kan böja och påverka 
träets form. Träet spänns fast och får sitta i tving tills materialet har torkat ordentligt (Gustafsson).
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Nästa steg i processen var att köpa material och bygga en egen ånglåda an-
passad till mina tre meter långa träbitar samt att börja bygga en mall att böja 
trästommen i. Jag beställde sex färsksågade plankor av ask direkt från ett 
sågverk. Ask är ett hårt träslag med långa fibrer, vilket är fördelaktigt när 
man ska böja trä. Själva spiralvridningen skulle göras runt ett långt rör och 
vingspetsarna skulle formas av några stöttor jag tillverkat i MDF- board. 
Jag gjorde ett test i tunn faner för att kunna utvärdera ånglådan och mal-
lens form. Därefter satte jag fast ett antal spröt på en av testmodellerna 
och klädde dem med tyg för att kunna läsa av formen, analysera den och 
hitta både styrkor och svagheter. Jag använde fler spröt den här gången och 
förlängde vingarna i förhållande till den solfjäderformade mittsektionen. 
Medan jag väntade på träleveransen testade jag hur olika konstruktionsde-
taljer kunde lösas och gjorde flera olika förslag på hur spröten som ska hålla 
upp tyget skulle utformas och hur de kunde avslutas. Slutligen laborerade jag 
med olika möjligheter att fästa spröten i trästommen. 

Ånglådan fungerade bra, men mallen hade flera svaga punkter. Testmodel-
len visade att spiralvridningen var alltför utdragen och att formen i vissa vyer 
kändes något platt, vilket motverkar min intention att arbeta skulpturalt och 
sträva efter att objektet inte skall ha någon baksida. Mallen måste göras om 
så att vridningen blir mer distinkt. En förbättring sedan senaste modellen 
var att jag hade ökat antalet spröt samt att jag hade förlängt vingarna.

Experimenterandet med de olika konstruktionsdetaljerna förde med sig 
att jag, efter flera försök och med ett antal förslag på hur spröten skulle 
utformas, valde jag att gå vidare med ett spröt med en elegant toppig avs-
lutning. Vad beträffar infästningen i trästommen valde jag varianten med 
genomgående tapp och tapphål. Dessa kommer att vara synliga på undersi-
dan och kan bli en smakfull konstruktionsdetalj, liksom de kilar som sitter i 
tappen. På samma sätt som de uppstickande delarna av spröten hjälper oss 
att läsa av formen kan också tapphålen och kilarna på undersidan komma 
att fungera. Jag är mycket nöjd med resultatet av de olika testen, eventuellt 

Basning
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kommer jag att använda ett mörkare träslag i kilen för att skapa kontrast. 
Konstruktionen har visat sig kräva stor precision.  

Virket anlände i en tre meter lång trave med okantad färsk ask. För att bibe-
hålla fukten i träet lät jag brädorna ligga kvar ute i skuggan och hällde en 
spann vatten på dem varje dag. Inför basningen hyvlades en av brädorna upp 
till ett 20 mm tjockt trästycke. Det första basningstestet med mitt eget virke 
misslyckades. Dels var det svårigheter att spänna fast trästyckena runt röret 
inför spiralvridningen och dels fungerade inte mallen så bra, men det största 
misstaget var att trästycket var överdimensionerat och alldeles för tjockt. In-
för nästa basning gjorde jag nya mallar med sågade spår som tvingar fanéren 
att följa den tänkta banan.

Andra försöket med basning gick mycket bättre. Virket hade jag hyvlat ner 
betydligt och jag använde mig av två stycken 4 mm bitar och efter basning 
fungerade böjningen som den skulle. Därefter fick trästycket sitta i press i 
ett dygn varefter jag limmade ihop fanéren och satte den åter i mallen och i 
press i ett dygn. Vingspetsarna sågade jag till så att de smalnade av i ändarna 
i en mjuk övergång för att skapa ett nätt avslut. Jag skruvade fast nio spröt 
provisoriskt i trästommen för att kunna få en helhetsbild. Jag kände mig 
mycket nöjd med de justeringar jag gjorde. Trästommen kändes balanserad 
och kurvorna var böljande och följsamma. Mallen kunde användas för att 
göra slutmodellen. 

Genomförande
Virket till spröten som spänner upp ulltyget klövs i ribbor och lades på tor-
kning för att förhindra krympning. Inför nästa basningstillfälle använde jag 
mig av tre stycken 6 mm tjocka träbitar för att få en 18 mm tjock slutprodukt, 
vilket är lagom för att ge stadga åt tapparna. Det gick tungt att böja faneren 
och jag var tvungen att flytta en mall och spiralformen blev allt för utdragen. 
Det bildades stora springor som kvarstod efter limningen och det färdiga 
exemplaret gick inte att använda som slutmodell. Därför förberedde jag fyra 
stycken 4 mm tjocka träbitar i ask i ett försök att fördela tjockleken och fö-
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renkla böjningen. Dessutom blötte jag träet extra innan det lades i ånglådan. 
Resultatet den här gången blev mycket bättre med en snäv spiralvridning 
och en elegant doserad kurva av vingen. Tyvärr blev en kort del av spiralen 
något tillplattad och det fanns springor på några ställen, men formen var i 
övrigt mycket lyckad och den kunde användas till slutmodellen. Fanérstyck-
ena hade förskjutits i sidled vid spiralvridningen och skulle filas till. Men 
efter att ha analyserat formen såg jag att den förskjutna kanten hade visuella 
kvaliteter som förstärkte rörelsen i spiralen. 

Trästommen behövde ses över innan den var helt färdig. Jag skar till kan-
terna för hand med ett stämjärn och behöll den vinklade kanten. Därefter 
spacklade jag igen sprickor med en blandning av sågspån och trälim, varvid 
lagningen fick en snarlik kulör och blev diskret. När virket till spröten hade 
torkat svarvade jag ena änden för tappen och formade andra änden utifrån 
mina tidigare förstudier så att de formmässigt passade till det veckade tyget 
som skulle träs på spröten. Trästommen skulle borras med nio hål, vilket var 
mer komplicerat än jag trott. Det var svårt både att spänna fast trästycket 
och att borra vinkelräta hål.

Processbilder från basning

Slutgiltig basning

Tapp och tappkil Slutgiltig trästomme
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Textil
Vid val av textil med hög absoptionsförmåga föll valet på en produkt från 
företaget Acqwool, som tillverkar ljudabsorbenter i 100% ull som de stickar 
och bereder för att skapa ett tjockt och poröst material. Jag tog kontakt med 
företaget för att fråga om ett eventuellt samarbete där deras kunskap om ma-
terialet och mina designkunskaper kunde skapa en ny produkt. De tyckte att 
projektet verkade intressant, men de hade inte tid och möjlighet att samar-
beta. Jag beslöt att fortsätta min utstakade bana med att använda ett substi-
tutmaterial som liknar det tänkta.  Jag beställde ett kraftigt ulltyg, vadmal, 
samt vadd och sydde ihop dubbla lager vadmal med ett lager vadd emellan 
till ett tjockt poröst material, liknande det tilltänkta ljudabsorberande ull-
tyget.

Därefter började jag arbeta med tyget, något som jag hade trott skulle ta 
två dagar men som tog mer än en och en halv veckas intensivt arbete. Mel-
lan träkonstruktionens yttersta spröt och vingspetsarna spände jag upp ett 
stycke av ulltyget och sydde fast det med återvunnet papperssnöre genom 
de förborrade hålen i trästommen. Till spröten i den spiralformade mittsek-
tionen hade jag plisserat, veckat, ulltyget i solfjäderform innan. Plisseringen 
gjorde jag med hjälp av ångstrykjärn och en fuktig presstrasa. Jag hade inte 
kunnat borra vinkelräta hål för spröten, vilket innebar att avståndet mel-
lan deras spetsar varierade medan avståndet mellan sprötens fästpunkter 
var konstant. Detta medförde att jag var tvungen att skräddarsy och plissera 
varje del för sig för att de skulle passa. Varje spröt skulle döljas i ett av de 
plisserade vecken. Ytterkanten av det veckade tyget har stor betydelse för 
helheten, varför jag anpassade måtten mot trästommen efter yttermåtten. 
Eftersom spröten spretar bort från varandra kunde jag inte sy ihop alla de-
lar först och därefter trä på tyget på träkonstruktionen utan jag var tvungen 
att montera fast hela tygstycket på plats för hand. Då ljudabsorbenten inte 
har någon baksida krävdes extra noggrannhet för att få sömmar och skarvar 
osynliga från båda hållen. Hela den textila delen tog enormt lång tid då det 
var svårt att räkna ut mönstret och passformen. Dessutom var tygstycket 
stort och tungt att handskas med. Jag blev emellertid mycket nöjd med slu-
tresultatet.

Plisserat ulltyg
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Intervjustudie

Utifrån min utgångspunkt att besvara min frågeställning genom att parallellt 
med den konstnärliga designprocessen, göra en mindre undersökning, valde 
jag att genomföra en intervustudie på en flygplats och två tågstationer.

Hartman (1998) anser att de vanligaste informationskällorna vid kvalitativ 
forskning är observation och intervju. Observation passar bäst för att se hur 
människor kommunicerar, medan intervjuer har fördelen att de kan sam-
manfattas och klarlägga uppfattningar till en slutsats (Jacobsen, 1993). I 
denna undersökning gjordes en empirisk studie med semistrukturerade 
intervjuer, vilket innebär att intervjuerna följde en intervjuguide, en check-
lista, där frågorna fanns formulerade. Jacobsen (1993) menar att fördelarna 
med detta tillvägagångssätt är att samtliga intervjupersoner får möta samma 
frågor men att frågorna ändå är öppna och de tillfrågade kan svara fritt. Des-
sutom är förfaringssättet tidsbesparande eftersom intervjusvaren blir någor-
lunda strukturerade och kan bearbetas och jämföras med varandra. 

Intervjuer
Intervjuguiden konstruerades utifrån syfte och frågeställning för att ge en 
grund att utgå ifrån. Då intervjuerna var avsedda att genomföras i vänthallar 
på tågstationer respektive flygplatser, begränsades antalet frågor till tio. De 
inledande frågorna var neutrala och gällde bakgrundsinformation som kön, 
ålder och kommunikatonsmedel. Därpå följde de egentliga frågorna. Ord-
ningsföljden bestämdes genom så kallad ”tratt-teknik” där de första frågorna 
var mer allmänna för att sedan bli mer specifika (Patel & Davidsson, 1994). 
Intervjuguiden finns med som Bilaga 1.

Genomförande Urval och Bortfall
Intervjuerna genomfördes dagtid under en timme på vardagar på två tågsta-
tioner och en flygplats. Den ena tågstationen finns i en mellanstor stad, den 
andra tågstationen samt flygplatsen räknas till de största i landet. Det var 
relativt glest med resenärer, i synnerhet på den mindre tågstationen, men 
det var aldrig folktomt. Vilka som blev intervjuade valdes slumpmässigt och 
sammantaget tillfrågades 30 personer, 15 på flygplatsen och 15 fördelade på 
två tågstationer. Intervjusvaren skrevs ner direkt på ett förtryckt frågefor-
mulär. Alla tillfrågade som deltog i intervjun svarade på samtliga frågor. 8 
personer avböjde helt att delta.

Analys
Trost (2008) beskriver forskningsprocessen i tre steg där varje steg kan vara 
antingen kvalitativt eller kvantitativt. De tre stegen är datainsamling, analys/
bearbetning samt tolkning. En undersökning med kvalitativ ansats kan 
alltså innehålla vissa delmoment av kvantitativ art. Datainsamlingen skedde 
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genom intervjuer vars svar nedtecknades på var sitt förskrivet papper med 
plats för svaren. Dessa sammanställdes under varje fråga och kunde därefter 
bearbetas såväl kvalitativt som kvantitativt. Patel och Davidsson (1994) 
beskriver hur kvalitativa undersökningar letar efter tendenser och mönster 
i svaren och inte exakt vem som sa vad. Jag ställde frågor om väntan och 
miljön i vänthallarna. Avsikten var att jag skulle få en insikt i människors up-
pfattning om vänthallsmiljön som kunde ge förståelse för hur flygplatsens/
tågstationens miljö kan förbättras.

5. Resultat

Designprocessen

Arbetet i designprocessens växelverkande förlopp ledde fram till en ljud-
absorberande artefakt för flygplatser och tågsta-tioner. Den är tillverkad i 
miljövänliga naturmaterial såsom ull och trä, material som dessutom finns 
att tillgå inom lan-dets gränser. För att förbättra absorptionsförmågan är 
ulltyget veckat, vilket även skapar djup, tredimensionella mönster och kon-
traster mellan ljus och skugga. Den fritt svävande ljudabsorbentens utseende 
har en skulptural form som kan föra tankarna till lätthet, rörelse och frihet 
samt är ett blickfång i ständig förändring.

Intervjuresultat 
Resultatet från analysen av studien inleds med en kort bakgrundsinforma-
tion av de intervjuade. Totalt tillfrågades 30 personer att delta i intervjun, 15 
på en flygplats och 15 på två tågstationer. Av dessa avböjde 8 från att med-
verka, 2 från flygplatsen och 6 från tågstationerna. Följaktligen presenteras 
svar från 22 informanter i tabellen nedan.

Tabellen visar att av de 22 personer som ställde upp på intervjuerna satt 9 i 
en vänthall för tåg och 13 på en flygplats. Det var lika många som reste ens-
amma som i sällskap. De som skulle vänta en kort stund var något färre än 
de som skulle vänta länge.
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Av svaren på de öppna frågorna kan man sluta sig till att de flesta tycker 
att det är tråkigt att vänta, särskilt om väntan är lång och oförberedd. Tre 
personer svarar att väntan är ”frustrerande”, ”känner ilska” och ”extremt 
jobbigt”. Medan tre andra svarar ”förväntansfull” eller ”avslappnad” ”ibland 
skönt”. När de väntar sysselsätter sig många med att läsa, dricka kaffe eller 
äta något. De som sitter på en flygplats svarar att de även shoppar och går 
omkring och tittar på folk. Flera av de yngre säger att de skickar SMS, ringer, 
eller ”leker med mobiltelefonen”. Två personer utnyttjar tiden till reflektion, 
en annan tänker framåt för att ha läget under kontroll och en tredje sitter 
och stickar. Det är inte någon som säger att de aktivt tar kontakt med någon 
medresenär de inte är bekant med, men de är inte främmande för att hjälpa 
till eller svara på tilltal.

På frågan hur de upplever miljön i vänthallen svarar nästan alla med ord 
som, ”opersonlig”, ”trist stor lokal”, ”kal och steril”, ”rörig”. Några tycker att 
lokalen är ljus och en menar att lokalen är ”ljus, men utan stimulerande upp-
levelser”. Övervägande delen av de tillfrågade har tagit upp ljudmiljön i vän-
thallen som de beskriver som ”bullrig”, ”sorlande”, ”högljudd”, och ”skränig”. 
Flera personer har dessutom lagt till att det är ”stressigt”, eller ”stressande”. 
Två tycker att vänthallen är ”OK”.

Ålder  20-39  40-59  60- Summa

Kvinna  3  6  3 12
Man  4  3  3 10
Tåg  2  5  2 9
Flyg  5  4  4 13
Kort väntan 2  6  2 10
Lång väntan  5  3  4 12
Ensam  5  6  0 11 
Sällskap  2  3  6 11

Tabell 1.  Bakgrundsinformation
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Vindla, produktfotografering



31

Metoddiskussion -intervju

Studiens empiriska material insamlades, som beskrevs i metodkapitlet, med 
hjälp av intervjuer från personer som befann sig på någon av de två tågsta-
tioner eller den flygplats jag besökte den aktuella dagen. Det var relativt glest 
med resenärer vilket kan bero på att det var vardag, men under den timme 
som stod till förfogande fanns alltid någon i vänthallen. Av de åtta personer 
avstod från att delta kom sex från tågstationerna. Dessa personer sade sig 
inte ha tid då de reste i arbetet. En annan tid på dygnet hade troligen gett fler 
svar. Samtliga som ställde upp fullföljde intervjun och svarade på alla frågor. 

6. Diskussion och slutsatser 

I det här avslutande kapitlet sammanfattas och diskuteras studiens metoder 
och resultat i relation till syfte och tidigare forskning, de tre ledorden samt 
min designprocess.

Att arbeta med design, eller att tillverka något utifrån egna idéer kräver stän-
diga stopp för reflektion och eftertanke. Skapandet av ljudabsorbenterna är 
ett exempel på hur arbetet pendlar mellan de olika faserna research, skiss, 
genomförande och reflektion och hur idéer föder nya idéer som därefter kan 
bearbetas och införlivas i designen (Birgerstam, 2008). I designprocessen 
löses problem och överför en idé till en struktur (Björklund, 2008).

Metoddiskussion -Designmetoder

I designarbetet upplevde jag att framgång och svackor går i vågor. Ofta sam-
manföll framgång i projekt med tillfällen då jag kände mig inspirerad och en-
gagerad i arbetet och när jag stod inför en lagom utmaning. Vid andra tillfäl-
len kunde det kännas som om projektet stor still. Att då använda sig av en 
designmetod var ett bra sätt att komma vidare. Brainstorm vara ett effektivt 
sätt att generera många snabba idéer i början av projektet, när ett stort an-
tal möjligheter är betydelsefullt. Mitt arbete med Moodboard hjälpte till att 
visualisera min vision och vid en återblick på projektet finns ursprunget till 
flera detaljer och lösningar i slutmodellen från min moodboard. Skissandet 
är i särklass den mest använda metoden. Den använde jag under hela design-
processen både för att visualisera idéer och göra formmässiga förändringar 
men också som ett hjälp att tänka. Eftersom ljudabsorbenten har en mycket 
komplicerad form var det stundtals svårt att förstå sig på och även att teckna 
formen. Då utnyttjade jag möjligheten att skissa i både 2D och 3D samtidigt. 
SWOT-metoden använde jag för att välja bland två utvalda koncept. För 
att finjustera formen i min prototyp gjorde jag åtskilliga Formanalyser där 
jag försökte bedöma formen från alla vyer för att i så stor utsträckning som 
möjligt se till att ljudabsorbenten inte har någon baksida. 
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Kvalitativa intervjuer kan vara svåra att eftergranska, eftersom intervjuarens 
personlighet spelar in. Jag anser dock att det är sannolikt att de tillfrågade 
skulle ha svarat likadant om någon annan ställt frågorna. Frågan om studi-
ens validitet, giltighet, kan vara komplicerad. För att få klarhet i om frågorna 
ger svar på det som avses anser Trost (2007) det vara bättre att tala om 
trovärdighet i stället för giltighet. Intervjuguiden testades aldrig i någon pi-
lotstudie, men frågorna var relativt enkla och uppfattades av alla. Fördelen 
med intervjuer är att följdfrågor kan ställas för att undvika missförstånd. De 
följdfrågor som ställdes påverkar inte resultatet på så sätt att någon fick mer 
information än andra.

Denna studie gör inga anspråk på att vara generaliserande eller allmängiltig. 
En större studie med större spridning skulle ge fler svar och antingen veri-
fiera eller visa behov på annat tolkningsförfarande. Svaren från de tillfrågade 
gäller deras uppfattning i de olika frågorna.

Ljudabsorbenter – hållbar

Med utgångspunkt i studiens syfte att undersöka möjligheten att ta fram en 
miljövänlig produkt som kan bidra till att ljudmiljön på flygplatser/tågsta-
tioner kan upplevas mer behaglig har jag tagit fram en ljudabsorbent som 
är hållbar. De senaste årens minimalistiska ideal vad beträffar inredningar i 
offentliga miljöer, har inneburit stora rena kala ytor. Avsaknaden av mjuka 
textila material, medför att ljudet studsar fritt mellan hårda ytor av betong, 
metall och glas, med ett ständigt buller som följd. Buller är det miljöproblem 
som påverkar flest människor (Socialstyrelsen, 2009). 

Vid val av material till ljudabsorbenter har ull visat sig ha många fördelar. 
Den krusiga ullfiberns uppbyggnad gör att den har förmåga att ta upp fuk-
tighet, filtas och formas viket möjliggjorde till exempel plissering. Fiberns 
krusighet medför att den kan innehålla mycket luft och att den därmed kan 
ta upp fukt, vilket gör att ulltextilier dels är ljudabsorberande och dels är 
både svårantändliga och är värmeisolerande (Reis, 2003). Dessa egenskaper 
är betydelsefulla och nödvändiga för material i offentlig miljö. Ull är ett 
naturmaterial och ekologiskt nedbrytbart. För att ullen skall vara miljövän-
ligt framtagen krävs att alla steg i processen från djurskötsel till ullberedning 
sker i ett hållbart perspektiv. Eftersom ljudabsorbenten kan tillverkas i när-
producerat material bidrar den inte heller till onödiga transporter.

Ljudabsorbentens stomme gjorde jag av trä eftersom det är ett naturligt 
och nedbrytbart material vilket passar min vision om att arbeta i miljövän-
liga material. Jag valde att tillverka min prototyp i ask då det är ett träslag 
som är lämpat för böjning. Vad jag inte visste då var att ask är rödlistad och 
benämns under kategorin ”sårbar”. Man kan därför ifrågasätta om det är 
ekologiskt hållbart att använda träslaget ask. Om jag hade varit medveten 
om detta innan hade jag valt ett annat lövträ att tillverka min prototyp av. 
Jag anser att detta är mitt största misstag i projektarbetet. Jag borde ha tagit 
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reda på mer fakta om träslaget innan, eller om det finns ekologiskt odlad ask. 
Ljudabsorbenten är hittills endast en prototyp och valet av ask möjliggjorde 
för mig att lyckas med att böja trä. Om produkten ska serieproduceras ska ett 
annat lövträ väljas. Tapparna är tillverkade av en återvunnen tillvaratagen 
spillbit av valnötsträ varvid materialet har fått förlängd livscykel. 

Ljudabsorbenter – användning

Som svar på min frågeställning (-Hur kan flygplatsens/tågstationens ljud-
miljö bli behagligare med hjälp av ljudabsorberande objekt?) är ljudabsor-
benten framtagen för att bidra till att lokaler, t.ex. tågstationer och flygplat-
ser ska bli mer samtalsvänliga och att samtalsstörande buller kan absorberas 
med hjälp av det tjocka ulltyget. I ett rum med god ljudmiljö och lagom efter-
klangstid är det få som reflekterar över ljudmiljön till skillnad om lokalen up-
plevs som bullrig. Interaktionen och själva användningen av ljudabsorbenter 
är inte något som man lägger märke till. För att uppleva skillnad kanske man 
måste ha besökt platsen både före och efter monteringen av ljudabsorbenter-
na. Man skulle kunna säga att ljudabsorbenter är ”aktivt passiva” då materi-
alet som absorberar ljudvågor ständigt är aktivt medan själva absorbenten är 
passiv och behöver inte aktiveras för att fungera. Människor som befinner sig 
i vänthallar ska inte interagera kroppsligt med ljudabsorbenterna, men min 
förhoppning är att dessa ljudabsorbenter kan erbjuda en behagligare och 
samtalsvänlig ljudmiljö som dessutom befrämjar den sociala interaktionen 
mellan vänthallens besökare. Ljudabsorbenterna är tänkta att hänga fritt i en 
wire från taket och kan därmed rotera beroende på luftströmmar och männi-
skors rörelser i lokalen. Detta kan ses som ytterligare en indirekt interaktion 
mellan besökare och ljudabsorbenter. 

Den empiriska studien visar att människor som vistas i vänthallar anser att 
det är en stressande och livlig miljö men även att själva väntan är tråkig. 
Ljudabsorbenten är tänkt att kunna monteras flera i grupp och på olika höjd 
för att kunna bilda en gemensam formation. Vid luftdrag kan ljudabsorben-
terna komma att snurra oberoende av varandra och skapa en formation i 
ständig förändrig. Dessa tankar knyter an till Klaus Krippendorffs (2006) 
resonemang om affordance och att produkter inte innehåller utan erbjuder 
egenskaper. Min förhoppning är emellertid att ljudabsorbenterna kan kom-
ma att uppskattas för sin form, likt en skulptur. De är ett blickfång i ständig 
förändring och deras närvaro kan bidra till att besökare finner väntetiden är 
mindre långtråkig. Sammanfattningsvis så kan artefakter erbjuda möjlighet 
till funktion men inte innehålla funktion eftersom det är stakholdern som i 
slutänden styr över användningen (Krippendorff, 2006)

Ljudabsorbenter – vardagens estetik

Med vår perception läser vi av produkter som i vår omgivning och med 
våra sinnen och minnen som är kopplad till tidigare erfarenheter. Färg, 
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textur, storlek, form, grupperingar, rumslighet, materialmöten m.m. kan ge 
oss varierande estetiska upplevelser. I mitt projekt har jag arbetat mycket 
medvetet med form och materialmöten. Till skillnad från många andra ljud-
absorbenter med mer diskreta former arbetar jag med en skulptural form. 
Ljudabsorbentens utseende varierar och kan uppfattas olika från olika vyer. 
Formen är uppbyggd av flera olika formelement med flera olika riktningar, 
en dramatiska vridning, materialmöten mellan hårt och mjukt material, samt 
volymskapande plisseringar som ger ett ljus- och skuggspel.

Jag har använt mig av enkla, synliga konstruktioner t.ex. tapp och tapphål 
samt sömmen som håller vingarnas tygstycken på plats. Konstruktionerna 
blir till detaljer och kan ses som ett estetiskt grepp i sig. Jag anser att de ”är-
liga” konstruktionerna passar väl tillsammans med min vision om att skapa 
en ekologiskhållbar produkt eftersom betraktaren tillåts att se produktens 
sammansättning. Jag hoppas att ljudabsorbentens utformning kan väcka 
intresse, men vilka estetiska upplevelser som vänthallens stakeholders får av 
absorbenterna får jag aldrig veta.

Vid en tillbakablick bland mina skisser ser jag i efterhand att flera idéer från 
olika delar av designprocessen har liknande detaljer, besläktade formelement 
eller konstruktioner som påminner om varandra. T.ex. är veck återkom-
mande i flertalet skisser, vilket är naturligt eftersom min huvudingång till 
formgivningen av ljudabsorbenter har varit att med hjälp av veck skapa en 
större ljudabsorberande yta, men det finns även andra likheter i skisserna. 
Den koniska formen återfinns både i skisser med paraply- och trattinspira-
tion. Solfjäderformen och synliga änddelar av träkonstruktionen återkom-
mer också i flera skisser. Jag ser dessa iakttagelser som ett stöd för att teo-
rierna om designprocessen som en ickelinjär process är riktig eftersom jag 
ständigt, mer eller mindre medvetet, återkommer eller lånar delar av idéer 
som jag tidigare lämnat.

Avslutande kommentarer

Projektarbetet har bidragit till många intressanta reflektioner och lärdo-
mar samt idéer att arbeta vidare med. Vänthallar har behov av att göras 
mer stimulerande och tilltalande att vistas i, inte minst med avseende på 
ljudmiljön. Jag anser att ljudmiljön på offentliga platser ska ägnas större 
uppmärksamhet och att såväl estetiska som miljövänliga hänsyn tas vid 
val av material. Ljudabsorbenter av ull i kombination med trä ska ses som 
alternativ till ljudabsorbenter av konstgjorda material. Både ull och trä är 
miljövänliga naturmaterial som inte kräver fossila ämnen vid framställning. 
Min förhoppning är att vänthallar på flygplatser/ tågstationer ska göras mer 
estetiskt tilltalande i förening med bättre ljudförhållanden för att därigenom 
erbjuda resenärerna en behagligare väntan.
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Väntan på flygplats/ tågstation

Kön: 
Ålder: 
Korttidsväntan (1-30min)  Långtidsväntan (31min eller mer) 
Reser ensam    Reser i sällskap 
Tåg     Flyg

1.	 Hur upplever du väntan?

2.	 Ge exempel på vad du gör när du väntar:

3.	 Hur upplever du miljön i vänthallen?

4.	 Hur förhåller du dig till dina medresenärer (ej bekanta)?

Bilaga 1.


