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Inledning: 
 
Bakgrund: 
Jag har länge varit intresserad av högtalare och hur ljud fungerar, ljud är något som används 
flitigt för nöje men det är även för information. 
Dock finns det flera problem med dagens ljudkultur, det händer att man känner ljudet på 
flera platser snarare blir ett problem än till nytta. Jag kommer att titta närmare på Libratones 
sortiment av produkter då jag har stor respekt för deras varumärke. Jag kommer även 
använda en kontakt på White arkitektbyrå för att se om de kan handleda mitt projekt då de 
tidigare har mycket kunskap inom ljud i offentliga rum. 
 
Projektidé: 
Jag vill titta närmare på hur man kan göra en välfungerande och attraktiv ljudmiljö med fokus 
på högtalare och ljudabsorbenter som arbetar och kommunicerar tillsammans. Det som finns 
på markanden idag är ofta två separata inköp för användaren. Man skaffar högtalaren på ett 
ställe och sedan ljudabsorbenten på ett annat. Detta är något som jag vill lösa med hjälp av 
en kombinerad ljudabsorbent och högtalare. 
 
Syfte: 
Jag vill i detta projekt titta närmare på hur ljud fungerar och beter sig i miljöer. Främst 
restauranger då dessa lätt kan bli högljudda och de har ofta behov av någon form av 
högtalarsystem. Samt skapa en fungerande modell som visar en samhörighet mellan både 
högtalare och absorbent då detta sällan ses i relation till varandra. 
 
Tillvägagångssätt: 
Jag kommer använda mig av de kunskaper jag samlat på mig under åren i Pukeberg. Jag 
kommer först samla in så mycket information som jag kan om ämnet sedan kommer jag 
sammanställa och skapa en moodboard där jag kan se mer tydligt hur formspråket ser ut i 
den valda grupp av produkter som jag valt. Jag kommer att välja tre verkliga resturanger att 
arbeta utifrån och göra intervjuer av personer som jobbar där samt som är där och upplever 
miljön som kunder. Jag kommer även försöka hitta  ljudexpert som jag kan använda som 
bollplank för att bättre förstå ljud och hur det fungerar. Med högtalarna kommer jag titta 
närmare på vad som finns på marknaden både för proffsen samt för lekmän. 
 
Avgränsningar: 
Jag kommer inte gå in djupare på ljud och absorbenter än vad tiden tillåter. Då detta arbete 
kan bli väldigt stort på grund av möjligheterna som finns med området. Jag kommer enbart 
lägga fokus på själva högtalarens yttre design samt en ljudabsorbent för störande toner. 
Produkterna skall vara för inomhusbruk.  
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Research:  
 
Mitt projekt kommer handla om hur man kan använda sig av högtalare och absorbenter för 
att på ett bättre sätt skapa en harmoni mellan de olika produktena. Därför kommer jag i min 
research gå in djupare på hur man både i hemmiljö samt restauranger använder sig av de 
vanligaste former av absorbenter och högtalare. 
 
Bakgrunds analys: 
Ljudisolering och akustikbehandling kräver och är totalt skilda saker, så du kan inte räkna 
med att få någon nämnvärd ljudisolering med ljudabsorbenter, utan de reglerar bara ljudet i 
rummet.1

Det är många som tar fel på ljudisolering och akustikbehandlade material. När man pratar 
om ljudisolering så syftar man på att göra ett rum så tyst som möjligt, alltså att ta bort ALLT 
ljud. Men det som folk ofta menar när de säger att de behöver ljudisolera är att man behöver 
göra en akustikbehandling av rummet. Akustikbehandling gör man ofta med skivor av olika 
material som absorberar eller sprider ljudet beroende på hur ljudkulturen ser ut innan man 
satt upp någon form av ljudreglering
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Hörselskade har det tuffast i dåligt kalibrerade ljudmiljöer då de redan från början har en 
svårighet att kunna urskilja de olika talen som är i rörelse. De flesta människor har svårighet 
att höra i en stimmig miljö, enligt HRF (Hörselskadades Riksförbund) rapport Kakofoni så är 
det närmare halva Sveriges befolkning som anser att det ofta är svårt att höra vad som sägs 
på kaféer och restauranger

 
Man måste även tänka på att det inte bara är att försöka tysta ner alla ljud i rummet. Ibland 
räcker inte bara att ta bort de störande ljuden utan man kan även behöva framhäva de 
önskade. Detta är möjligt genom att använda sig av de olika formerna av absorbenter. 
 

3. Detta beror på att de platser så är det mycket samtal som 
kolliderar med varandra och vår hjärna är kopplad på det sättet att den kan sålla bort många 
oönskade ljud så som motorer eller fläcktar men tal är vi gjorda för att försöka tolka. Även 
om vi inte vill lyssna på personen som sitter tre bord bort så blir det automatiskt att vår 
hjärna försöker tjuvlyssna.4

Ett sätt att hjälpa hjärnan att urskilja de olika samtalen i ett rum är att framhäva de lägre 
frekvenserna och framhäva de högre.
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Att vistas i ett störande eller högt ljud under längre tid kan ge många problem. Man kan lätt 
bli irriterad och stressad, man får även sämre minne och man kan få förhöjt blodtryck. Det 
räknas som en så pass stor inverkan av ditt välbefinnande att det blivit uppmärksammat av 
WHO

 
 
Hälsorisker: 

6

                                                 
1 Intervju med Pontus Thorsson Ljudexpert från Linrtex 2015 feb 
2 Intervju med Pontus Thorsson Ljudexpert från Linrtex 2015 feb  
3 Kakofonin HRF 2010 sid 20 

 (World Health Organization) 
 
 

4 Kakofonin HRF 2010 sid 25 
5 Grundläggande Akustik sid 26 
6 WHO Information, Occupational and community Noise, Fact Sheet Nr 258, Feb 2001 
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Absorbenter i hemmet: 
När man flyttar så märker man ofta hur mycket det ekar i den nya lägenheten eller huset.  
Detta beror på att ljudet studsar runt i rummen utan några hinder. Men genast när man 
börjar flytta in fler möbler så märker man hur ljudet förändras. Detta beror på att de olika 
materialen och formerna på möblerna ändrar hur ljudet rör sig i rummet. En soffa är ett av de 
tydligaste exempel på absorbent i hemmet. Det är en stor form som ofta är klätt med ett 
mjukt tyg. Alla de olika karaktärsdragen som listades hjälper till att tysta ner rummet och 
göra det behagligare att vara i.7

Då kan man använda sig av spridare som ofta har en bågform eller kantiga ytor, detta gör att 
ljudvågorna studsar åt nya håll och på så sätt ger en mer behaglig ljudupplevelse av 
rummet. Om man skall försöka visualisera hur ljud rör sig i ett rum så kan man tänka sig 
ringar på vatten. När man släpper i en sten så sprids ringarna (detta symboliserar 
ljudvågorna) sedan kommer ringarna mot kanten och studsar då tillbaka i nya riktningar. På 
samma sätt sprids ljud i ett rum. Det kommer från högtalaren och studsar mot väggarna eller 
mot andra objekt som finns i rummet

 
 
Kommersiella Absorbenter:  
Det finns främst tre olika former av absorbenter som man använder sig av i diverse 
ljudmiljöer. Den första är den vanligaste platta som man kan se på många offentliga platser. 
Bland de vanligaste i sverige är Träullit (se bild på sida 5), en blandning av träspån, träfibrer 
och sement som skapar ett starkt material som absorberar de flesta störande ljud. Sedan 
finns det tjockare och porösare material, de är bra för att suga upp de låga bastonerna som 
kan bli störande. den sista formen av absorbenter är för de rum där man har en bra ljudkultur 
(inte några störande toner) så man inte direkt vill suga upp ljudet utan snarare sprida det 
bättre för att det skall upplevas som mer behagligt.  

8

 
          fig1 

 

                                                 
7 Intervju med Pontus Thorsson Ljudexpert från Linrtex 2015 feb 
8 E Nilsson A-C Johansson J Brunskog -G Sjökvist D Holmberg Grundläggande Akustik sid 16 2,2 
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Absorbenter på restauranger: 
 
Ljudkulturer: 
Något att ha i åtanke är att samma restaurang ibland vill använda sig av olika mängder 
absorbenter på olika platser. Till exempel om restaurangen även har en bar avdelning med 
dansgolv så behöver man inte samma form av absorbent som du skulle använda för en tyst 
matsalsdel. Dansgolvet skall vara levande och då kan det räcka med att bara rikta ljudet 
medan man kan kräva att ljudet i matsalen skall dämpas med hjälp av absorbenter9

Det flesta tänker på stora trä eller plastlådor som står i något hörn och samlar damm när 
man nämner högtalare och ofta är det säkert så men i en restaurang miljö så är det inte 
praktiskt med stora klossar på golvet. De tar ofta stor plats och om man spiller vätska på 
golvet så kan det rinna och förstöra den känslig elektronik som finns i högtalare. Därför väljer 
många resturanger att fästa sina högtalare i taket. detta ger även en bättre upplevelse av 
ljudet eftersom den riktas ner mot gästerna, då bryts inte ljudvågorna av stolar eller bord

 
 
Högtalare i hemmet: 

10

 
  fig2 

 

 
 

När man pratar om högtalare så brukar det vara om aktiva respektive passiva. Detta är 
benämningen som används när det finns eller inte finns en inbyggd förstärkare. De passiva 
är bara högtalare och behöver därför en förstärkare inkopplad externt. De aktiva högtalarna 
har redan en inbyggd förstärkare och ofta även en egen equalizer. En equalizer används för 
att justera hur ljudet skall bete sig (om man vill använda sig av mycket bas eller mycket 
diskant)11

                                                 
9 Intervju med Helen Johansson på Kött och Bar 2015 
10 Intervju med Pontus Thorsson Ljudexpert från Linrtex 2015, mars 
11 Intervju med Pontus Thorsson Ljudexpert från Linrtex 2015, mars 

 Det finns olika fördelar med de olika systemen.  
För gemeneman så är det smidigt att köpa aktiva högtalare då de redan är inställda med rätt 
förstärkare och ljudet låter ofta fint från att du pluggar in den.  
Problemet är dock att den behöver en strömförsörjning direkt till lådan och sedan även en 
ljudkabel för att spela upp musiken förutom om man använder sig av exempelvis airplay eller 
bluetooth.  
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Med de passiva så krävs enbart en ljudkabel som ger högtalaren signaler om vad den skall 
spela upp. Men då krävs det även att man kan lite mer om hur högtalare fungerar och hur 
man gör för att skaffa rätt förstärkare (slutsteg)12

I resturanger så är det sällan som man bara kan använda sig av ett par högtalare. Beroende 
på milöns storlek så kan man behöva många. Detta pågrund av att ljudet inte skall bli för 
störigt. I de flesta resturanger så vill man inte använd hög musik utan bara något som ligger i 
bakgrunden så man fortfarande kan prata medan musiken spelar. Om man har en lokal som 
rymmer 150personer och man vill att ljudnivån av musiken skall ligga runt 55 dB (låg 
samtalston) Då går det inte att enbart använda två stora högtalare som försöker sprida ut 
musiken. Antingen så får man väldigt höga volymer vid de borden nära högtalaren eller så 
blir det så att musiken bara når några bord ifrån
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På marknaden för absorbenter i offentliga rum finns det flera alternativ, många använder sig 
av träulits Baux (se bild nedan fig3) dessa plattor av träspån och betong fungerar utmärkt 
som absorbenter samt att de är billiga att tillverka och enkelt att montera

.  
 
De vanligaste absorbenterna: 

14

Då många vill använda sig av ett mer rent formspråk i utformningen och möbleringen av 
restaurangen. Om man inte till exempel använder sig av dukar på borden så gör det mycket 
för ljudreduceringen

 Men om man 
tittar på ljudisolering som helhet så är de flesta textilier ett alternativ som används. Detta är 
varför det i dagen samhälle har blivit ett problem på resturanger att hålla ljudnivån nere.  

15

 
Baux träullit    fig3     fig4 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ljudabsorbenter 
Bland de vanligaste absorbenterna som man ser i många offentliga byggnader där ljudmiljön 
är ett problem. Till höger ett exempel på ljudreducering i ett vanligt hem, då används en 
bonadt upphängd bakom soffan som ytterligare en absorbent trots att det inte var dess 
tänkta funktion. 

                                                 
12 Intervju med Pontus Thorsson Ljudexpert från Linrtex 2015, mars 
13Kakofonin HRF 2010 sid 24 
14 Träullit http://www.traullit.se/  
15HRF Rapport Kakofonin 2010 sid 19 
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Argumentera för val av resturanger: 
Jag valde de olika restaurangerna för de var ganska olika. Både i sättet de arbetade och hur 
storleken var på de olika delarna i restaurangen. Kött o Bar är en delad restaurang med 
hotell så de har även frukostbuffe och därför ett annat sätt att se och arbeta med olika 
sorters människor. De har både de som är där på morgonen för att äta frukost direkt efter en 
hård kväll och vill ha en lugn miljö, samtidigt som de på kvällen har gäster som vill äta en 
god middag med sina vänner. Detta gör även att de kräver en ganska rörlig ljudmiljö. Man 
vill inte att det skall vara samma stämning som på frukosten under kvällen, då vill man att 
det skall vara lite mer livat. Deluxe är även lite speciell för de har mycket musikspelningar 
med liveband och liknande. Lilla pubben har en publik som främst är där för att dricka gott 
och umgås på kvällarna. De har även mat men man kan uppfatta restaurangdelen som ett 
komplement till ölen. Då deras möblering visar på en mer avslappnad stil där man kan ställa 
drycken på bordet men inte mycket mer. På Lilla pubben har de inte några dukar, detta 
bidrar även till den dåliga ljudmiljön.    
 

Närstudier av tre restauranger:  
Kött & Bar16

 
 
              Bild från Kött och bar Kalmar     fig5/6 
 

 
Jag har varit på restaurangen Kött & Bar i Kalmar. Jag frågade när de hade det som 
stökigast ljudmässigt och fick som svar att det var runt 12:00 och 19:00, detta var inte någon 
överraskning eftersom det är då de har som flest gäster som sitter och äter. Musiken de 
använde sig av varierade beroende på vilken tid på dygnet det var. På morgonen när folk 
äter frukost så hade de lite tystare och lugnare musik medan på kvällen så hade de lite mer 
snabb och festlig musik.  
Jag kom ganska lägligt i tiden med mina frågor för de hade nämligen precis byggt om för att 
reducera bullret som fanns i lokalen. De hade sänkt och satt in absorbenter i taket. De hade 
även bytt från trägolv till en gummimatta, detta sa de gjort stor skillnad. Högtalarna de 
använde sig av var standard vita som satt i hörnen på de olika rummen. Dessa högtalare är 
några som många använder sig av både i restaurang och butiks miljö på Kött och Bar så 
använde de sig av runt sex stycken i var rum. Något som jag lade märket till var att de 
använde sig av en ganska vågad utsmyckning av restaurangdelen. Utav detta så kom jag 
fram till att jag inte behöver vara så försiktig när jag skall formge högtalar/absorbenten till 
restauranger. Det fungerar med något som blir ett statement och möjligen även fungerar 
som ett konversations föremål.   

                                                 
16 Ingrid Bruns, Kött och Bar 2015 feb 
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Lilla pubben17

Deluxe

 
Jag har också varit på Lilla Pubben, även den i Kalmar. Där har de en mindre restaurangssal 
kombinerat med bar. De använder sig av samma högtalare som på Kött o Bar. Dock så 
använde de sig av betydligt färre eftersom de även har en mindre yta att täcka. De använde 
sig inte av någon form av ljudisolering vilket gör att det lätt blir väldigt svårt att höra. När jag 
var där så var det cirka 10 personer och det var då väldigt svårt att höra. De ljud som hördes 
främst var talet som blev till ett högt buller.  
På Lilla pubben så har de en väldigt personlig miljö, så här passar inte riktigt de vita 
högtalarna in. Deras slutsteg har inte heller någon direkt genomtänkt placering. Den står 
staplad ovanpå kylen på några gamla böcker. De använder sig inte heller av dukar på 
borden då de inte tyckte det passade in i miljön som de ville skapa. De berättade att de har 
lite problem med ljudet som blir när man trampar runt på golvet, de har nämligen trägolv. 
Detta var något som de även nämnde på Kött o Bar, de hade nyligen bytt från trä till 
gummigolv och de tyckte att det gjorde enorm skillnad för hur rummet uppfattades samt att 
de tyckte att det var mycket behagligare att jobba då de inte längre fick ont i huvudet av den 
höga ljudnivån. 
 
 

18

 
     fig7       fig8 

Lilla pubben      Deluxe 
 

 
 
 
 
 

 
Den sista restaurangen/baren jag var på var Deluxe i Växjö. Här har de en väldigt 
annorlunda atmosfär jämfört med till exempel Kött o Bar. Den största skillnaden här är att 
Deluxe inte bara försöker vara en restaurang utan även en plats dit man kan gå och lyssna 
på live band. Deras lokaler ligger i ett gammalt 1700-tals hus. Detta gör att deras akustik är 
ganska speciell, de har dock mycket soffor och andra textilier som hjälper till att hålla 
volymen på en bra nivå. Men även här så kan det bli stökigt, de har som sagt liveband och 
då blir volymen lätt så pass stark att man inte hör vad som sägs. Då lokalen är utformad från 
början till ett bostadshus så är akustiken inte optimalt. Men de har ändå tänkt på det och 
försökt behandla ljudmiljön med absorbenter i taket. 
 

                                                 
17 Per Alertedt, Lilla  Pubben 2015 feb 
18 Jonas Svensson, Deluxe 2015 feb 
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Marknadsanalys: 
Jag har besökt företaget Lintex i Nybro och fått en rundvandring i fabriken, De förklarade hur 
de arbetar och varför deras sortiment ser ut som det gör. Lintex är specialiserade på 
absorbenter för golv och vägg. Deras storsäljare är en whiteboard som även fungerar som 
ljudabsorbent. Här fick jag även möjlighet att testa deras material som de använder i sina 
ljudabsorbenter. Det aktiva materialet som fångade och bröt upp det mesta av ljuden var 
tillverkat av återvunnen plast främst från petflaskor. Här berättade de även om de senaste 
trenderna inom ljudabsorbenter och hur de tänkte för att hålla sig i framkant av utvecklingen. 
Något de tyckte var viktigt var att hålla en hållbar produktion, det var därför som de använde 
sig av det återvunna materialet för absorbentens fyllning19

 
   Lintex Showroom Nybro      fig10 
 
Hörselskadad: 

.    

Jag har intervjuat en hörselskadad20 om hur han upplever det på en stimmig restaurang I 
HRFs skrift Kakofoninn (2010) så står det beskrivet hur hörelskadade är de som får mycket 
problem i en restaurang miljö. Speciellt de som använder sig av hörselshjälpmedel. De 
upplever det som svårt att urskilja vem det är som pratar då hörsnäckan förstärker allas tal 
samtidigt21

                                                 
19 Anders Abelin Lintex ekonomiansvarig 2015 feb 
20 Jan Erik Sunefors 2015 mar 
21HRF Rapport Kakofonin 2010 sid 30 

  Han tyckte att det blev så jobbigt ibland att han var tvungen att stänga av 
hörselhjälpmedlet. Han berättade även att det är vissa toner som är svårare att uppfatta än 
andra. Ett av de tonlägen som han tyckte var som värst var vissa av de höga tonerna som 
skar i öronen och gick igenom den spärr som finns i hörhjälpmedel. 
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Reflektioner från besök på resturanger: 
Jag lärde mig mycket från besöken på restaurangerna främst hur dåliga lösningar det finns 
för högtalare och att få dem att passa in i omgivningen, de använde sig av de små vita 
lådorna i hörnen (se bild från Kött & Bar) på restaurangen Även att det är flera relativa 
måsten, man bör kunna bygga ljudabsorbenterna i någon form av modulsystem. Detta 
eftersom alla resturanger har olika yta och absorbenter kräver mycket area för att ge god 
effekt. De absorbenter idag är inte bara de som används i tak och på väggarna. Även 
rummets uppbyggnad samt materialen som används är väldigt viktigt för hur ljudet kommer 
bete sig när det är gäster i restaurangen. Det som blev tydligare för mig var även att 
utformningen av absorbenterna kan få sticka ut mera. De absorbenter som används idag är 
gjorda för att vara “osynliga” men ofta så misslyckas de med det målet. Det finns självklart 
människor som tycker att dagens absorbenter är vackra men jag känner ändå att det finns 
mycket att jobba med för att få det att passa in bättre. Även hur högtalarna var placerade 
och såg ut var en nyttig upplevelse. Mina tidigare upplevelser av resturanger och deras 
ljudsystem var fortfarande relevanta. De högtalare som användes passade inte in i 
omgivningen så det finns mycket att arbeta med även på detta område.   
 
Sammanfattning: 
Jag fick ut mycket av de olika besöken som jag gjorde. De på Lintex var extremt hjälpsamma 
och var villiga att hjälpa till med vad jag än behövde. Restaurangerna gav även mycket, de 
gav mig en djupare inblick i hur absorbenterna måste se ut och vad det finns för svårigheter i 
den offentliga miljön. Det visade även att de redan tänker mycket på ljudmiljön och att det 
blir mer tydligt att resturanger börjar tänka på hur deras ljudmiljö ser ut. Det har varit ett 
problem så pass länge att det börjar uppmärksammas på riktigt. Det har funnits en trend 
med så avskalade restaurangmiljöer som möjligt22

                                                 
22 HRF Rapport Kakofonin 2010 sid 25 

 Men nu letar resturanger efter nya sätt att 
skapa en modern tappning av den avskalade restaurangen men som ändå använder sig av 
absorbenter som passar in och inte stör ögat.  
Men problemet som kvarstår är att de fortfarande vill använda sig av valt ljud för att skapa 
olika miljöer. Som de berättade på Kött och Bar så vill de ha olika musik stilar beroende på 
vad det är för gäster och vad det är för syssla som gästerna utför. Om det var på morgonen 
så ville de använda sig av lugn musik men på kvällen ville de använda sig av en mer livlig 
atmosfär.  
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Skissprocess: 
 
Sfärer: 
Mitt första koncept kommer med mycket inspiration från Verner Panton. Det är en absorbent 
som är inspirerade av hans inredning på restaurang Varna(Danska Århus 1971). Jag tyckte 
att det var en spännande ide och med en väldigt enkel form som skulle passa in på de flesta 
restauranger. Formen tillåter även för fyllning av ljudabsorberande material och högtalaren 
skulle enkelt få plats.  
Jag startade med enbart en sfär men kom fram till att det skulle vara bättre med ett 
modulsystem så man skulle kunna ändra på relationen mellan högtalare och absorbent. Det 
krävs oftast fyra högtalare som minst inne på en restaurang, detta för att de placeras i hörn 
där de bäst sprider ljudet jämt över golvytan. Absorbenter behövs dock på en stor yta för att 
vara effektiva Därför kom jag fram till att man skulle göra en sfär som är absorbent och en 
större som innehåller högtalaren. Då skulle man kunna bygga olika konstellationer med hjälp 
av de enkla byggstenarna.   

 
fig11      fig12 
Den skulle även fungera bra eftersom de är hängande och 
på det sättet inte hamnar i vägen för personal eller gäster. 
Den riskerar inte heller att få spill på sig eftersom den inte är 
i närheten av maten. Hängande högtalare är även väldigt 
bra på att sprida ljudet då de har en bred ljudbild.  
De blå sfärerna representerar absorbenter medan den 
orange färgade är högtalar modulen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 fig13 
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Fåglar: 
Min andra ide var origami fåglar. Här blev det mycket fokus på hållbarhet. Jag fick mycket 
inspiration från vårt besök på Ikea i Lammhult. Här pratade de mycket om plattapaket och 
hur mycket det gör för miljön om man förbättrar paketeringen så man enkelt kan frakta 
produkten. Därför började jag experimentera med origami då det utgå från ett platt papper 
som man sedan viker för att skapa en form.  
Jag hade som tidigare nämnt kontakt på företaget Lintex som var villiga att bistå med 
material om jag behövde. Deras absorberande material är bland annat ett tyg som de klär 
sina absorbenter med.  
Något som är bra med tyg är att man kan göra samma saker i papper då de reagerar på 
liknande sätt när man viker det. Jag började därför experimentera med tyg och vika det i 
olika former av fåglar. Jag valde fåglar eftersom det enkelt kan förknippas med ljud och 
fungerar som en väldigt fin form. 

          fig14 
Jag gjorde mycket tester i papper för att testa och se vilken form av fågel som vore bäst att 
fortsätta jobba med. Jag ville helst ta den klassiska formen och förfina den ytterligare för att 
skapa en bättre form för absorbenten och högtalarens harmoni. 

  
       
 fig15 
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Hängande Absorbenter: 
Mitt tredje koncept var en hängande absorbent där jag kombinerat origamifåglarna och en 
variant av sfären. Det jag tog från de olika skisserna var att absorbenten bör vara hängande 
men att jag fortfarande vill använda mig av det formspråk som fåglarna gav. Det blev mer av 
ett statement med en form av skulptural känsla. 
 
Det som dock är en risk är att fågeln kanske inte fungerar optimalt som en absorbent. Men 
detta kan bli mer av en bonus än en primär funktion. Men jag funderade ändå hur jag kunde 
lyfta fram absorbenten i en form av produkt.  
Det jag kom fram till var en takhängande skiva som med ett ganska platt formspråk fungerar 
genom att absorbera de direkta ljuden och att fåglarna sedan sitter på spröt ut från 
absorbenten och ger en mer händelserik produkt. 

 
          fig16 
 
 
Fågeln: 
Jag valde att gå vidare med det första fågel konceptet. Det kändes som det som skulle ge 
mest, då detta projekt är viktigt för exponering av våra kunskaper så kändes det bra med en 
produkt som verkligen har ett starkt formspråk och får människor att stanna upp och titta. 
Detta var även ett formspråk som jag kände fanns med från början i mitt projekt. När jag 
hittade formen av origamifågeln så kändes det som något som var utvecklingsbart. Men i de 
tidigare koncepten så blev fågeln något påtvingad så jag hamnade vid ett vägskäl där jag 
valde mellan att använda fågeln som utsmyckning och inte så mycket funktion eller att 
använda mig av dess uttryck och köra vidare med den som en ensam produkt.  
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3D skisser: 
Jag arbetade mycket med olika former av modeller under detta projekt. Både i CAD och i 
verkstaden. Jag har alltid varit bekväm att arbeta mer i 3d modellering och det är något som 
hjälpt mig i detta projekt för att förstå formen bättre. 

 
 Fullskalemodell1      fig17 
 
Jag tillverkade först många 3d skisser i skala och testade sedan den som jag blev mest nöjd 
med i fullskala. Bilden ovan är den första fullskalemodell som jag tillverkade. Den fick dock 
ett ganska aggressivt formspråk som inte skulle passa sig på en offentlig miljö. Jag gjorde 
därför en formanalys och kom fram till att det var vinklarna på vingarna och den stora 
näbben som kändes hotfullt. Kroppen fick även den en annan känsla när jag gjorde den i 
stor skala. Den kändes väldigt boxig och formspråket skilde sig från de smala vingarna. 
Därför gick jag tillbaka till de småskaliga modellerna och fortsatte testa för att hitta en bättre 
form som förmedlade en mildare upplevelse. Som tidigare nämnt så skulle denna produkt 
även fungera som högtalare. I min första fågel så var planen att placera högtalaren i kroppen 
riktad ned. Men jag kom fram till att detta inte skulle fungera i en restaurangmiljö. Gästerna 
som satt under skulle få för hög volym från högtalaren, men om jag istället riktade högtalarna 
uppåt och använder mig av ljudets förmåga att studsa mot ytor så det på ett bättre sätt 
sprider ljudet i rummet som den befinner sig i.  
För att öka den ljudabsorberande förmågan så gjorde jag även vingarna större. De är de 
största platta ytorna som jag kan skapa med fågeln som grundform. Som tidigare nämnt så 
är relationen mellan yta och absorbent extremt viktig om man vill få till en bra ljudabsorbent. 

 
                        Fullskalemodell 2     fig18 
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Med den andra modellen så kände jag att jag hittat rätt. Proportionerna såg mycket bättre ut 
och det hotfulla uttrycket hade blivit snällare. Jag valde därför att gå vidare med denna 
modell till SolidWorks (CAD) Här testade jag med olika färger som skulle bidra till ett lugnt 
uttryck. De färger som jag kände passade bra var en mild grå till kroppen och vingarna, jag 
valde en lila accentfärg till buken för att göra fågeln lite mer spännande för ögat. 
 

Resultat: 
 
Artefakten blir en stor fågel som är uppbyggd av material från Lintex. Den kommer vara täckt 
med ulltyg då dess egenskaper passar sig ypperligt i en offentligmiljö. Ull är smutsavvisande 
och fungerar som en bra absorbent för ljud. Den kommer vara fylld av ett material som är 
tillverkat av återvunna petflaskor, detta material är det som fungerar som den primära 
ljudabsorbenten. Stommen kommer vara tillverkad i furu då det är ett billigt material som är 
relativt lätt det är även för att återkoppla till den nordiska naturen. Alla komponenter kommer 
vara sammanfogade med stål som är bockat i önskad vinkel. 
 
Högtalarna kommer vara placerade i ryggen där de har en riktning som tillåter att taket 
reflekterar ljudvågorna ner. Det kommer vara två 5” basmembran samt två 1” diskanter. 
kroppen kommer vara runt 150cm lång och vingspannet är runt 250cm. Färgerna är valda 
för att vara lugna men samtidigt dra blicken mot produkten. Tanken är även att fågeln skall 
finnas i olika färger, man får utgå från vad rummet som den skall placeras i har för redan 
existerade färgpalett. 
 
 
 
 

 
       fig19 

Renderad fågelmodell med färgtest i Keyshot 
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Slutsatser: 
 
Om jag tittar tillbaka på min första problemformulering där jag förklarar hur absorbenter och 
högtalare inte kommunicerar så känner jag att projektet glidit ifrån lite. Det jag skapade blev 
mer ett hjälpmedel för de redan existerade absorbenter som man använder. Dock så har jag 
lyckats dölja högtalarna på ett mer attraktivt sätt. Samarbetet med Whites arkitektbyrå blev 
det inget av men jag fick istället bra kontakt med Lintex. 
 
Det har varit ett givande projekt där jag lärt mig mycket. Det jag främst har fått med mig är 
kontakten med företag. Jag har haft väldigt tur när det gäller min kontakt som jag fick under 
möbelmässan i Stockholm. Den visade sig mycket värdefull och jag har på det sättet fått en 
inblick i hur det är att jobba som designer för ett företag. Jag har dock inte haft den kontakt 
som ett riktigt kontrakt skulle innebära, då jag fått helt fria tyglar och de främst stått för det 
material som jag behöver. Jag är som tidigare nämnt väldigt intresserad av ljud och hur det 
fungerar därför var detta projekt extra roligt att arbeta med. I detta projekt har jag även 
djupdykt mer i hur ljud rör sig och hur det reagerar på olika former. Detta var något som jag 
inte tidigare varit så insatt i. 
 
Det var spännande att se hur mitt projekt gick från att vara ett modulsystem där man 
använde sig av de tidigare tvådimensionella absorbenterna till att bli något mer skulpturalt. 
Det har självklart varit motgångar under projektets gång men de är det som man lär sig mest 
av. Det som varit svårast under detta projekt har varit själva modellbygget, det har krävt en 
teknisk förståelse för att hindra produkten att falla ihop på sig själv. Den har ett vingspann på 
två meter så det blir stora krafter som knäcker i de olika komponenterna Det har även varit 
intressante att försöka ta fram ett formspråk som inte är skrämmande. När man gör så pass 
stora och föreställande så kan det enkelt bli att den uppfattas som någon form av monster. 
Detta har varit något som jag jobbade mycket med för att hitta rätt vinklar och hur riktiga 
fåglar beter sig i luften när de står still. Min första prototyp blev obehaglig pågrund av dess 
vinklar påminde om en fågel som attackerar. Alla vinklarna hade en riktning som pekade ned 
samt att näbben var stor. 
 
Jag är i det hela nöjd med hur resultatet blivit. Det är intressant att titta på min första skiss 
och se hur mycket den förändrats för att slutligen bli en färdig modell. Bara att se på de två 
sista fåglarna så har det hänt mycket.  
Även hur problemet har förändrats under projektets gång. Från början så trodde jag att det 
var de vassa ljuden i en restaurang som var problemet, de ljud som kommer från bestick och 
tallrikar som är i rörelse. Men som det kom fram så var det det allmänna ljudet som blir när 
flera människor som talar befinner sig i en lokal. Detta hjälpte mig i utformningen då det 
krävs flera olika tjocklekar och densiteter på absorbenterna när man vill fånga ett bredare 
spektrum av ljud. Formen har även ändrats mycket när jag försökt få ut mer area som kan 
fånga ljud.   
 
Det har börjat en trend där de vanliga gömda absorbenterna blivit förlegade och nya mer 
spännande alternativ kommer ut på markanden. Många fler i dagens samhälle 
uppmärksammar hur ljudmiljön är och därför så vill man göra något åt problemet.  
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Min fågel är en del i det ledet av nya former av absorbenter som förhoppningsvis kan bli en 
del av den offentliga marknaden. Min produkt var tänkt för resturanger men jag kan se den 
ta sig utanför det rummet och bli mer av en allmänt offentlig skulptur på platser där man 
behöver reglera ljudnivån men fortfarande behovet av musik eller annan information från 
högtalare finns. Det har varit intressant i slutskedet av mitt projekt att se hur utvecklingen 
gått ifrån den väldigt stora och bulkiga fågeln till något åtminstone lite mindre och nättare 
som skulle kunna fungera inne på en restaurang. Den kommer dock enbart fungera som ett 
hjälpmedel för redan existerande absorbenter. Det skulle krävas så många fåglar för att 
absorbenterna skulle göra ett tillräckligt jobb för ljudreducering att det nog skulle bli 
överväldigande pågrund av dess starka formspråk. Men de är en del i en ny sort av 
absorbenter där man frångår att det är något som skall gömmas och istället visar upp dem.  
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