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Abstrakt 
I denna uppsats diskuteras hur man kan utföra koncentrerat arbete i ett öppet 

kontorslandskap på bästa sätt. Fokus har legat i att skapa en avskärmande produkt som 

underlättar arbete i en fokuszon, tillhörande ett öppet kontorslandskap på ett 

aktivitetsbaserat kontor. Olika distraktioner som kan uppstå i öppna kontorslandskap, 

samt vad som kan åtgärda dessa problem kommer också tas upp. Jag har fokuserat på 

distraktioner som ljud och rörelse men också kommit fram till att det är viktigt med ett 

personligt utrymme på arbetet. Projektet resulterade i en ljudabsorberande, skjutbar 

sidoskärm till skrivbordet. Produkten är ett resultat av ett samarbete mellan mig och 

företaget Frapett. 
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Avskärmning, Ljudabsorbent, Koncentration, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöpsykologi, 
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1 Inledning 
Det öppna kontorslandskapet slog igenom i Sverige på 1970-talet och kom från 

Tyskland.1 Sedan dess har det varit populärt i Sverige och i övriga delar av världen. Det 

öppna kontorslandskapet har kritiserats mycket sedan dess. Tanken med det öppna 

kontorslandskapet var från början att hierarkierna skulle minskas på kontoret. Dock har 

det personliga utrymmet och möjligheten att koncentrera sig blivit lidande i dessa 

miljöer. I denna uppsats utforskar jag hur man jobbar som bäst i öppna kontorsmiljöer.  

 

I detta projekt har jag utformat en ljudabsorberande avskärmning för personer som sitter 

i öppna kontorslandskap. Det resulterade i en skjutbar sidoskärm till skrivbordet och i 

denna uppsats kommer jag diskutera de viktigaste valen i designprocessen samt 

bakgrunden till dessa val. 

 

1.1 Bakgrund 

Så många som 85% av de som arbetar i öppna kontorsmiljöer sa att de har svårt att 

koncentrera sig, år 2015.2 Forskning visar att många får det svårare och svårare att 

koncentrera sig. Det öppna kontorslandskapet gör att företagen kan spara så mycket som 

20% av kontorskostnaderna, jämfört med ett cellkontor.3 Besparingarna medför dock 

nackdelar. Produktiviteten är mindre i öppna landskap jämfört med privata cellkontor.  

 

Många sitter i samma utrymme och ljud och rörelse är två av de faktorer som stör 

kontorsanställda mest. Det finns teorier som säger att det är det meningsbärande ljudet 

som stör mest av alla ljud. 4 Med det meningsbärande ljudet menar man ljud från 

mobilen, mail och samtal som intresserar. Rörelse som sker runt skrivborden är också 

en stor distraktion. Man saknar avskärmning. Jag vill undersöka vilken slags 

avskärmning som är mest effektiv och hur man kan tillämpa det på ett smidigt sätt i en 

produkt. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur kan man designa en avskärmande produkt som hjälper personer att komma 

över koncentrationssvårigheter i arbetet? 

 Hur kan man designa en produkt för de som sitter i ett öppet kontorslandskap, 

tillhörande en fokuszon på ett aktivitetsbaserat kontor, som vill sitta mer enskilt 

men inte kan ha ett eget rum? 

 

1.3 Syfte 
Syftet var att förbättra arbetsmiljön för de många kontorsanställda som idag har svårt att 

koncentrera sig. Jag ville designa en produkt som passar in i den nära framtidens 

marknad. Det var viktigt för mig att designa en produkt som gör att användaren själv 

skapar ett personligt utrymme. Med det menar jag att användaren ska känna att 

arbetsplatsen är avskärmad från störningsmoment som sker kring skrivborden. 

 

                                                 
1 Rozental, Alexander. Psykologifabriken, Kontorslandskapets förbannelse. 2012-10-05.  
2 Billing, Mimi. 2015-06-04. Dagens Nyheter, Ekonomi.  
3 Rozental, Alexander. Psykologifabriken, Kontorslandskapets förbannelse. 2012-10-05.  
4 Ekselius, Elin. Publikt, Öppna landskap inte deras melodi. 2011-10-18.  
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1.4 Mål 
Målet med detta projekt har varit att förstå hur ett samarbete med ett företag kan gå till 

och på det sätt öka mina chanser att jobba inom design när jag har tagit examen. 

Dessutom var ett mål att produkten skulle förbättra arbetsmiljön för de som arbetar i 

öppna kontorslandskap. 

 

2 Research 

2.1 Dagens kontor 
2.1.1 Aktivitetsbaserade kontor 

Det finns många olika slags kontor idag. Vilken typ av utformning man väljer beror på 

vilken slags organisation man driver och hur man arbetar. De vanligaste kontoren är 

cellkontor, delade kontor, kontorslandskap, kombikontor och flexkontor. Idag börjar fler 

och fler också ta till sig begreppet med Aktivitetsbaserat kontor, även kallat ABW 

(activity based working).  

 

Många vet inte vad ABW är och man blandar ihop det med flexkontor. Det 

aktivitetsbaserade kontoret är, som man kan höra på namnet, baserat på vilka aktiviteter 

som utförs på arbetsplatsen. Flexkontor fungerar på ett liknande sätt då man i båda 

kontoren byter arbetsmiljö då och då. Skillnaden är att flexkontor inte utformas utefter 

aktiviteterna. 

 

Det aktivitetsbaserade kontoret består oftast av olika zoner för olika slags aktiviteter. 

Det kan exempelvis finnas en tyst zon för individuellt och koncentrerat arbete, en zon 

där man kan utföra individuellt arbete som inte kräver lika mycket fokus (och kan bli 

avbruten), en öppen zon som inbjuder till grupparbeten, samt en zon för formella 

möten.5 Det kan också finnas områden för att ta paus, så som ett spelrum eller ett café, 

ofta kallat ”coffice”.  

 

Den tysta zonen, eller också kallat fokuszonen, är där man utför det allra mest 

koncentrerade arbetet på individuell nivå. När jag senare har utformat min produkt har 

jag fokuserat på denna zon eftersom det är just arbetsmiljön till koncentrerat arbete som 

jag vill förbättra. I fokuszonen gäller som regel att ingen får avbryta den som jobbar där. 

Det ska också vara helt tyst. Trots reglerna är det många som avbryter och pratar i 

närheten av fokuszonerna.6 

 

Oftast har man inte en egen arbetsplats. I ett aktivitetsbaserat kontor är tanken att man 

ska flytta på sig ofta, mellan olika miljöer. Det kan göra att man blir mer effektiv 

eftersom man stimulerar hjärnan. På grund av detta finns det inte något större behov av 

förvaring på skrivbordsplatsen. På ABW brukar man använda begreppet ”clean-desk 

policy”, vilket innebär att skrivbordsytan ska vara ren när den inte används. Detta är för 

att vem som helst ska kunna sätta sig där om det är ledigt. Ofta har arbetarna var sitt 

skåp där man kan lägga sina ägodelar man inte behöver under dagen.7 

 

 

 

                                                 
5 Engström Waller, Margareta. Nu kommer senaste trenden inom kontorsarbetsmiljö. Det 
aktivitetsbaserade kontoret (ABW), Clara Hälsan. 
6 Larsson, Ken och Petter, Jacobs, JSC kontor Nässjö, Intervju 2016-02-16. 
7 Claesson, Frida. Mälardalens Högskola. Aktivitetsbaserade kontor, 2014-10-13. 
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2.1.2 Öppna landskap 

Det öppna kontorslandskapet slog igenom i Sverige på 1960-talet och kom från 

Tyskland. Sedan dess har det varit populärt i Sverige och i övriga delar av världen. 

Ett öppet kontorslandskap kallas de kontor som har många skrivbord i ett rum och där 

många sitter och jobbar bredvid varandra. Ett litet kontorslandskap kan vara 5-9 

personer, ett mellanstort landskap 10-24 personer och ett stort landskap mer än 20 

personer.8 

Ett öppet kontorslandskap kan vara del av ett aktivitetsbaserat kontor. Många idag väljer 

öppna landskap framför andra typer av kontor och Aram Seddigh berättar att det valet 

ofta sker utan någon egentlig grund.9 Det kan bero på att de påverkas av att många 

andra väljer just det. De positiva aspekterna med denna typ av arbetsplats är att det blir 

enklare att kommunicera med sina kollegor, samt att hierarkierna på kontoret suddas ut. 

Öppna kontorslandskap är också en billigare investering än cellkontor och kräver inte 

lika stor yta för samma antal anställda. 

 

Trots detta är de öppna kontorslandskapen än idag en av de mest fruktade och 

kritiserade arbetsmiljöerna. Forskning visar att de som jobbar i öppna kontorslandskap 

tar ut fler sjukdagar än de som har egna cellkontor.10 De som jobbar i öppna 

kontorslandskap har också visat sig vara mindre effektiva. De största 

störningsmomenten är ljudet och de visuella intrycken i dessa arbetsmiljöer.  

 

2.2 Framtidens kontor 
Det finns många spekulationer om hur kontor kommer se ut i framtiden. Följande är 

spekulationer tagna både från framtidsvisionärer och från mig själv. Det finns idag ett 

par kontorstyper som sticker ut från mängden men som kanske kommer bli vardagsmat i 

framtiden. 

                                                 
8 Engström Waller, Margareta. Nu kommer senaste trenden inom kontorsarbetsmiljö. Det 
aktivitetsbaserade kontoret (ABW), Clara Hälsan.  
9 Lagergren, Sofia. Stressforksningsinstitutet, Stockholms universitet. Påverkar kontorstypen 
produktiviteten? 2012-02-08.  
10 Pejtersen JH, Feveile H, Christensen KB, Burr H. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 
vol 37, no 5, 2011. (Sickness absence associated with shared and open-plan offices – a national cross 
sectional questionnaire survey).  

Figur 1 - Så här kan ett typiskt kontorslandskap se ut. 
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 Kontor för frilansare där vem som helst kan sitta och arbeta med sitt och knyta 

kontakter. Man kan sitta på samma kontor som personer med helt andra arbeten 

och uppgifter, eller med personer som arbetar inom liknande områden. 

 Kontor som är till för ett visst slags arbete men med personer som har 

anställning på olika företag. Detta skulle kunna utveckla individens 

kontaktnätverk. 

 ”Hoffice” är en förkortning av Home Office och innebär att man erbjuder sitt 

hem som arbetsplats för okända människor. 11 Med detta alternativ kan hyra av 

kontorslokal undvikas och precis som med de tidigare nämnda kontorstyperna 

kan man möta nya människor. 

 

Sammanfattningsvis kommer framtidens kontor troligen vara mycket mindre 

platsbundna. Tekniken vi har idag gör att vi kan jobba vart som helst och när som helst.  

 

”Kontorsutrymmen kommer inte längre handla om var jag sitter, har min 

telefon, förvarar mina filer eller min dator. Kontoren kommer att vara en mötesplats för 

samarbete och information, en plats för fokuserat arbete och för viktiga sociala stunder 

med kollegorna”. – Ian Weddell, Commercial Manager, Kinnarps.12 

 

Det är viktigt att kunna prata om sitt arbete med någon. Det kan innefatta arbetskollegor 

eller också personer som man inte nödvändigtvis arbetar med. När man har någon att 

prata med om sitt arbete jobbar man bättre än om man kommer fram till något helt själv, 

utan feedback. Dessutom jobbar man mer effektivt under uppsyn. 50 % av cheferna i 

öppna kontorslandskap anser att deras anställda blir mer produktiva av att chefen sitter 

bland dem. Motsvarande andel hos arbetarna är 38 %.13 

 

”2020 lever vi i ett samhälle där teknik används överallt. Vi kommer att 

kunna arbeta var och när vi vill. Jag tror också att vi kommer lägga en större vikt vid 

personifiering på kontoren, i en teknikfixerad värld blir samhörigheten viktigare…” – 

Liv Tveter, VD, Kinnarps.14 

 

Idag arbetar företag mot att bli papperslösa, eller åtminstone ha färre papper. Ken 

Larsson som jobbar på JSC sade till mig med en stolt ton i rösten och ett leende på 

läpparna att han varit papperslös i många år.15 Tekniken har redan tagit över en stor del 

av våra liv och det är utveckling som troligen inte kommer sluta snart. Det var inte 

särskilt länge sedan man började använda mobiltelefoner i vardagen och det har hänt 

mycket sedan dess. Man kan fråga sig hur framtidens teknik ser ut. De nya 

generationerna är generellt sett bättre på att anpassa sig efter den nya tekniken och 

därför kan det vara viktigt att ha en blandad åldersgrupp på kontoren. 

 

Idag, 2016 har det uppstått en del protester mot mobilanvändningen och man värdesätter 

mänsklig kontakt mer än ett textmeddelande. Många idag uppmanar till att titta upp från 

mobilen och umgås med familj och vänner i stället. Ett exempel är Ikeas nya koncept 

”Phone less table” som har visats av Ikea i Taiwan. Det är ett matsalsbord som värmer 

upp mat som står på bordet, men endast om alla som sitter runt bordet lägger ned sina 

                                                 
11  Udovic, Ana. Jobba hemma – men tillsammans. Kupé Januari/Februari, nr 01/02, 2016, SJ. s.61.  
12 Kinnarps trendrapport, 2016. Ian Weddell, Commercial Manager, Kinnarps, Storbritannien 
13 Vasakronan, 2014-06.  
14 Kinnarps trendrapport, 2016. Tveter, Liv, VD Kinnarps Norge 
15 Ken Larsson, konsult, JSC Nässjö, Intervju 2016-02-16.  
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mobiler på en platta som är inskjuten under maten på bordet.16 Trots att det finns många 

som idag kommer med förslag på olika sätt att göra sig av med mobilen anser jag att 

användningen av all slags teknik kommer fortsätta öka. Dock sker detta samtidigt som 

vikten av verklig kontakt ökar. 

 
2.2.1 Den nya generationen 

Den nya generationen har börjat ta sig in på kontoren idag och inom kort framtid 

kommer ännu en ny generation göra entré. Hur vi arbetar på kontoret förändras ständigt. 

Den yngsta generationen idag kallas för generation Z och är födda från och med mitten 

av 90-talet till och med 2010. 17 De har växt upp med en helt annan teknik än de som har 

arbetat på kontor fram till idag. Generellt sett så är generation Z alltid uppkopplade till 

internet, sociala medier och har haft mobiltelefon, bärbar dator och surfplatta sedan 

barndomen. Generation Z är också mer medvetna om klimatkrisen och försöker leva 

mer hållbart, jämfört med föregående generationer X och Y. 

 

Det finns många källor som säger att koncentrationssvårigheter ökar hos barn. 

Diagnosen ADHD är vanligare idag än innan.18 En teori är då att generation Z har 

påverkats negativt av intryck från internet. Videoklippen blir allt kortare och kortare och 

forskningen visar att vårt så kallade ”attention span”19 blir kortare och kortare. År 2000 

kunde vi koncentrera oss i 12 sekunder och 2015 i bara 8 sekunder. Det sägs att en 

guldfisk kan koncentrera sig i 9 sekunder.20 Eftersom den nya generationen alltså har 

mer koncentrationssvårigheter än de föregående generationerna kommer det vara en 

faktor att ta hänsyn till då man utformar framtidens kontor. 

 

2.3 Vad är koncentration? 
Enligt Nationalencyklopedins hemsida betyder koncentration i denna benämning 

”inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information 

eller på en viss aktivitet.”21 Därmed innebär koncentrerat arbete att man har all sin 

uppmärksamhet på en arbetsuppgift under en viss tid.  

 

Man kan läsa på många hemsidor att det är viktigt att eliminera distraktioner när man 

ska koncentrera sig. Det kan vara distraktioner så som mobiltelefonen, ljud, ljus, brist på 

motivation eller självdisciplin. I stort sett vad som helst kan vara en distraktion när man 

ska utföra koncentrerat arbete. Jag har i detta projekt valt att fokusera på distraktionerna  

ljud och visuella intryck som sker i närhet av skrivborden i det öppna landskapet. 

 

2.4 Ljud och koncentrerat arbete 
Ljud som är oönskat kallas för buller.22 Både buller och önskade ljud påverkar oss 

fysiskt och psykiskt. Fysiskt sett påverkar de olika ljuden oss på samma sätt, man blir 

lika hörselskadad om man lyssnar på hög musik som man blir av att lyssna på buller.23 

                                                 
16 Grossman, Samantha. IKEA Really Wants You to Put Your Phone Away and Enjoy Your Life, 2016-02-01. 
Time. 
17 Wikipedia, Generation Z, 2016-04-30.  
18 Wahlgren, Anna. Skolvärlden, Lärarnas Riksförbund. Diagnoshysterin: Dubbelt så många utredningar 
görs. 2012-01-20.  
19 Wikipedia, Attention Span, 2016-04-26. 
20 Haidl, Kajsa. Dagens Nyheter, Kultur &Nöje, Kulturskapare anpassar sig till nytt beteende. 2015-08-03.  
21 Nationalencyklopedin, koncentration.  
22 Nationalencyklopedin, buller.  
23 Tideström, Karin. Medicinsk Vetenskap, nr 1 2012. Karolinska Institutet, Oönskat ljud negativt för 
hälsan. 2015-01-23.  
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Dock leder det oönskade bullret till en irritation och påverkar vår upplevelse på ett helt 

annat sätt. Ljud studier har visat att buller kan sänka den kognitiva förmågan med 

30%.24 Det kan vara en anledning till att så mycket som 20 % väljer att jobba 

hemifrån.25 

 

Mats Nilsson berättar också att källan till bullret kan ha betydelse för hur störande vi 

upplever det.26 Det har visat sig att flygbuller vanligtvis upplevs som mer störande än 

tågbuller på samma ljudnivå. Alltså finns det en psykologisk aspekt i upplevelsen. Det 

kan vara så att vi har en mer positiv attityd till tåg. På samma sätt kan en kollega på 

jobbet störa koncentrationen mycket mer än en annan, beroende på vilken relation man 

har till kollegan.  

 

Det finns dock också de som tycker om att jobba på café där det är lagom mycket ljud. 

Man blir alltså inte lika störd av att höra personer som man inte känner. Detta är ett 

exempel på att det ’meningsbärande ljudet’ har stor betydelse. Det kan exempelvis vara 

ljudet från att mobilen plingar för att man får mail eller att man tycker sig höra sitt 

namn. Det kan också innebära att man råkar höra vad några arbetskollegor pratar om 

och blir intresserad av samtalsämnet.27 Det är framförallt sådana här distraktioner som 

man vill undvika när man ska utföra ett koncentrerat arbete i ett öppet kontorslandskap. 

 

Vissa säger att de vänjer sig vid ljudet i de öppna kontorslandskapen efter ett tag. Dock 

har det visat sig att ljudet i längden gör de kontorsanställda mer utmattade och ger en 

sämre koncentrationsförmåga.28 Alltså kan ljudet påverka oss utan att vi märker det.  

 
2.4.1 Dagens marknad av ljudabsorbenter 

Man kan utan tvivel säga att det blivit en trend att sälja ljudabsorbenter idag. Det finns 

många olika slags ljudabsorbenter. Det kan exempelvis innebära vajerhängda, 

golvstående, vägghängda eller bordsmonterade skärmar. De innebär oftast tygklädda 

skärmar med vaddering inuti. 

 

Om man jämför utbudet på Stockholm Furniture & Light Fair i Stockholm, år 2015 och 

2016 kan man se en tydlig utveckling. Allt fler företag designar och säljer 

ljudabsorbenter. Jag pratade med Håkan Eberhardsson på Kinnarps Interior i Kalmar om 

faktumet att ljudabsorbenter är en stor trend just nu. Jag frågade vad han tänkte kring 

det och han svarade: 

 

”Visst har det blivit en stor trend med ljudabsorbenter. Men med den 

trenden så har man insett hur stort behovet av ljudabsorbenter är”.29  

 

På Stockholm Furniture & Light Fair i Stockholm 2016 pratade jag med personer på 

bland annat företagen Zilenzio och Lintex som varit i branschen ett tag. 

Representanterna från de båda företagen ansåg att det idag är många som säljer 

ljudabsorbenter som inte fungerar. De sa att många företag precis har gett sig in på 

                                                 
24 Udovic, Ana. Ju öppnare desto bättre. Kupé Januari/Februari, nr 01/02, 2016, SJ, s.59.  
25 Vasakronan, 2014-06.  
26 Tideström, Karin. Medicinsk Vetenskap, nr 1 2012. Karolinska Institutet, Oönskat ljud negativt för 
hälsan. 2015-01-23.  
27 Ekselius, Elin. Publikt, Öppna landskap inte deras melodi. 2011-10-18.  
28 Tideström, Karin. Medicinsk Vetenskap, nr 1 2012. Karolinska Institutet, Oönskat ljud negativt för 
hälsan. 2015-01-23.  
29 Håkan Eberhardsson, Säljsupport/Innesäljare, Kinnarps Interior, Intervju 2016-02-16.  
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denna marknad och inte vet vad de gör. De företag som precis börjat sälja 

ljudabsorbenter kan inte säga hur mycket ljud deras produkter absorberar.  

 

En svårighet med att säga hur mycket ljud en ljudabsorbent tar upp är att det inte finns 

någon standard. Eller rättare sagt, det finns många olika standarder. För att testa den 

ljudabsorberande förmågan i en produkt kan man skicka in produkten till ett labb och att 

göra det kan kosta runt 20 000 kr. Även efter labbet har testat den absorberande 

förmågan är det svårt att förklara för andra hur bra just den produkten är, eftersom det 

inte finns någon standard som alla kan relatera till.30 Jag tror att det är många företag 

som inte tar sig tiden eller pengarna att göra detta. För att sälja en skärm till en okunnig 

kund räcker det med att säga att en produkt är ljudabsorberande. Även om kunden hade 

fått ett nummer på kvaliteten så hade det inte sagt dem någonting.  

 
2.4.2 Vad gör en produkt ljudabsorberande? 

För att förstå en ljudabsorbent måste man förstå att det finns olika typer av ljudvågor. 

Ljudvågor är luftvibrationer i höga och låga frekvenser. De låga frekvenserna är dova 

toner, så som basen man kan ställa in på en högtalare. Höga ljudfrekvenser är ljud från 

exempelvis samtal, ringsignaler och tangentbordsknappande. För att absorbera dessa 

olika ljudvågor krävs också olika tekniker och material. De låga ljudfrekvenserna 

absorberas med hjälp av hårda material och ytor, som till exempel väggar. De höga 

ljudfrekvenserna absorberas genom mjuka material, så som tyger och isolering. Därför 

består en bra ljudabsorbent av både mjuka och hårda material. Det är inte ovanligt att 

ljudabsorberande skärmar tillverkas med en hård kärna och med mjukt material runt för 

att absorbera ett brett spektrum av ljudvågor.  

 

 

Figur 2 - Överst - ljudvågor med hög frekvens. Nederst - Ljudvågor med låg frekvens. 

 

Det som ljudabsorbenter egentligen gör är att minska efterklangen av ett ljud. 

Efterklang innefattar det ljud som reflekteras efter att ljudvågorna har nått en yta.31 

Precis som ljus så reflekteras ljudet och byter riktning. Därför är också placeringen av 

ljudabsorbenter väsentlig. 

 

                                                 
30 Elgmo, Dick, VD/marknadsansvarig, Frapett Produktion, Mönsterås. 2016. 
31 Wikipedia. Efterklang. 2015-12-10.  
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2.4.3 Olika typer av ljudabsorbenter 

Det finns olika typer av akustikprodukter som påverkar ljudmiljön på olika sätt. 

Absorption innebär att ljudet som träffar en yta absorberas och försvinner inuti 

produkten. Diffusion innebär att ljudet som träffar en yta ”splittras” och därmed undviks 

reflexer, så som efterklang. Dämpning innebär att ljudet skärmas av från en sida till en 

annan.32 

Figur 3 - Bild på akustik-begrepp. 

2.5 Avskärmning och koncentrerat arbete 
En annan störningsfaktor på kontoret då man ska utföra koncentrerat arbete är visuella 

intryck. I öppna kontorslandskap är det ofta mycket rörelse och i aktivitetsbaserade 

kontor är till och med tanken att man ska flytta på sig mycket. Det vanligaste sättet att 

förhindra distraktionen av rörelse är att använda sig av skärmar som gör att man inte ser 

lika mycket av omgivningen.  

 

Synfältet kallas det område från vilket ett öga vid oförändrad ställning kan mottaga 

synintryck.33 Inom synfältet är det bara en liten del som man kan fokusera på. Det som 

ögat inte fokuserar på kallas för perifert synfält och innefattar det som vi kan uppfatta i 

ögonvrårna. Det perifera seendet reagerar på rörelser som sker, trots att man inte kan 

fokusera på det.34 Därför kan rörelser i ögonvrårna vara väldigt störande för 

koncentrationen.  

 

Genom avskärmning kan man också skilja på olika områden. Att sätta en skiljevägg 

mellan två skrivbord kan vara ett enkelt sätt att skapa två personliga arbetsytor. Det har 

framkommit ur min research att det är viktigt för kontorsanställda att ha sin egna 

personliga yta på arbetsplatsen (se bilaga A). Därför har jag valt att designa en 

avskärmning som är inriktad på att skapa en personlig arbetsyta och som skärmar av det 

man annars ser i periferin.  

 

 

 

                                                 
32 The Acoustics Guide, Abstracta.  
33 I Lindskog, Bengt: Medicinsk terminologi (5:e upplagan 2008, 697 sidor) 
34 Wikipedia. 2014-04-20.  
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2.6 Att skapa en personlig miljö 
2.6.1 Familjebilder 

Att kunna skapa sin egen arbetsmiljö har visat sig öka trivseln på kontor. Att själv vara 

med och påverka gör att man ökar känslan av personlig kontroll.35 Eftersom 

aktivitetsbaserade kontor innebär att man byter skrivbord och rum ofta är det svårt att 

göra arbetsplatsen personlig. Man har länge använt skrivbordsavskärmningar för att 

sätta upp exempelvis familjefoton. På ett aktivitetsbaserat kontor har man ofta en 

”clean-desk policy” som innefattar att skrivbordet alltid ska vara rent när det inte är 

någon där. Det leder till att arbetsplatsen blir kliniskt ren men också att man inte längre 

kan hänga upp sina familjefoton på skrivbordsskärmarna.36 På JSC:s aktivitetsbaserade 

kontor i Nässjö löste man det genom att ha en gemensam vägg med familjefoton.  

 

Varför är det så viktigt för folk att ha familjefoton och liknande på arbetet? Det kan bero 

på att man vill känna en större hemtrevnadskänsla och därför  markerar sitt territorium. 

Med en personlig arbetsplats kan man visa för andra vilken slags person man är och det 

blir lättare att hitta personer med gemensamma intressen. Dock är det mest för sin egen 

skull som man väljer att dekorera arbetsplatsen med personliga ägodelar. Det har visat 

sig att personer med hög befattning känner mindre behov av en personifierad arbetsplats 

än anställda med en lägre befattning. Det kan bero på att man personifierar platsen för 

att öka känslan av personlig kontroll. Om man är chef har man ju redan en hög grad av 

personlig kontroll i arbetet.37 

 

                                                      Figur 4 - Vägg med familjefoton från JSC:s aktivitetsbaserade kontor. 

Den nya generationen som i framtiden kommer jobba på kontor kommer antagligen inte 

personifiera sin arbetsplats på samma sätt. Det är oftast den äldre generationen som idag 

väljer att rama in foton på familj för att ha på arbetsplatsen. De som är yngre väljer i 

stället att ha bilder på datorn eller mobilen och visar upp dem genom att publicera på 

                                                 
35 Janson Lundkvist, Barbro. 2015-05-25. Foton på barnen skapar trivsel på jobbet. Akademikern, 
Akademikerförbundet SSR.  
36 Nandorf, Tove. Dagens Nyheter, ekonomi. Säg farväl till din fasta arbetsplats. 2011-02-02.  
37 Janson Lundkvist, Barbro. 2015-05-25. Foton på barnen skapar trivsel på jobbet. Akademikern, 
Akademikerförbundet SSR.  
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sociala medier. På så sätt visar även de att de har en plats i världen och kan få 

bekräftelse, samt en känsla av kontroll. 

 
2.6.2 Att kunna kontrollera sin avskärmning 

Många kontorsanställda upplever det lättare att koncentrera sig i cellkontor i jämförelse 

med öppna kontorslandskap. Ofta beror det på att man kan stänga dörren om sig och på 

så sätt visa att man är upptagen. Valet som man tar tror jag har stor inverkan på den 

följande koncentrationsförmågan. När man själv bestämmer sig för att man ska arbeta 

och på något sätt visar det utåt, blir det lättare att koncentrera sig än om man inte kan 

ändra på något i sin miljö. Att själv bestämma över sin miljö och att ha olika alternativ 

till avskärmning är viktigt.  

 

Det viktigaste för användaren är kanske inte just de olika alternativen till arbetsmiljöer, 

utan att möjligheten att skapa dem finns där. Att veta att man kan ändra på något kan 

vara viktigt, även fast man inte gör det. Trivseln ökas om man har valet att göra sin plats 

till sin egna genom att exempelvis höja skrivbordet, stolen, sätta på musik eller skärma 

av mer eller mindre. Även om alla möjligheter inte används kan de ha en betydande roll 

eftersom valet finns. 

 

3 Genomförandet 

3.1 Samarbete med Frapett 
Under projektets gång har jag samarbetat med företaget Frapett. De har haft olika krav 

på tillverkning, miljöhänsyn och kostnad. Samarbetet med dem har gynnat mig väldigt 

mycket då jag fått en inblick i hur det kan vara att utveckla en produkt för produktion. 

 

Frapett är ett litet företag med 13 anställda idag, 2016. Namnet Frapett kommer ifrån 

efternamnen Fransson och Pettersson, vilket var de två personerna som grundade 

företaget. De håller till i Mönsterås i östra Småland. Frapett utvecklar och producerar 

arbetsstolar och ljudabsorbenter för att sedan sälja till återförsäljare, som exempelvis 

Kinnarps. Jag har haft mailkontakt samt möten med Vd:n för företaget, Dick Elgmo.  

 

Dick har berättat att Frapett startade för 22 år sedan och att de har jobbat med 

ljudabsorbenter i ca 10-12 år. Han förklarade att de under den tiden har stött på de flesta 

problem som går att stöta på inom ämnet och att de därför är kunniga. Frapett jobbar 

inte för att producera så mycket som möjligt utan riktar in sig på att vara 

kundanpassade. De satsar på ett brett sortiment och säger att de alltid sätter individens 

behov före massproduktion. Deras kunder kan alltid själva anpassa mått, tyg och 

tillbehör till produkterna. Deras vision är att “vara den mest innovativa producenten av 

arbetsstolar och ljudabsorbenter.”38  

 

Dick berättade att de är väldigt noggranna med kvaliteten på deras absorbenter och att 

de har “A-klass” på deras produkter. En teknik som de inte jobbar med, till skillnad från 

många andra företag, är formpressat (vilket görs genom värme och tryck). Därför är de 

begränsade när det gäller formen på deras produkter. Den största anledningen till att de 

inte tillverkar produkter genom att formpressa är att det inte absorberar ljud lika bra. 

Frapetts ledord är kvalitet, miljö och socialt ansvar.  

 

                                                 
38 Frapett Produktion. 
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Jag frågade vad som skulle förväntas av mig ifall vi samarbetade. Dick berättade att det 

var viktigt att jag håller mig inom företagets ramar. Alltså att det jag gör måste hänga 

ihop med hela deras koncept. Han sa att han inte kunde förklara exakt vad det är utan att 

jag får klura ut det själv utifrån all information jag kan snappa upp om dem.  

 

Frapett har under några år satsat på att utveckla deras kontorsstolar och har därför inte 

uppdaterat sortimentet med ljudabsorbenter på ett tag. Jag får vara med från nystarten 

med utvecklingen av deras ljudabsorbenter. Dick Elgmo berättade att han tyckte deras 

formspråk är väldigt fyrkantigt och att det är något som de hade velat undvika. Jag 

skulle säga att det består av väldigt geometriska former. Deras bäst säljande produkt 

idag är ”pusselbiten”, kanske för att den sticker ut ur mängden och är lite mer lekfull.  

 

 
Figur 5 - Kollage med Frapetts nuvarande utbud av ljudabsorbenter. 

 

3.2 Koncept 
Under skissfasen försökte jag först utgå ifrån vad som kommit fram under research-

arbetet (se bilaga A). Detta är en lista på funktioner som hade varit bra för min produkt, 

vilka är listade i prioritetsordning utifrån min inledande research: 

 

1. Skapa sin egna personliga plats. 

2. Absorbera ljud. 

3. Visa om man är upptagen eller inte. 

4. Minska att andra personer pratar runt omkring. 

5. Kunna kontrollera avskärmningen själv - hur mycket man vill avskärma. 

6. Minska känslan att känna sig bevakad - att folk ser vad man arbetar med. 

7. Flexibel - lätt att flytta på. 

8. Ha översikt framåt. 

 
3.2.1 Signalfärger visar hur upptagen man är 

Ett av koncepten jag kom fram till går ut på att man med hjälp av ”signalfärgerna” rött, 

orange och grönt kan visa hur upptagen man var. Det som de flesta stör sig på när de 

försöker koncentrera sig är ljud. Framförallt kollegor som pratar i bakgrunden eller som 

vill säga något fast man är upptagen. Ett problem är att det inte är tillräckligt tydligt ifall 

man kan tänka sig att bli avbruten eller inte. På aktivitetsbaserade kontor har man olika 
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zoner där man antingen får avbryta eller inte. Dock fungerar inte det systemet eftersom 

alla tänker att “min fråga går ju jättesnabbt och är väldigt viktig”.  

Detta var ett koncept som jag trodde ganska mycket på och valde att testa själv. 

 

 

 

Jag klippte ut tre stycken tygbitar i grönt, orange och rött för att se om mina 

klasskamrater skulle förstå vad de betydde utan att jag förklarade det för dem.  

 Grönt - det är okej att störa mig 

 Orange - du kan störa mig om du känner att det är viktigt  

 Rött - stör absolut inte 

 

Jag blev avbruten flera gånger fast jag lagt fram den röda tygbiten. Jag märkte att det är 

viktigt att alla vet vad de olika färgerna betyder. De behöver en förklaring, trots att det 

är väldigt intuitiva färger. Att det bara var jag som gjorde detta test och inte berättade 

för de andra vad det betydde påverkade resultatet. 

 

En intressant sak som jag märkte är att jag själv också påverkades av vilken färg jag 

valde att använda. När jag lade fram den gröna blev jag mindre pressad att prestera. Jag 

använde den för att få en liten minipaus.  

 

När den röda låg framme och jag kom in i ett flow kändes det som att jag lättare 

stannade i flow eftersom jag blev påmind av färgen varje gång jag blev ofokuserad. 

Färgerna hjälper alltså till med självdisciplinen. Den gula färgen lade jag fram när jag 

var osäker på hur upptagen jag var och hur produktivt jag skulle kunna arbeta. Det 

resulterade i att jag gjorde flera saker samtidigt, som exempelvis lyssnade på kompisar 

och arbetade. Då blev båda saker halvdant gjorda, jag hade svårt att koncentrera mig på 

en uppgift i taget.  

 

När jag exempelvis lade fram den gröna färgen så var det för att jag inte hade haft något 

emot att prata med någon. Automatiskt så blev jag väldigt självcentrerad och tänkte att 

“nu är det okej för mig att prata med andra”. Detta kan dock bero på att ingen annan än 

jag använde samma system och att jag därför inte visste hur fokuserade de var på sitt 

arbete. På samma sätt förväntade jag mig att det ska vara tyst då jag satta upp den röda 

tygbiten och blev irriterad när andra pratade då jag hade den uppe. Det visade sig vara 

lättare att säga nej till någon eller något då man hade den röda tygbiten framme. 

 

Figur 6 - Visualisering av konceptet signalfärger. 
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Med detta system kan man bli mer medveten om hur effektivt man arbetar. 

Färgpsykologin spelar en stor roll här. Den röda färgen som jag använde mig av var mer 

åt det orangea hållet och kanske borde den inte vara mer röd. En extremt röd färg kan 

framkalla stress och/eller ilska. Man kanske inte skulle använt sig av intuitiva färger 

alls. Exempelvis skulle man kunna ha blått när man är som minst upptagen eftersom det 

är en lugnande färg. 

Figur 7 - Foto på färgade tygbitar för att testa konceptet signalfärger. 

 

När jag pratade med Frapett om denna idé så fick jag höra att det ”antagligen inte är en 

kioskvältare”. Dick Elgmo sa att det antagligen inte skulle vara någon som använde sig 

av signalfärgerna, även om det var en god idé. Det måste det vara väldigt enkelt att byta 

färg för att detta koncept skulle fungera i praktiken. Därför lämnade jag denna tanke. 

 
3.2.2 Sidoskärm som går utöver skrivbordet 

Efter att ha pratat med Frapett så sa de att en avskärmning som sticker ut, utöver 

bordskanten är relevant eftersom de har sett en stor efterfrågan på detta. 

 

 
Figur 8 - Tidiga skisser som jag gjorde innan Frapett föreslog att jag skulle  

designa en avskärmning som sticker utanför skrivbordskanten. 
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Jag skissade på olika funktioner som en sidoskärm skulle kunna ha. Jag satsade på att 

göra något där användaren kan bestämma hur mycket man skärmar av på sidan. Den 

som jag valde att gå vidare med är två skärmar, därav en är fastsatt på skrivbordet och 

en går att skjuta fram och tillbaka, intill den fasta skärmen. Den tar lite plats och skulle 

kunna göras riktigt smidig med hjälp av skenor som går emellan de båda skärmarna. 

 

Figur 9 - Skiss som visar hur skärmen fungerar. 

3.3 Utveckling 
Utvecklingen av produkten har gått mycket hand i hand med Frapetts önskningar. Vi  

har med jämna mellanrum haft kontakt. På möten visade jag vad jag hade kommit fram 

till och fick sedan feedback av Dick Elgmo. Utefter det bestämde vi sedan tillsammans 

vad som ska göras fram till nästa möte. Det kunde exempelvis innebära att jag skulle 

skissa mer på något speciellt eller göra något specifikt i CAD medan Dick exempelvis 

skulle prata med sin ingenjör eller beställa tyg åt prototypen. Designprocessen och 

slutprodukten är ett resultat av god kontakt mellan mig och Dick Elgmo på Frapett. 

 
3.3.1 Form 

Dick Elgmo hade tidigare berättat att han tyckte Frapetts formspråk är fyrkantigt och att 

det är något de hade velat undvika. Jag arbetade mot att hitta en form som är mer lekfull 

och uttrycksfull än Frapetts utbud idag men som ändå hade kunnat platsa in i 

sortimentet, samt i stora skalor i ett öppet kontorslandskap. I framtiden kommer 

aktivitetsbaserade kontor med mer lekfull inredning vara vanligare. 

 

Eftersom Frapett inte jobbar med formpressade absorbenter är de någorlunda 

begränsade gällande vilka former de kan tillverka. De arbetar med träramar som är 

fyllda med ljudabsorberande PET-fibrer. För att göra en avrundad form kan man 

använda sig av ett tunnare trä som böjs och ligger ovanpå en kraftigare träram. 
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Frapett klär deras skärmväggar genom att sy tygpåsar som sedan träs över ramen. Efter 

att tyget har trätts över formen syr man en söm som gör att tyget sitter fast. På grund av 

detta är jag också begränsad i formarbetet. Man måste kunna trä på tygen från ett håll 

och sedan sy en söm där öppningen innan var.  

 

Först skissade jag väldigt fritt på formen och kom fram till många olika uttryck. När jag 

fastnade efter att ha skissat ett tag så tog jag inspiration från vatten, vågor och droppar. 

Det satte igång min process när jag satt fast. Tanken var att vatten är lugnande för 

många och att man vill känna lugn när man ska koncentrera sig. 

 

Figur 11 - Skiss på två skärmar som är inspirerade av vågor. 

Det var viktigt för mig att utnyttja att jag hade två rörliga delar. Jag ville att formerna på 

de båda delarna skulle samspela och fastnade för tanken att man kunde få olika slags 

uttryck beroende på hur utskjuten skärmen var. Skissen på vågor var mer intressant på 

papper då man såg linjerna i genomskärning (se bild ovan) än den var när jag gjorde 

vidare tester med den i 3D. Kortsidorna var tvungna att vara raka för att det skulle 

fungera tillsammas med en skärm på framsidan av skrivbordet och det hade varit svårt 

att göra en ram som såg ut så här (se bild nedan). Jag gav helt enkelt upp denna idé. 

 

Figur 10 - Så här kan Frapett tillverka radier med hjälp av träramar.  

En tunn skiva böjs över hålrummet på en kraftigare ram. 
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Figur 12 - Foto på 3D-skiss med form inspirerad av vågor. 

När jag skissade vidare kom jag fram till dessa två former (se bild nedan) och 

tillsammans med Dick Elgmo kom jag fram till att fortsätta med den vänstra. 

 

 
Figur 13 - Två olika skisser på skärmar. Jag valde att utveckla den vänstra. 

Anledningen till att vi valde den vänstra skissen var att man skulle kunna jobba med att 

få ett fint möte mellan de båda delarna när skärmen är helt utdragen. Dessutom kan det 

bli en fin detalj i det innersta hörnet då den är inskjuten (se bild) eftersom formerna är 

olika. Dessa gjorde jag innan jag tog inspiration från vatten men på något vis liknar de 

idén med vågorna.  

 

Skissen till höger är bra eftersom den har en tydligare riktning men jag märkte att den 

hade varit omöjlig att göra eftersom skenorna (som möjliggör att skärmen kan skjutas 

fram och tillbaka) inte kan gå hela vägen. Den går alltså inte att skjuta hela vägen in. 

Det är också därför skenorna på den vänstra skissen är placerade annorlunda. I detta 

stadium visste jag inte att jag senare bara skulle använda mig av en skena och att den 

skulle vara mycket bredare är skenorna på dessa skisser. 

 

Den fasta skärmen ska ha samma tjocklek som de brukar använda på deras befintliga 

produkter (50mm). Därmed kan man uppskatta ungefär hur mycket ljud skärmen 

kommer absorbera. Dessutom passar Frapetts bordsfästen och man får ett jämnt möte 



  
 

19 

om man väljer att dessutom koppla ihop sidoskärmen med en huvudskärm framför sig 

på skrivbordet. Den utskjutbara skärmen är 24 mm tjock eftersom det är den storleken 

som det ljudabsorberande materialet är i, utan att behandlas. I och med att denna är så 

pass tunn väger den mindre och blir lätt att skjuta fram och tillbaka. Dessutom tar den 

inte så mycket extra plats av skrivbordsytan.  

 

Den utskjutbara delen är närmast kroppen eftersom man vill se vad som händer när man 

flyttar på den. Baksidan av den fasta skärmen kan användas för att hänga upp saker på 

om man vill. Jag och Dick kom överens om att överlappet mellan de båda skärmarna 

behöver vara minst 20 mm. Överlappet är viktigt med tanke på hur stabil den utskutbara 

delen blir då den är helt utskjuten. 

Efter att jag gjort många justeringar på formen kom jag fram till denna (se bild nedan). 

Radierna är så stora som möjligt med tanke på skenans placering. Skenan kommer 

placeras på samma höjd som den brukar på huvudskärmar. Därmed passar sidoskärmen 

ihop med Frapetts redan befintliga utbud av huvudskärmar. 

 

 
Figur 15 - Så här ser mötet ut mellan de båda skärmarna då skärmen är helt utskjuten. 

 

Figur 14 - Foto på tidig prototyp som visar tjocklek på de 

båda delarna, samt överlappet mellan dem. 



  
 

20 

Formen är mer lekfull och mindre fyrkantig än de flesta produkter i Frapetts utbud. Den 

fasta delen har en rak kant för att kunna kombineras med en huvudskärm som 

användaren har framför sig på skrivbordet. Det yttre rundade hörnet på den utskjutbara 

delen medverkar till att man inte kan stå och hänga på skärmen.  

 
3.3.2 Handtag 

Jag skissade väldigt mycket på handtaget innan jag kom fram till ett resultat. Det 

viktigaste var att handtaget skulle visa att man kan flytta på skärmen. Eftersom skärmen 

ska vara väldigt lätt och smidig behöver inte handtaget vara särskilt ergonomiskt. Det 

var viktigt för mig att handtaget följer funktionen, ’form follows function’ så att säga. 

Handtaget fick exempelvis inte se ut på ett sätt som gör att man kan tro att man ska 

flytta skärmen i någon annan led. Dessutom fick handtaget inte sticka ut nedanför 

kanten av den utdragbara skärmen för att den skall kunna skjutas hela vägen in och inte 

slå i skrivbordskanten.  

I början funderade jag en del på att använda handtaget som en del av formen. Dock var 

jag i så fall tvungen att göra det i övre hörnet som på bilden ovan (för att man ska kunna 

trä på tyg). Hålrummet förstörde formen som jag hade kommit fram till. Dessutom ville 

jag försöka mjuka upp det yttersta nedre hörnet med hjälp av handtaget. 

 

 

Figur 16 - Skiss på handtag som är 

en del av formen. 

Figur 17 - Skiss på ett försök att få 

handtaget att smälta ihop med skenan. 
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Jag skissade en hel del på handtaget innan jag bestämde mig för formen eller visste att 

jag skulle använda mig av en bred skena. Innan det tänkte jag mig att handtaget kunde 

koppla samman de båda skärmarna genom att bli en fortsättning av skenan. Jag testade 

då att göra detta med den valda formen och med funktionsskenan men det fungerade 

inte alls som jag hade tänkt mig. En annan tanke var att ett sådant här handtag skulle 

kunna innebära möjligheter att ha en upphängningsanordning. Dock kändes det inte 

särskilt relevant eftersom jag designar åt aktivitetsbaserade kontor där man inte ska 

förvara saker på skrivborden.  

 

 
Figur 18 - Ett enkelt handtag är tydligast och passar formen bäst. 

Jag märkte att ett så enkelt handtag som möjligt var mest smickrande tillsammans med 

formen som jag valt. Ett handtag som tydligt utstrålar att det är just ett handtag och att 

man kan flytta på skärmen. Jag valde att sätta det i det nedre hörnet för att mjuka upp 

kanten som var där.  

 

Det slutliga handtaget är även bakåtböjt för att koppla samman de båda delarna i 

skärmen bättre. Det tar ingen extra plats av skrivbordsytan och gör också att hela 

produkten blir mer tredimensionell. Jag gjorde till en början handtaget så litet som 

möjligt för att man skulle kunna ha två sidoskärmar bredvid varandra. Sedan kom jag på 

att det inte finns någon anledning att ha två skärmar alldeles intill varandra. Om den ena 

personen drar ut sin skärm kommer det ju inte bli någon skillnad om den som sitter 

bredvid också drar ut sin.  

 

 
Figur 19 - Rendering ovanifrån som visat hur handtagen är böjda bakåt. 
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Efter att jag skickat ritningar till Frapett fick jag reda på att det var omöjligt att bocka 

det handtag som jag hade designat, dvs. att böja det. Företaget som bockar handtagen 

behöver en viss radie och ett visst avstånd mellan raksträckan och bockarna. Bilden 

nedan till vänster visar hur jag ville ha det och hur det slutligen blev, utifrån kraven som 

ställdes på dimensioner. 

 

 
Figur 20 - Till vänster, så som jag ville att handtaget skulle se ut.  

Till höger, så som handtaget kommer bli på grund av tillverkningsmetoder. 

 
3.3.3 Skena och överlapp 

Från början tänkte jag att skärmen skulle kunna skjutas fram och tillbaka med hjälp av 

två skenor som var fästa i den fasta delen av skärmen och med hjul på den utskjutbara 

delen. Jag trodde också att jag skulle behöva teleskopskenor, liknande sådana som 

används i kökslådor. Med en sådan här mekanik skulle produkten bli pålitlig och stabil 

men det skulle också kosta en del. Dessutom skulle skenorna då synas på insidan av den 

fasta delen samt på utsidan av den utskjutbara delen. Jag ville att skenorna skulle synas 

så lite som möjligt och tänkte att detta kanske inte är den bästa lösningen. 

 

 
Figur 21 - Teleskopskenor. 

Senare kom jag fram till att man i stället kunde ha ett överlapp mellan de båda delarna 

när skärmen är i helt utskjutet läge. På det sättet kan man ha fästen i form av hjul i den 

utskjutbara delen som har lika stort avstånd som överlappet och därmed slippa en 

teleskop-funktion. Det finns risk att denna lösning inte är lika stabil, vilket var ett 

orosmoment. Efter att Dick pratat med ingenjören på Frapett kom vi överens om att 

satsa på denna lösning, med överlapp. 
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Figur 22 - Frapetts funktionsskena. 

Jag och Dick Elgmo kom överens om att vi skulle använda oss av deras befintliga 

aluminiumprofil till att lösa den utskjutbara funktionen. Denna profil används idag till 

huvudskärmar (som man har framför sig på skrivbordet). Frapett kallar den för 

’funktionsskena’ för att den används för att hänga upp saker på. Man kan exempelvis 

hänga upp datorskärm, pärmförvaring eller skrivbordslampa på skenan. Fördelarna är 

många när det gäller att använda samma profil som de redan har. Det blir billigt 

eftersom de redan har den på lager och sidoskärmen kommer passa bra ihop med 

Frapetts nuvarande sortiment med huvudskärmar. Skenan kommer monteras på samma 

höjd som på huvudskärmar man kan ha framför sig på skrivbordet.  

 

 
Figur 23 - Minimalt överlapp när skärmen är helt utskjuten. 

Överlappet mellan de båda delarna (A) är designat med hänsyn att vara tillräckligt 

stabilt. Den vita sträckan (B) i mitten symboliserar sträckan som hjulen kan fästas på. 

Det är den sträckan som avgör hur stabil skärmen blir. På grund av Frapetts 

tillverkningsmetoder med träramar krävs ett avstånd från kanterna (C). Överlappet blev 

aningen större än jag hade hoppats på men det allra viktigaste med produkten är kvalitén 

i funktionen och det är också på grund av den som överlappet har sitt mått. 
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3.3.4 Tyg 

Frapett rekommenderade att jag använder mig av filt på prototypen. Filt kan samla en 

del damm men tål också ganska hårdhänt rengöring utan att slitas. Dessutom är filt ett 

förlåtligt tyg när det gäller skavanker. Jag utgick ifrån färgkartor som jag fått från 

Frapett då jag valde vilken typ av filt som jag skulle använda på modellen. Den största 

anledningen till mitt val av tyg var på grund av färgen. 

 
3.3.5 Färg 

Eftersom Frapetts kunder alltid har möjligheten att bestämma tyg och färg efter deras 

tycke när de köper en produkt, så är färgsättningen inte en stor fokuspunkt i detta 

projekt. Färgerna som jag valt är till för marknadsföring men kan också ses som ett 

förslag på färgsättning till kunden.  

 

Jag valde att undvika röda nyanser eftersom de kan ha en tendens att vara stressande, 

åtminstone om man utsatts för dem under en längre tid.39 Om sidoskärmen används i 

stora skalor kommer färgen omfatta en väldigt stor del av kontoret. Dessutom kommer 

användaren känna sig relativt innesluten och ombonad i färgen då denne har både 

huvudskärm och sidoskärm. När jag valde form satsade jag på att komma fram till en 

lugn form och därför valde jag att även använda mig av en ”lugn färg”.  

 

Jag valde att använda mig av en blågrön filt för att skapa ett slags lugn. Eftersom 

kontoret kommer innefatta många andra möbler och produkter bör färgen på skärmen 

inte kräva mycket uppmärksamhet. Dock var det viktigaste just nu att färgen passar till 

utställningen och marknadsföring. Till marknadsföring kan det vara bra med tydliga 

färger och mycket kontraster. När det gäller skena och handtag kunde jag välja antingen 

vitt eller krom-färgat. Jag valde vita tillbehör till modellen eftersom det skapar en större 

kontrast med mitt valda tyg.  

 

Tyget som jag tillslut valde är från Gabriel. Det tillhör en färgkarta som heter Europost 

2 och heter 67066. Den första bilden från vänster är tagen från Gabriels hemsida. De 

andra två bilderna är så som jag uppfattar att färgen ser ut i datorn. I mitten med 

färgsystemet CMYK och till höger RGB. Alltså kan man tänka sig att färgen egentligen 

är en slags blandning av dessa tre.  

 

 
    Figur 24 - Tre bilder på färgen 67066 från Gabriel. 

 

 

 

                                                 
39 Petré, Nadine. Amelia, 2010-03-27. Så påverkas du av färgerna.  
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3.4 Tillverkning 
Eftersom Frapett och jag har haft väldigt god kontakt under hela processen så har jag 

lärt mig mycket kring deras produktionsprocess. Slutprototypen som gjordes till 

slutredovisningen av detta projekt gjordes av Frapett och därför är den gjord precis 

enligt deras tillverkningsmetoder. Eftersom det är en första prototyp undviker jag att 

skriva att den har tillverkats precis som om den var i produktion. Jag har valt att inte gå 

in på detaljer kring hur varje del tillverkas. Dock har jag skrivit en del om tillverkningen 

i mina formval (se 3.3 Utveckling). I kontakten med Frapett har en dialog förts som 

indikerar på fortsatt vidare satsning av detta projekt. 

 

4 Resultat 
Detta projekt resulterade i en ljudabsorberande utskjutbar sidoskärm som fästs på 

skrivbordet. Sidoskärmen består av två skärmar, varav en är fixerad ovanpå skrivbordet 

och den andra kan skjutas i ett led ut från skrivbordet. Produkten består också av en 

funktionsskena som ingår i Frapetts sortiment, samt ett handtag för den utskjutbara 

delen av sidoskärmen. Handtaget är utformat för att tydligt visa att den är flyttbar. 

 

Det har visat sig att många idag har koncentrationssvårigheter på arbetet.40  

Produkten är menad att användas i öppna kontorslandskap och är designad specifikt för 

fokuszoner i aktivitetsbaserade kontor. Tanken är att skärmen ska användas av 

kontorsanställda för att utföra koncentrerat arbete.  

 
Figur 25 - Slutrendering gjord i Keyshot. Två skrivbord med sidoskärmar bredvid varandra. 

                                                 
40 Billing, Mimi. 2015-06-04. Öppna landskap ett globalt problem. Dagens Nyheter, Ekonomi.  
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     Figur 26 - Detaljbild på handtaget som är bockat bakåt. 

Att själv kunna ändra på sin arbetsmiljö är viktigt för trivseln i kontorsmiljö.41 

Funktionen i denna skärm bidrar med att användaren själv kan påverka hur mycket som 

skärmas av i periferiseendet, vid sidan av skrivbordet. I och med att avskärmningen 

döljer störande rörelser som sker i periferin kan den bidra till en bättre arbetsplats.  

 

Enligt forskning är ljudet en av de största distraktionerna i öppna kontorslandskap. Den 

ljudabsorberande förmågan hos denna produkt bidrar till en bättre akustik i 

kontorsmiljöer, vilket i sin tur bidrar till att kontorsanställda kan få en bättre 

koncentrationsförmåga. En stor distraktion kommer från kollegor som avbryter när man 

jobbar.42 Med denna produkt kan man visa att man är upptagen genom att skjuta ut 

skärmen.  

 

Avskärmningen är designad för att påvisa lugn via form och färg. Dessutom är 

formspråket mer lekfullt än Frapetts nuvarande sortiment, samtidigt som produkten 

passar in i både sortimentet och större skala på ett kontor. Utifrån denna produkt har 

även en huvudskärm med liknande formspråk tillkommit.  

 

Det finns en stor möjlighet att jag fortsätter samarbeta med Frapett efter examen. 

Sannolikt kommer denna utskjutbara sidoskärm att produceras. Resultatet av detta 

projekt är en första prototyp som kan komma att ändras, åtminstone på detaljnivå. 

Dessutom kan det tillkomma fler produkter som tillsammans med denna sidoskärm och 

huvudskärm skapar en produktserie. En plan är att denna hypotetiska produktserie ska 

invigas på Orgatec möbelmässa i Köln, oktober 2016. 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Janson Lundkvist, Barbro. 2015-05-25. Foton på barnen skapar trivsel på jobbet. Akademikern, 
Akademikerförbundet SSR.  
42 Ekselius, Elin. Publikt, Öppna landskap inte deras melodi. 2011-10-18.  



  
 

27 

5 Slutsats 
Mina frågeställningar var:  

 Hur kan man designa en avskärmande produkt som hjälper personer att komma 

över koncentrationssvårigheter i arbetet? 

 Hur kan man designa en produkt för de som sitter i ett öppet kontorslandskap, 

tillhörande en fokuszon på ett aktivitetsbaserat kontor, som vill sitta mer enskilt 

men inte kan ha ett eget rum? 

 

För att komma över koncentrationssvårigheter i arbetet behöver man vända sig mot 

problemen. Jag har tagit reda på olika distraktioner som finns på arbetet och sedan 

försökt åtgärda dem. De distraktioner som jag fokuserat på är ljud, rörelse och kollegor 

som avbryter. Dessutom ville jag ta tillvara på sådant som är viktigt för 

kontorsanställda. Till exempel att kunna skapa sin egna personliga yta, samt att ha 

valmöjligheten att påverka sin miljö. Detta är kriterier som jag utgått ifrån när jag 

designat en produkt som hjälper personer att komma över koncentrationssvårigheter i 

arbetet. 

 

 
Figur 27 - Rendering med slutprodukten i stor skala i en kontorsmiljö. 

När man designar en produkt för öppna kontorslandskap bör man tänka på att produkten 

kan komma att bli en övervägande del av inredningens uttryck. Eftersom avskärmningar 

ofta används i stor skala i öppna kontorslandskap får man ett helt annat intryck av dem 

än man hade fått då man endast ser en enskild avskärmning. Därför har det varit en 

viktig del av min process att då och då stämma av att avskärmningen inte blir för 

uttrycksfull då man ser många av dem, i en stor miljö.  

 

En fokuszon i ett aktivitetsbaserat kontor innebär att man ska arbeta tyst och utan att 

behöva bli störd av andra. Dock visade det sig i min research att många stör i alla fall 

för att man tänker ”min fråga är viktig och går fort”. Detta har jag löst genom att 

användaren på ett enkelt sätt kan visa att man är upptagen.  
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Att man vill sitta mer enskilt kan lösas genom att ge användaren möjligheten att skärma 

in sig mer i det öppna kontorslandskapet. Om man har en skjutbar sidoskärm på varje 

sida kan man skapa sig som ett litet rum, med åtminstone tre väggar. För att öka känslan 

av ett eget rum i det öppna kontorslandskapet skulle man också kunna ha en skärm 

bakom sig, samt ett tak. Möjligheterna till utveckling är många. 

 

6 Reflektion 
Mitt mål med detta projekt var att förstå hur ett samarbete med ett företag kan gå till och 

på det sätt öka mina chanser att jobba inom design när jag har tagit examen. Det är ett 

mål som jag stolt kan säga att jag uppnått till fullo. För mig är det första gången som jag 

samarbetar med ett företag på denna nivå. Alltså en nivå som innebär att båda parter 

arbetar mot att få produkten i produktion och sedan ut på marknaden. 

 

Under detta projekt har jag fått en bättre förståelse för hur ett samarbete mellan designer 

och producerande företag kan gå till. Bland annat har jag lärt mig att frekvent kontakt är 

viktigt. Om man inte hör av varandra under en tid kan det ha skett mycket hos 

motparten som är relevant för ens egen utveckling. Kommunikationen är möjligtvis det 

viktigaste för ett bra samarbete. Jag tror storleken på företaget som man samarbetar med 

spelar en stor roll gällande möjligheten att få kontakt. När man samarbetar med ett 

större företag kan det dröja länge innan man exempelvis får svar på ett mejl. Det är bara 

en av många anledningar som jag är glad att jag valde att samarbeta med just Frapett. 

Frapett har varit mycket engagerade, under hela projektet. De stora valen som gjorts har 

oftast varit en överenskommelse mellan mig och Dick Elgmo (Vd på Frapett). 

 

Att samarbeta med ett företag innebär självklart att man måste ta mycket hänsyn till 

deras önskemål och begränsningar. Det finns många ospecificerade ramar som man som 

produktesigner måste skapa sig en uppfattning av. Vissa specifika krav har punktats upp 

av Frapett, vilket har gett mig en helhetsbild av vad som är möjligt och inte. Ett 

exempel är begränsningarna som jag hade i formgivningen på grund av Frapetts 

tillverkningsmetoder. De ospecificerade kraven kan exempelvis innebära ett formspråk 

som passar in med företagets sortiment eller att ta hänsyn till deras tidsschema.  

 

Det finns en stor möjlighet att jag fortsätter samarbeta med Frapett efter examen. 

Sannolikt kommer denna utskjutbara sidoskärm att produceras. Det som detta projekt 

har resulterat i är en första prototyp som kan komma att ändras. Dessutom kan det 

tillkomma fler produkter som tillsammans med denna sidoskärm och huvudskärm 

skapar en produktserie.  

 

Även om produkten inte skulle lyckas ta sig in på marknaden känner jag att jag fått en 

slags bekräftelse från Frapett eftersom de är genuint intresserade av produkten som jag 

har designat. Dessutom har jag skapat värdefulla kontakter inför framtiden. I och med 

detta kan jag säga att jag dessutom ökat mina chanser att jobba inom design efter 

examen, vilket var den andra delen av mitt mål. Detta är starten på min karriär! 
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