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Förord 
Denna rapport riktar sig till dig som har intresse i akustik och design. Den tar upp hela processen 
från idé till design av en högtalare till optimering av högtalaren ur akustisk synvinkel. Resultatet är 
färdiga digitaliserade modeller redo för tillverkning. Även du som endast är ute efter någon 
kvällslektyr kan finna denna läsning intressant och om inte annat få inspiration att förverkliga egna 
idéer. 
 
Vi har inte varit själva under denna resa utan vill passa på att tacka Christoffer Rudeklint och Moa 
Isaksson som har varit ovärderlig hjälp vid idégenereringsfasen. Vi riktar också ett stort tack till Olle 
Eliasson och Patrik Zachrisson på XTZ som har kommit med värdefull feedback till våra idéer. 
Den person vi riktar ett speciellt stort tack till är våran extremt professionella handledare Roger 
Johnsson för hans tålamod och expertis med alla våra finurliga och dumma frågor. 
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Sammanfattning 
Denna rapport är ett resultat av examensarbetet på 30 hp för utbildningen Teknisk design med 
inriktning på produktdesign. Arbetet är utfört av två studenter på Luleå tekniska universitet som 
under denna period har arbetat mot hifi-företaget XTZ AB i Torup, Halland.  
 
Uppgiften var att ta fram en ny högtalare som enligt uppdragsgivarens önskemål ska vara en 
stativhögtalare men med element även i stativet. Det vill säga en hybrid mellan en golvhögtalare 
och en stativhögtalare. Denna hybrid hade kravet på sig att vara kraftfull men fortfarande se liten 
och prydlig ut, samtidigt som överdelen av högtalaren skulle kunna användas separat. För att 
utmärka denna design valdes det att lägga till ytterligare krav som exempelvis vändbarhet av 
stativet. Detta har lett till ett visst avkall på utformningen men samtidigt öppnat upp för fler 
möjligheter och har därmed varit en av flera avvägningar som gjorts under projektets gång.  
 
Projektarbetet har utifrån dessa angivna ramar fortskridit enligt produktutvecklingsprocessen med 
dess olika faser. Arbetet inleddes med en bred idégenereringsfas som sedan övergick i en avsmalnad 
idégenerering med utvärderingar och urval. Av detta urval gjordes en enkätundersökning riktad till 
både insatta inom hifi världen samt de utan så mycket kunskaper i akustik. Resultatet av denna 
undersökning gav skiftande resultat bland de svaranden varvid både handledare för projektet och 
uppdragsgivare konsulterades. Detta gav upphov till att två olika utformningar valdes för vidare-
utveckling. En som i stor grad följer designen på många av dagens högtalare och en lite mera 
nytänkande.  
 
Dessa två högtalare optimerades sedan för att klara de uppställda kraven i kravspecifikationen, både 
formgivningsmässigt och akustiskt. Denna fas var itererande då förändringar i formgivningen 
påverkar akustiken och vice versa. Till denna fas användes både modellerings- och 
ljudoptimeringsprogram som hjälpmedel. Slutresultaten modellerades sedan upp och måttsattes så 
att CAD-filerna och ritningarna skulle kunna skickas direkt till tillverkning. 
 
De slutgiltiga högtalarna, som kom att kallas Divine Hybrid och JET, har båda vändbara stativ. 
Divine Hybrid är tänkt att passa in i XTZ:s mer exklusiva serie Divine medan JET förespråkar den 
mer innovativa. 
  



 

 
 

Abstract 
This paper is the result of a 30 HP Master Thesis in Technical Design, Product Design at Luleå 
University of Technology. This thesis is co-written by two students for a hifi company in, Torup, 
Halland called XTZ AB.  
 
The assignment was to design a new speaker that is a standmount speaker with additional speakers 
in the stand. It can therefore be seen as a hybrid between a standmount speaker and a floorstanding 
speaker. This hybrid was required to be powerful but to look sleek and neat. The top was also 
required to work as a separate speaker without the stand. To make this design more innovative 
additional requirements, such as the ability to face the stand either forwards or backwards, were 
added to set the speaker apart from its competitors. This led to a certain restriction in regards to 
shape but at the same time it opened up more opportunities for innovative solutions. This is an 
example of one of several considerations that had to be made during the design process.  
 
With these parameters in mind product development began, following the steps of the product 
design process. This process began with a divergent creative phase followed by a convergent phase. 
This was repeated until ten designs were left and these were subjected to an opinion poll to 
involve the end user in the development process. This poll along with the opinion of the 
university advisor and the company resulted in the choice of two concepts for further 
developments. One concept follows todays design norms to a high degree and one is more 
innovative in its design.  
 
The two concepts were optimized to meet the specification of requirements, both acoustically and 
in regards to construction and design. This phase was iterative as design affected acoustics and vice 
versa. This resulted in CAD files and drawings for each concept as well as simulated frequency 
responses for each speaker and stand. 
 
The final speakers, named Divine Hybrid and JET, both have turnable standmount. Divine Hybrid 
is meant to fit in XTZ’s more exclusive series Divine while JET is the more innovative one. 
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1. Inledning 
Detta är ett examensarbete i produktdesign på 30 hp mot företaget XTZ AB i Torup, Halland 
genomfört av Olov Andersson och Tanya Edman på Luleå tekniska universitet. Målsättningen med 
detta arbete är att skapa en hybrid mellan golv- och stativhögtalare som uppfattas som liten och 
prydlig men med ett kraftfullt ljud.  

1.1. Bakgrund 
XTZ är ett svenskt företag som tillverkar ljudkomponenter för 
hemmabruk, de startade som en tillverkare av budgethögtalare 
som endast såldes genom hemsidan www.fyndborsen.se men 
har utvecklat sitt utbud till ett brett sortiment av högtalare i 
olika prisklasser, förstärkare samt digital rumsakustisk 
förbättring. På senare tid har XTZ introducerat en ny serie 
högtalare i premiumklassen som kallas Divine (Bild 1). De vill 
nu bredda detta produktsortiment med en hybridhögtalare för 
att öka konkurrenskraften. 
 
XTZ har som målsättning “Att erbjuda det absolut bästa 
förhållandet mellan pris, prestanda och kvalitet på marknaden." 
Detta mål förverkligas dels genom att tillverka kabinetten i 
Kina, dels genom att ta bort grossisten ur försäljningskedjan 
samt genom att lägga fokus på produktkvalitet före 
marknadsföring. (XTZ a, 2012)  

1.2. Mål och syfte 
Målet med detta projekt är att ta fram en stativhögtalare med högtalarelement även i stativet för att 
förstärka baskapaciteten hos högtalaren. Denna ska vara DSP (Digital Signal Processing) optimerad 
och vara kraftfull men se liten och prydlig ut. Högtalaren ska formges med hänsyn till både 
utseende och ingående komponenter samt akustik. Projektet skall resultera i en CAD-modell av 
högtalaren, ritningar, samt fotorealistiska renderingar för att ge en uppfattning om hur den färdiga 
produkten kommer att se ut (Bilaga 1: Projektdefinition). 
 
Anledningen till att göra en hybridhögtalare är att denna är mer anpassningsbar och kan då 
användas i olika rum. Stativhögtalare kan användas dels för sig och dels tillsammans med stativet 
och eftersom att denna ska ha element även i stativet fungerar den då som en golvhögtalare. 
Mångsidigheten gör att högtalaren kan köpas i två steg, där alternativet är att först köpa själva 
överdelen för sig och sedan vid behov komplettera med stativet som då ska följa samma 
formgivning och avstämning, istället för att köpa en separat subwoofer.  

Bild 1: XTZ:s Divine 100.49. 

http://www.fyndborsen.se/
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1.3. Avgränsningar 
De ekonomiska avgränsningar som finns är en tillverkningskostnad på ungefär 5 000 SEK samt ett 
ungefärligt försäljningspris på 30 000 SEK. Produkten ska tillverkas i företagets nuvarande fabrik i 
Kina och utformas med detta i åtanke. Någon djup studie i kostnad för olika tillverkningsmetoder 
kommer inte att göras utan det gör företaget vid eventuell tillverkning. 
 
Projektet är avgränsat från prototyptillverkning och därför kan designen bara utvärderas genom 
simuleringar och teori. Låg- och högpassfilter mellan förstärkaren och elementen kommer inte 
heller väljas, i alla fall inte utöver delningsfrekvens och ordning. Val av högtalarelement begränsas 
till tillverkaren SEAS på grund av önskemål från uppdragsgivare.  
 
En mindre undersökning av XTZ:s och deras konkurrenters förpackningar gjordes och resultatet 
gjorde att projektgruppen valde att avgränsa sig från ytterligare utveckling av dessa. Detta på grund 
av att förpackningarna inte är avgörande för köpet av högtalare då kunden inte ser dem i butik och 
att XTZ:s förpackningar redan ansågs som stilrena. 

1.4 Målgrupp 
Då XTZ bestämde prissättningen till 30 000 SEK genomfördes en mindre undersökning av vilken 
målgrupp högtalare i denna prisklass har. Följande primära och sekundära målgrupp definierades. 
 
Huvudmålgrupp 
Den primära målgruppen är svenska män i åldern 35-50 år med fast jobb och förhållandevis hög 
lön. De är inte impulsköpare utan efterforskar sina köp. De ser till både design och ljud men har 
fokus på ljudet. De gillar elektronik och musik. De bor i en större lägenhet eller hus med sambo 
eller fru.   
 
Sekundär målgrupp 
Den sekundära målgruppen är svenska kvinnor i åldern 35-50 år med fast jobb. De är gifta eller 
sambo. De tycker om inredning och ser högtalare som ett nödvändigt ont från makens sida. De 
köper inte högtalare själv men påverkar kraftigt köpet (3.7. SAF). Det finns inga barn än eller så har 
barnen flyttat ut, vilket gör att de har råd att köpa lyxprodukter och resor. 
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2. Metod och genomförande 
En rad olika metoder användes under projektets gång för att främja den kreativa processen och 
säkerställa att de olika idéerna jämfördes på ett metodiskt sätt. 

2.1. Moodboard 
En moodboard används tidigt i produktutvecklingsprocessen för att visuellt representera de värden 
som slutprodukten ska förmedla. Denna används sedan genom de kreativa faserna som ett ankare 
och en inspirationskälla. En moodboard använder både slagord och bilder för att på bästa sätt 
representera målet med slutprodukten. Bilder av samma typ av produkter ska dock inte användas 
då de kan göra att man omedvetet plagierar produkten vilket kan ställa till stora problem. 

2.2. Kreativa Metoder 
För att inte begränsa sig i ett tidigt skede av projektet används ofta olika kreativa metoder för att 
utöka antalet idéer. Det finns en mängd olika sätt och metoder att göra detta på, nedan tas de 
metoder upp som användes i detta projekt.  
 
Brainstorming 
Brainstorming är metod för att generera idéer i grupp där alla gruppmedlemmar är fria att komma 
med vilka idéer som helst utan kritik från övriga deltagare. Brainstormingen kan utgå från flera 
olika teman för att generera så många idéer som möjligt. Grundreglerna för brainstorming är att 
fokusera på kvantitet, undvika kritik, välkomna ovanliga idéer samt att kombinera och förbättra 
idéer. 
 
Brainstorming kan både genomföras med skisser och med beskrivningar för att definiera 
problemformuleringar och produktidéer. Denna process sker antingen gemensamt i gruppen eller 
först var för sig för att sedan sammanställas och kombineras. Brainstormingen bör ske cykliskt så att 
idéer kan mogna och utvecklas, det bör dessutom genomföras kritik mellan sessionerna där 
gruppen ifrågasätter de genererade förslagen för att ge möjlighet att förfina, att bättre definiera och 
förklara förslagen (Österlin, 2003). 
 
Denna metods största fördel är att den ger gruppen ett stort urval av idéer att fortsätta 
vidareutveckla men eftersom kvantitet är viktigare än kvalitet är basmaterialet ofta tunt och 
potentiellt bra idéer förkastas ofta för att gruppmedlemmen som presenterade förslaget inte var 
tydlig med den bakomliggande tanken. Ett annat problem är att processen ofta spårar ut efter en 
timme eller två vilket leder till låg produktivitet och problem med att komma tillbaka till 
tankesättet som ursprungligen fanns i gruppen. Ytterligare en fara kan vara att gruppen efter ett 
antal sessioner börjar tänka i väldigt likartade banor vilket sänker kreativiteten och möjligheten att 
komma fram till unika idéer. 
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6-3-5 metoden 
I denna metod krävs en från början definierad problemformulering. I denna metod arbetar 
individen både ensam och i en grupp om helst sex personer. Varje gruppmedlem kommer på tre 
skilda lösningar som skissas eller skrivs ned snabbt. Efter fem minuter roteras dessa skisser ett steg 
inom gruppen och varje gruppmedlem ska nu vidareutveckla materialet den har framför sig. 
Namnet på metoden kommer alltså från att det är 6 gruppmedlemmar, 3 förslag och 5 minuters 
tidsbegränsning. När alla lösningsförslag varit hos samtliga gruppmedlemmar sammanställs de. 
Denna metod ger många infallsvinklar på varje lösningsförslag då de kombinerats med andras idéer 
och förändrats och inspirerat nya idéer på samma tema (Rohrbach, 1969). 
 
Analogimetoden 
Denna metod är en variant av brainstorming men där sökandet av idéer utgår från det som redan 
finns. I t.ex. direkt analogi jämförs problemen med liknande problem i omgivningen. En 
frågeställning kan där vara, hur har naturen löst det? Eller finns det någon lösning i fysikens lagar? 
(Hamrin, 1993) 
 
Ytterlighetstänkande 
För att få en större spridning av idéer kan gruppen använda sig av ytterlighetstänkande. Det innebär 
att idéer söks med ytterlighetsformuleringar. Exempelvis den dyraste/billigaste lösningen, den 
tyngsta/lättaste, vackraste/fulaste och så vidare (Hamrin, 1993). Även denna metod kan användas 
på samma sätt som brainstorming men med temat ytterligheter. 

2.3. Tredimensionella skissmodeller 
Ett stort problem med att bedöma handskisser är att dessa omedvetet bedöms inte bara på sitt 
innehåll utan också på kvaliteten på själva skissen, vilken kan vara väldigt missvisande. För att 
undvika detta kan antingen en person rita om alla skisser, vilket är tidskrävande, eller så kan 
tredimensionella digitala skissmodeller användas för att ge likvärdiga förutsättningar för de olika 
koncepten. En negativ effekt av detta kan vara att koncepten uppfattas mer som färdiga produkter 
och antas därför inte kunna förändras och omtolkas på samma sätt som skisser. Det måste därför 
framgå extra tydligt att bilderna endast är skisser när de presenteras för exempelvis uppdragsgivaren. 

2.4. Kriterieviktning 
Kriterieviktmetoden är en metod gjord för att välja det koncept som bäst uppfyller de viktigaste 
kraven och önskemålen i kravspecifikationen (Hamrin, 1993).  Detta görs genom att kriterierna 
vägs numeriskt mot varandra, först mellan de olika kategorierna och sedan mellan kraven i dessa 
kategorier. Kriteriernas vikter bestäms enligt ett betygssystem enligt: 
 
0 = Punkten är mindre viktig än den som den jämförs med 
1 = Båda är lika viktiga 
2 = Punkten är viktigare än den som den jämförs med 
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Summan för varje punkt divideras sedan med det totala antalet poäng och en vikt mellan 0 och 1 
erhålls. Detta görs som sagt både för kategorierna och kriterierna och därefter multipliceras dessa 
vikter med varandra för att kunna jämföra alla krav med varandra. Efter detta betygsätts varje 
koncept på en skala från 1 till 6 där en etta betyder “uppfyller inte” och en sexa betyder “uppfyller 
helt”. Betyget på varje kriterium multipliceras med sin vikt och det totala värdet avgör vilket 
koncept som bäst uppfyller kravspecifikationen. 
 
I detta projekt användes även en förenklad variant av denna metod för att jämföra en stor mängd 
koncept. Denna variation innehåller endast tre kriterier och får en betygsskala på 1 - 9 för att bättre 
kunna differentiera mellan koncepten. 
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3. Teori 
Teorikapitlet i denna rapport är uppdelat i tre huvuddelar; akustik för högtalare, låduppbyggnad samt 
material. Fokus för utvecklingen av hybridhögtalaren har legat på design i kombination med teorin 
bakom ljud, konstruktion och material.  

3.1. Akustik 
Ljudvågor är snabba förändringar i lufttrycket, dessa generas antingen med avsikt, och kallas då 
ljud, eller oavsiktligt, och kallas då buller. Även om ljudvågor ofta representeras grafiskt som 
sinusvågor så är de i praktiken kompression och expansion. En sinusvåg beskrivs av amplitud, 
våglängd (frekvens) och fasläge (formel 3.1). Där p(t) motsvarar ljudtrycket, A är amplituden, 𝜔 är 
vinkelfrekvensen och 𝜑 är fasläget. 
 
𝑝(𝑡) = 𝐴 ∗ sin (𝜔𝑡 + 𝜑)             (3.1) 
 
Ett viktigt begrepp för högtalare är fasförskjutning, man talar då om att ljudet från olika delar av 
högtalaren ligger i fas eller ur fas. 180 grader ur fas är skadligast då dessa ljudvågor släcker 
motsvarande ljudvågor i fas. (HP Wallin, 2001)   
 
Mänskliga öron hör idealt ett frekvensomfång på 20 Hz till 20 kHz, men under uppväxten 
försvinner förmågan att höra de högsta frekvenserna och ett mer verkligt frekvensomfång är därför 
20 Hz till 16-18 kHz (HP Wallin, 2001). Det hörbara frekvensområdet brukar delas upp i tre 
huvudområden; bas, mellanregister och diskant. Bas räknas oftast som under 120 Hz, mellanregister 
mellan 120 och 5 000 Hz, och diskant över 5 000 Hz. Våra öron är som känsligast för ljud i övre 
mellanregistret, därför är detta det viktigaste området att reproducera korrekt i. Ljudinformationen 
i diskanten, framför allt vid tal och sång, är ett komplement till mellanregistret vid konsonantljud. 
(Cöster, 2005)  
 
En högtalare för hemmabruk ska reproducera musik, tal och filmljud på ett så bra sätt som möjligt. 
Musik innehåller en väldigt stor mängd olika frekvenser som alla ska spelas samtidigt, varje ton från 
ett akustiskt instrument innehåller oftast ett tillslag, en grundton med tillhörande harmoniska 
övertoner samt en efterklang. Därtill ska högtalarna förmedla positioneringsinformation och annan 
subtil ljudinformation som spelsätt och rumsakustik. En högtalare bör därför vara så linjär som 
möjligt, vara transientsnabb och spela bas bra för att verkligen ge musiken liv. Linjäritet kan frångås 
i basområdet då en förhöjd bas ofta upplevs ge musik och film ett större underhållningsvärde. 
 
Målet med högtalare är att reproducera en elektrisk ljudsignal från en förstärkare via en mekanisk 
rörelse till ljudvågor utan någon förvrängning. Detta kan göras på en rad olika sätt och med en 
mängd olika tekniker, de vanligaste är elektrodynamiska, elektrostatiska samt piezoelektriska 
element (Cöster, 2005). Då projektgruppen från början definierat att dynamiska element från SEAS 
ska användas görs ingen djupare genomgång av de övriga teknikerna. 
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3.1.1. Dynamiska högtalarelement 
Dynamiska högtalarelement är de absolut mest 
använda i högtalare för hemmabruk. De består av ett 
lätt, ofta konformat membran kopplat till en spole 
(Bild 2). Denna kallas talspole och sitter monterad 
innanför en cirkulär magnet. När en ström leds 
genom talspolen interagerar det elektromagnetiska 
fältet som bildas med magnetfältet och en kraft 
uppstår. Då membranet är upphängt i elastiska kant-
upphängningar kommer denna kraft sätta membranet 
i rörelse. För att åstadkomma hörbara bastoner krävs 
en stor slaglängd och stor konarea, detta på grund av 
att om frekvensen sänks till hälften krävs en fyra 
gånger så lång slaglängd eller en dubbelt så stor 
diameter för att åstadkomma samma ljudtryck. 
(Cöster, 2005)  
 
Verkningsgraden i högtalare är dessutom väldigt låg, cirka 1 % av förstärkareffekten, resten går 
förlorat som värme och vibrationer (Colloms, 1997). På grund av detta och en rad andra faktorer, 
som dopplerdistorsion, harmonisk distorsion och andra problem spelar samma element väldigt 
sällan hela det hörbara frekvensspektret. Frekvensspektret delas istället upp i bas, mellanregister och 
diskant. En bas kan ha en linjär slaglängd (ände till ände) på upp till 40 mm, ett mellanregister 10 
mm och en diskant 1 mm (Svensson, 2011). Diametern på högtalarelement brukar mätas i tum och 
en bas har vanligtvis en diameter mellan 6,5 och 15 tum, ett mellanregister mellan 4 och 6,5 tum, 
och en diskant mellan ¾ och 2 tum. 
 
Transientsvar 
En transient är en kort ljudimpuls och transient-
svaret är hur likt högtalaren lyckas efterlikna den 
önskade ljudimpulsen (Bild 3). Den översta grafen 
visar hur det önskade resultatet borde vara. De två 
undre visar hur transientsvaret blir för olika 
dämpade system. Det önskvärda är att ljudet börjar 
och slutar tvärt men alla högtalare förvränger ljudet 
något vilket ger upphov till lägre ljud i början och 
en liten vibration i slutet. I högtalare beror 
transientsvaret på frekvensgången och fasgången. 
En transient består inte bara av endast en frekvens 
utan alla frekvenser. Ett bra transientsvar i basen 
brukar beskrivas som snabb bas. (Cöster, 2005)  

Bild 2: Elementets uppbyggnad (Cöster, 2005). 

Bild 3: Transientsvar (Cöster, 2005). 
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Distorsion 
Distorsion uppkommer då sekundära ljudvågor förvränger orginalljudvågen enligt superpositions-
principen. Denna säger att den resulterande amplituden i en vågrörelse är summan av dess ingående 
sinusvågor (Bild 4). Vanliga former av distorsion är till exempel lådresonanser, kantdiffraktion samt 
dopplerdistortion. Dopplerdistortion uppkommer då ett så stort frekvensintervall spelas i samma 
högtalarelement att bastoner förvränger höga toner med sin rörelse. Konen rör sig långt fram och 
tillbaka för att spela bastonen men samtidigt rör den sig kort fram och tillbaka för att spela en 
diskantton, detta betyder att under rörelsen utåt kommer den korta ljudvågen komprimeras och 
under rörelsen inåt kommer den korta ljudvågen sträckas ut då ljudhastigheten är absolut. (Cöster, 
2005) 

 
Bild 4: Distorsion (Cöster, 2005). 

3.1.2. Thiele- & Small-värden 
Thiele- & Small-värden är en uppsättning elektromekaniska parametrar som definierar hur ett 
dynamiskt element beter sig i basområdet. Dessa värden anges av alla högtalarelementtillverkare 
och är utgångspunkten när en högtalarkonstruktör bestämmer volym och utformning på högtalaren 
(Dickason, 2000). Nedan listas de vanligaste Thiele- & Small-värdena. 
 
Sd Den projicerade konarean, även kallad effektiv konarea, i cm2. 
 
Mms Den sammanlagda massan av konen, spolen samt den akustiska lasten, alltså luften som 

konen flyttar, i g.  
Konen och spolens massa kallas Mmd. 

 
Cms Följsamhet i konupphängningen, mätt i m/N. 
 
Rms Mekaniskt motstånd i konupphängningen, mätt i N·s/m. 
 
Le Talspolens induktans, mätt i milliHenries (mH). 

Talspolens induktans är frekvensberoende och mäts vanligtvis vid 1 kHz. 



 

9 
 

 
Re Talspolens likströmsresistans, mätt i Ohm. 
 
Bl Produkten av magnetfältets styrka i talspolsgapet och längden på kabeln i magnetfältet, mätt 

i T·m. 
 
fs Resonansfrekvens, mätt i hertz (Hz). 

Då konen i ett element är upphängt i elastiska kantupphängningar bildar dessa ett resonant 
system. Detta betyder att elementet har en naturlig resonansfrekvens som är beroende av 
massan på konen och spolen (Mms) och styvheten hos upphängningen (Cms). Denna 
frekvens är viktig då den bestämmer hur lågt i frekvensspektret ett element kan gå utan 
resonansdistorsion. Under resonansfrekvensen är det generellt sett mycket tyngre att driva 
elementen och en signal under fs kan orsaka för stora utslag. Resonansfrekvensen mäts då 
elementet är i fri luft och kommer att påverkas av lådans utformning. Den beräknas med 
följande formel: 

 
          (3.2) 

 
 
Vas Ekvivalent volym, mätt i liter (l). 

Då en högtalarkon är monterad i en sluten låda kommer luften som finns i lådan att verka 
som ett fjädrande motstånd för elementet. Om lådan är liten i jämförelse med konarean (Sd) 
blir motståndet stort och om lådan är stor blir motståndet litet. Den ekvivalenta volymen är 
den volym där luften i lådan har samma styvhet som elementets upphängning. Höga värden 
betyder låg styvhet och kräver generellt sett större låda. Vas beräknas med följande formel: 

 
             (3.3) 

 
Qts Dämpning. 

Dämpning är ett enhetslöst mått på den kombinerade elektriska och mekaniska 
dämpningen hos elementet. Den mekaniska dämpningen (Qms) är alltså ett mått på 
förlusterna i kantupphängningen, där ett lågt värde indikerar större förluster. Den elektriska 
dämpningen (Qes) uppstår då talspolen rör sig i det magnetiska fältet, en ström som 
motverkar den drivande strömmen uppkommer på grund av spolens rörelse genom 
magnetfältet. Qts är alltså en samlingsenhet för dessa dämpningar, det beräknas vid 
resonansfrekvensen och har vanligtvis ett värde mellan 0,2 och 0,9. Det är detta värde som 
avgör vilken typ av låda som är lämplig till elementet. Det beräknas med följande formel: 
 

          (3.4) 
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Xmax Maximalt linjärt konutslag, mätt i millimeter (mm). 
Det maximala konutslaget ett högtalarelement kan åstadkomma utan att förvränga ljudet. På 
grund av mekaniska begränsningar sker detta långt innan maximalt mekaniskt konutslag 
uppnås. 

 
Xmek Maximalt mekaniskt konutslag, mätt i millimeter (mm). 

Det maximala konutslaget ett högtalarelement kan åstadkomma utan att elementets 
konstruktion hindrar ytterligare rörelse. 

 
Pe Maximal effekttålighet, mätt i watt (W). 

Den effekt som ett element kan hantera utan att överhettas. Denna anges ofta dels för 
impulser och dels för långvariga signaler, där impulsvärdet är avsevärt högre. 

 
Vd Maximal volym i rörelse, mätt i kubikcentimeter (cm3). 

Den volym luft som förskjuts vid maximalt linjärt konutslag. 

3.3. Låda 
När membranet i elementet rör sig ändras lufttrycket framför och bakom och dessa förändringar 
sprider sig genom luften som tryckvågor. Om det inte finns något som skiljer framsidan från 
baksidan kommer akustisk kortslutning uppstå då tryckvågorna har motsatt fas och släcker varandra 
enligt superpositionsprincipen. Det vill säga tryckskillnaden utjämnas och inget ljud kommer ut i 
rummet. Detta gäller främst vid lägre frekvenser som har långa våglängder, för att undvika detta 
fenomen monteras elementet på en baffel. Detta är i stort sett bara en skiva som hindrar vågen från 
att smita runt kanten på elementet. Vid högre frekvenser (i diskanten) fungerar själva elementet 
som avskärmare. (Cöster, 2005)  
 
Vid höga frekvenser, alltså i mellanregister och diskant, är ljudvågorna så korta att baffeln är 
akustiskt signifikant och då elementen kan ses som sfäriskt strålande ljudkällor kommer baffeln att 
halvera denna sfär. Detta leder till en ökning på 6 dB i diskant och övre mellanregister om 
kabinettet är tillräckligt stort i och med att allt ljud riktas framåt och är i fas (Dickason, 2000).  
 
Ett elements konrörelse resulterar i en kraft i konen, som skapar ljud, och en motriktad kraft i 
elementupphängningen. Om kraften som går in i elementupphängningen inte bromsas, upp-
kommer stora förluster i uppspelningen, därför behöver låda och baffel vara så tunga att rörelsen 
minimeras. Baffeln har också ytterligare krav om styvhet då vibrationerna från elementet spelar i 
motsatt fas till musiken och därför stör och förvränger ljudet extra mycket. Detta motverkas genom 
att göra baffeln så styv som möjligt och genom att placera stagen i lådan på ojämna nivåer så att 
stående mekaniska vågor har svårare att uppkomma (Colloms, 1997). 
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3.3.1. Lådtyper 
Det finns många olika typer av högtalarlådor. Några exempel är oändlig baffel, sluten låda, 
basreflexlåda, bandpasslåda, baslådor med slavbasar, transmission line och horn. De mest använda, 
inom hifi, bland dessa är slutna lådor, basreflexlådor och slavbasar som är en variant av bas-
reflexlådan.  
 
Sluten låda 
En sluten låda (acoustic suspension) är precis som 
den låter en helt tät låda (Bild 5). Dessa kallas 
även tryckkammarlådor. Här är det viktigt att 
lådan är helt lufttät eftersom läckor ger en sämre 
basåtergivning.  
 
Fördelen med slutna lådor är att lådan kan göras 
relativt liten och den tål hög effekt då trycket i 
lådan dämpar stora slaglängder. Lådorna är oftast 
väldigt lätta att bygga vilket i sig innebär lägre 
kostnader vid tillverkning. Det som bestämmer 
den optimala storleken på lådan är elementets 
egenskaper (främst Qts, fs och Vas) men den kan 
även gå under denna volym och ändå få önskat resultat genom att öka förstärkarens kraft i 
basområdet. En allmän uppfattning är att slutna lådor ger ett rent ljud och därmed låter mer hifi. 
En sluten låda får en frekvensgång som viker av tidigt från linjär frekvensgång men har en flack 
lutning och kan därför spela väldigt djupa toner (Diagram 1). (Dickason, 2000) 
 
Nackdelen med en sluten låda är att verkningsgraden är låg och basen kan bli ganska svag. Denna 
konstruktion fungerar därför bra till mellanregister.  
 
 
  

Bild 5: Sluten låda och låda med basreflexrör (Briere, 2008). 

Diagram 1: Frekvensdiagram för sluten låda (Karlsson a, 2012). 
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Basreflexlåda 
En basreflexlåda är en sluten låda med ett öppet rör som förstärker elementets ljud (Bild 5). 
Ljudtrycket som uppstår på elementets baksida kan samverka i fas med ljudtrycket på framsidan 
beroende på längden och diametern på röret (Diagram 2), vilket ger en akustisk resonanskammare 
där resonansfrekvensen bestäms av både lådvolym och rördimensioner. Vid denna resonansfrekvens 
kommer nästan allt ljud från röret och över/under resonansen kommer det mest ljud från konen. 
Under portens resonansfrekvens ger lådvolymen inget stöd till elementet och därför beter detta sig 
som om det skulle vara fritt upphängt. (Dickason, 2000) 

En basreflexlåda går oftast längre ner i basen och har högre verkningsgrad än en sluten låda men 
kräver också större volym. Om lådan rymmer 3 - 4 liter eller mindre är en sluten låda att föredra 
(Cöster, 2005). Basreflexlådan är även svårare att göra beräkningar på i och med att röret 
tillkommer, om röret är feldimensionerat upplevs basen som “luddig” enligt många (Cöster, 2005). 
Vid höga volymer rör sig luften väldigt snabbt genom röret och blåsljud kan uppkomma och basen 
blir också olinjär. Detta avhjälps genom att öka diametern, göra övergångarna mjukare eller öka 
antalet rör och på så sätt öka tvärsnittsarean. Att öka antalet rör medför att rören måste vara längre 
och tar därför upp mer plats. (Dickason, 2000) 
 
Slavbaslåda 
Slavbaslådan är en variant av basreflexlådan där röret har ersatts av en 
passiv kon (Bild 6). Denna kon är en bashögtalare utan magnet och 
talspole. För att stämma av en slavbas varieras massan hos konen till 
skillnad från basreflexlådan där rörets dimensioner varieras. Ju större 
massa desto lägre avstämning och vice versa. Avstämning på grund av 
pålagd/avdragen massa kan variera mellan 0,1 - 15 Hz från 
ursprungsfrekvensen.  
 
 
 

Bild 6: Låda med slavbas 
(Owen, 2012). 

Diagram 2: Frekvensdiagram för en basreflexlåda (Karlsson b, 2012). 
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Slavbaslådor fungerar väldigt bra även när konen är stor i förhållande till lådan, till skillnad från 
basreflexlådan. Det uppstår heller inga portljud eller stående vågor i något rör. Däremot har den 
högre undre gränsfrekvens än basreflexlådan och faller av snabbast av de tre (Diagram 3). 
(Dickason, 2000) 

3.3.2. Dämpning 
Lådorna dämpas för att undvika luftresonanser i lådan men har också andra fördelar, till exempel en 
ökning i akustisk följsamhet i kabinettet, vilket resulterar i en ökad ekvivalent volym med 15 -    
25 %. Dämpningen placeras olika beroende på konstruktion. Slutna lådor kan packas väldigt luftigt 
och behöver bara en liten spalt bakom elementet. Basreflexlådor däremot måste ha fri luft för att 
inte täcka för basreflexporten, däremot kan väggarna täckas med dämpmaterial (Bild 7).  
 

Diagram 3: Jämförande frekvensdiagram (Karlsson c, 2012). 

Bild 7: Isolering i låda (Cöster, 2005). 



 

14 
 

 
Dämpmaterial verkar genom att sänka partikelhastigheten i lådan och gör därför mest nytta där 
partikelhastigheten är som störst, alltså mitt i lådan. Om lådan endast ska användas för att spela 
lågbas behövs ingen eller liten dämpning. Detta på grund av att inga störande resonanser uppstår 
eftersom våglängden är så stor i förhållande till lådan. Material som passar till dämpning är olika 
sorters vadd eller ull. Glasfiberull är ett relativt billigt material men är inte att rekommendera i 
basreflex-konstruktioner då glasfiberdamm sprids i luften från porten (Dickason, 2000). 

3.3.3. Kantdiffraktion 
Kantdiffraktion uppstår då ljudvågor interagerar 
med närliggande objekt i jämförbar storlek, alltså 
en halv våglängd eller multiplar av denna. Den 
kantdiffraktion konstruktören kan göra något åt är 
den som uppkommer från kanterna på högtalar-
kabinettet (Bild 8). För basvågor spelar alltså kant-
diffraktion ingen roll då dessa har en våglängd 
som vida överstiger dimensionerna på de flesta 
kabinett, detta gäller också för undre delen av 
mellanregistret. Ljudvågorna från mellanregister 
och diskant sprider sig från baffeln i en halvsfär 
och kan anses vara punktkällor. När dessa vågor 
träffar en skarp kant på kabinettet uppstår en 
linjekälla längs en del av denna kant. Då denna linjekälla är fördröjd i förhållande till elementet 
kommer ljudvågorna från kanten förvränga ljudvågen från elementet. Varannan multipel av halva 
våglängden förstärker ljudtrycket vid motsvarande frekvens och varannan dämpar, det vill säga en 
halv våglängds kantdiffraktion spelar i fas med högtalaren och en våglängds kantdiffraktion spelar 
180 grader ur fas (Eargle, 2003). 
 
Det är möjligt att motverka detta med några olika förändringar i designen; genom att placera 
element på olika avstånd från varje kant blir summan av distorsionerna inte lika stora, genom att 
bryta kanten med en kraftig radie eller fasning minskar styrkan hos linjekällan, undvik cirkulära 
kanter med jämnt avstånd från elementet samt placera elementet på en baffel större än 
gränsavstånden för kantdiffraktion (Olson, 1950).  

3.3.4. Elementkonfiguration 
För de övre frekvenserna spelar placeringen av elementen stor roll för hur homogen ljudbilden är 
samt för spridningen i rummet. Diskant och mellanregister bör sitta så tätt ihop som möjligt för att 
uppfattas som en enda punktkälla. Detta leder till en bättre stereobild och bättre placering av 
individuella instrument i musiken. Elementen bör också placeras i en vertikal linje för att 
åstadkomma en så bra vertikal och horisontell spridning som möjligt. Ett problem som då uppstår 
är en tidsförskjutning mellan mellanregistret och diskanten på grund av kondjupet hos mellan-
registret.  

Bild 8: Kantdiffraktion (Thiel, 2006). 
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Bild 9: D'Appolito-
konfiguration (SEAS, 2005). 

Denna förskjutning kan antingen korrigeras med elektronisk hjälp eller 
genom att på något sätt få elementen att spela på samma vertikala axel, 
antingen genom att luta fronten på högtalaren eller flytta in diskanten i 
fronten. (Cöster, 2005)  
 
Ett annat sätt att lösa detta är att använda en D’Appolitokonfiguration eller 
MTM (Midwoofer-Tweeter-Midwoofer). I denna konfiguration placeras ett 
mellanregister/baselement över diskanten och en under, och dessa spelar i 
fas (Bild 9). Detta arrangemang kräver att de två mellanregistren sitter så tätt 
som möjligt då avståndet mellan dem dikterar den vertikala spridningen i 
rummet. 
 
D’Appolitokonfigurationen har också fördelen att uppfattas som en ren 
punktkälla med utgångspunkt i diskanten och därför spelar heller inte 
diskantens tidsförskjutning lika stor roll (Colloms, 1997). 

3.4. Materialparametrar 
Material för högtalartillverkning ska uppfylla en rad fysiska krav. Då elementen är infästa direkt i 
baffeln och utövar samma kraft på baffeln som de utövar på luften måste baffeln vara så stabil att 
den inte vibrerar alls och lådan måste vara så tung och styv att väggarna inte heller sätts i vibration 
av variationen i lufttryck inuti lådan. Vibrationer i lådan förvränger ljudet och gör det mer diffust. 
Materialet bör också vara förhållandevis lätt att bearbeta så att lådan kan utformas friare. De 
materialparametrar som spelar störst roll för materialvalet är densiteten, böjstyvheten, resonans-
frekvens, intern dämpning och pris (Dickason, 2000). 
 
Densitet 
Ett högtalarelement fäst i ett kabinett kan förenklat ses som ett system med två massor. Den ena 
massan består av konen samt den akustiska lasten och den andra massan består av kabinettet samt 
magnet och upphängning i elementet. Då konen rör sig utåt bildas en kraft motsvarande konens 
acceleration och massa samt den akustiska lasten som verkar på kabinettet. För att kabinettet ska 
röra sig så litet som möjligt av denna kraft behöver massan, och med andra ord densiteten (ρ) vara 
så stor som möjligt (Colloms, 1997).  
 
Böjstyvhet 
Baffeln behöver vara så styv som möjligt så att de direkt överförda mekaniska vibrationerna inte 
sätter fronten i svängning, samt att hela kabinettmassan utnyttjas för att dämpa de mekaniska 
vibrationerna (Colloms, 1997). I de övriga väggarna behövs styvheten också för att stå emot 
krafterna som variationerna i lufttryck inuti lådan utövar på väggarna. Denna styvhet är både 
beroende av materialet och utformningen av lådan. Till exempel är ett cylindriskt kabinett mycket 
styvare än ett motsvarande med plana väggar. En viktig parameter för böjstyvhet är Young’s 
elasticitetsmodul, E, som beskriver materialets motstånd mot elastisk deformation. 
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Intern dämpning 
Intern dämpning (tan δ) beskriver hur väl 
vågrörelser dämpas under sin färd genom 
materialet. Ett material med låg intern 
dämpning, till exempel glas eller metall, klingar 
länge efter ett slag, medan ett material som sand 
eller gummi, med hög inre dämpning, låter 
stumt efter ett slag. I en högtalare betyder en bra 
inre dämpning att vibrationerna från elementet 
försvinner innan de kan sätta hela kabinettet i 
svängning. Denna inre dämpning kan överföras 
mellan material vid kontakt, till exempel i 
sandwichkonstruktioner (Bild 10) där ett dämp-
ande material placeras mellan två skivor av ett 
annat material som har bättre egenskaper vad 
gäller till exempel hållfasthet eller utseende. För 
att öka överföringsförmågan används ofta lim, 
som i sig kan vara dämpande. (CES EduPack, 
2012) 
 
Kabinettresonansfrekvens 
Resonansfrekvenserna eller egenfrekvenserna är de frekvenser där, i detta fall, kabinettet kommer i 
egensvängning och därför dämpar elementets rörelse mycket sämre. Resonansfrekvenserna beror av 
många faktorer och är svåra att beräkna, de beror av både materialegenskaper och konstruktion. 
Om elementet spelar dessa frekvenser kommer kabinettet hamna i egensvängning och missljud 
kommer uppkomma vid dessa frekvenser. På grund av detta bör resonansfrekvenserna förskjutas till 
ovanför det hörbara spektret där de inte gör någon skada. (Dickason, 2000) 

3.5. Material 
Materialvalet spelar stor roll för möjliga tillverkningsmetoder, ljudkvalitet samt estetik.  Några 
vanliga material som används för kabinett idag är MDF (Medium Density Fibreboard), trä, spån-
skiva, fiberförstärkta polymerer, aluminium och stål. Dessa material har alla olika fördelar och 
nackdelar som gör dem mer eller mindre lämpade för högtalarbygge. 
 
Det materialet bör uppfylla är att vara mycket styvt så att det inte rör sig vid förändringar av 
lufttrycket. Det bör även vara dämpande så att det inte avger resonansljud om det skulle böjas av 
det växlande lufttrycket. Resonansfrekvenserna bör även vara höga så att det lågfrekventa 
ljudtrycket inte får kabinettet att ge genklang. Utöver dessa parametrar så bör materialet vara billigt, 
lätt att bearbeta och gärna tungt. (Dickason, 2000) 
 
 

Bild 10: Sandwichkonstruktion (Cöster, 2005). 



 

17 
 

Trä 
Trä har egenskaper så som att det krymper, sväller, spricker och kan skeva vilket gör det till ett 
svårhanterligt material vid högtalarbygge. En teknik som några svenska högtalartillverkare använder 
sig av är att stavlimma träet. Fördelarna är att ytfinishen går att få till och tillverkningskostnaden är 
relativt billig. 
 
Bok: ρ=680-830 kg/m3, E=14,2-17,3 GPa, tan δ=0,0063-0,0077, pris=13,6-18,1 SEK/kg 
Lönn: ρ=640-780 kg/m3, E=12,5-15,3 GPa, tan δ=0,0067-0,0082, pris=9,06-13,6 SEK/kg 
(CES EduPack, 2012) 
 
MDF 
Medium density fibreboard eller MDF är en bearbetad träprodukt där träfibrerna görs till en massa 
som sedan blandas med harts och vax. Därefter pressas massan till en skiva under högt tryck och 
temperatur. Skivor av detta slag har många fördelar jämfört med trä, de har en jämn densitet, de 
saknar fiberriktning, de är lätta att bearbeta med maskiner, till exempel CNC, och har en yta även 
efter bearbetning som enkelt kan ges en god finish. Faner kan även med fördel användas på MDF 
för att förmedla en mer exklusiv känsla. MDF är det absolut vanligaste materialet att tillverka större 
högtalare i då det är billigt och har akustiska fördelar, till exempel hög massa och god inre 
dämpning. Om två lager MDF med ett lager dämpmaterial mellan används, till exempel filt, 
viskoelastiskt lim eller sand (Bild 10), får kabinettet utomordentligt goda dämpningsvärden. 
 
MDF: ρ=600-900 kg/m3, E=2,9-5 GPa, tan δ=0,013-0,015, pris=2,25-2,78 SEK/kg 
(CES EduPack, 2012) 
 
Plywood 
Plywood är ett vanligt förekommande material vid högtalarbygge och då framförallt i professionell 
ljudframställning. Det har väldigt bra intern dämpning men nackdelarna är att bearbetningen är 
svårare och att det är svårare att få till en bra ytfinish. Plywood kan även den, i likhet med MDF, 
med fördel användas som en sandwich-konstruktion. I likhet med MDF kan ett faner som 
yttermaterial användas för att förbättra yt-finishen. Plywood står även emot väta bättre än MDF. 
 
Plywood: ρ=700-800 kg/m3, E=4,5-6,5 GPa, tan δ=0,0083-0,0113, pris=2,18-6,68 SEK/kg 
(CES EduPack, 2012) 
 
Spånskiva 
Spånskivor är billigare än MDF men MDF har bättre ytfinishmöjligheter och bättre inre dämpning. 
Åsikterna om spånskiva som kabinett jämfört med MDF är många och olika. Det finns många olika 
kvaliteter av spånskiva där EHL är extra hård och av högre kvalité, denna används bland annat till 
väggpaneler och möbler. 
  
EHL: ρ=900-1000 kg/m3, E=7,2-10,1 GPa, tan δ=0,009-0,011, pris=2,25-2,78 SEK/kg 
(CES EduPack, 2012) 
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Aluminium 
Metall, och då främst aluminium, har både fördelar och nackdelar som kabinettmaterial. Fördelarna 
är att det går att gjuta vilken form som helst och därför är det möjligt att skapa former med både 
låg kantdiffraktion och få inre resonanser. På grund av en högre densitet samt böjstyvhet kan 
väggarna i kabinettet göras mycket tunnare än med MDF. Den stora nackdelen är att aluminium 
och andra metaller har en låg intern dämpning och egenfrekvenser som ofta ligger i det hörbara 
spektret vilket gör att kabinettet lätt kommer i självsvängning i vissa frekvenser. På grund av detta 
krävs en väl genomtänkt dämpning både i väggarna och på insidan. Aluminium är dyrt både att 
framställa och att bearbeta. Bearbetningen ställer höga krav både på gjutformar och 
efterbearbetning och kräver därför en stor initial investering. 
 
Aluminium: ρ=2500-2900 kg/m3, E=68-82 GPa, tan δ=0,0001-0,002, pris=15,5-17,1 SEK/kg 
(CES EduPack, 2012) 
 
Plast 
Plaster kan med fördel användas i högtalartillverkning. Traditionellt sett används de endast i stora 
serier av billiga högtalare, till exempel små datorhögtalare. Om plasten förstärks med fibrer fås 
egenskaper som liknar träets men där formen är mycket friare. Nackdelen är att initialkostnaden för 
gjutformen är hög samt att plast ofta upplevs som billigt. En gjutform för plast behöver tåla högt 
tryck och ha snäva toleranser och därmed blir det höga tillverkningskostnader för formen. En plast 
som förekommer som kabinett är polypropylen (PP) förstärkt med aramider eller glasfiber. Andra 
mer ovanliga plaster är till exempel kolfiber eller organisk plast förstärkt med linfiber. 
 
PP: ρ=890-910 kg/m3, E=0,896-1,55 GPa, tan δ=0,0258-0,0446, pris=12,5-13,7 SEK/kg 
(CES EduPack, 2012) 
 
Betong 
Betong är väldigt styvt och tungt men har nackdelen att det kan hamna i självsvängning då det har 
en egenfrekvens i övre mellanregistret. Det bör därför kombineras med något mjukare material till 
innerhöljet för att fungera effektivt. Gjutformarna för betong är billigare än för plast men det är 
svårt att få till ytfinishen. Även dessa kan kombineras med en MDF eller plywoodfaner-frontpanel. 
 
Betong: ρ=2300-2600 kg/m3, E=15-25 GPa, tan δ=0,01-0,03, pris=0,274-0,411 SEK/kg 
(CES EduPack, 2012) 
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3.6. DSP - Digital Signal Processing 
Digital signalbehandling används för att mäta, filtrera och/eller komprimera analoga signaler. 
Denna metod används av XTZ:s Room analyzer (XTZ b, 2012) som gör precis som det låter; 
analyserar rummet. Den ger en bild av vilka frekvenser som ger problem och hur de bör åtgärdas. 
Den kan även användas för att mäta högtalarens frekvensgång. Dessa problem åtgärdas sedan 
genom att sätta ett filter på utsignalen så att vissa delar av frekvensspektret höjs medan andra sänks.  

3.7. SAF (Spouse Acceptance Factor) 
Termen SAF eller Spouse Acceptance Factor beskriver den påverkan en partner har gällande inköp 
av dyr elektronik. Denna term kan spåras till 50-talet då hifi-högtalarna ofta var gigantiska och 
därför störde vardagsrummet väldigt mycket. Denna term har förlängts till att innefatta alla typer av 
elektronik, så som hemmabio och datorer. De faktorer som främst spelar roll för kvinnor är 
komplexitet, användarvänlighet, utformning, och pris. För män spelar ofta prestanda, 
specifikationer och skrytfaktor större roll. Enligt en undersökning av Consumer Electronics 
Association påverkar kvinnor indirekt eller direkt inköp av elektronik i 88 % av fallen (The 
Washington times, 2006).   
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4. Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver hur marknaden för högtalare ser ut idag både för XTZ och för deras 
konkurrenter. 

4.1 Högtalare 
Högtalarvärlden flyttar sig mer och mer in i vardagsrummet, och med denna flytt ställs nya krav på 
design, storlek och placeringsmöjligheter. I och med hemmabions och datorns intåg under 2000-
talet har användningen av dyrare högtalare gått från ren musikåtergivning till film- och 
tvljudsåtergivning. Stativhögtalare är mångsidiga då de dels går att placera i bokhyllor och hänga på 
väggen och dels på stativ. De har en sämre förmåga att återge bastoner än golvhögtalare på grund 
av sin mindre lådvolym, men anses av en del uppnå bättre mellanregister och diskant till ett lägre 
pris. Basproblemet löses ofta genom att koppla in en bashögtalare, en så kallad subwoofer, för att 
fylla i de saknade lägsta oktaverna. Även om en stativhögtalare egentligen tar upp precis lika 
mycket plats som motsvarande golvhögtalare, när den används tillsammans med stativ, upplevs den 
som mindre och föredras ofta i vardagsrum.  
 
Hifimarknaden är full av falsk marknadsföring och överpriser, detta på grund av att ljud är väldigt 
subjektivt och att psykologiska faktorer spelar stor roll för hur vi upplever ljudet. Till exempel 
köper entusiaster kablar, strömförfinare, och dyra digitalkomponenter som inte ger någon mätbar 
skillnad, i alla fall inte på ett sätt som är möjligt att höra. Trots detta övertygar dessa entusiaster sig 
själva att de hör en gigantisk skillnad och att om någon annan inte hör samma skillnad så är det för 
att de till exempel inte tränat sina öron. De två delar som spelar störst roll för ljudupplevelsen är 
högtalarna och rummet de är placerade i (Hawkes, 2011).  
 
Då digitala förstärkare, till exempel B&O:s ICE, har blivit bättre, kraftfullare och mindre har en 
trend av allt fler aktiva högtalare börjat synas på marknaden. Aktiva högtalare har den fördelen att 
förstärkaren kan skräddarsys för att passa högtalarelementen och att endast ett försteg eller en analog 
källa behövs. Nackdelarna är att förstärkardelen tar upp en del av lådvolymen och därför påverkar 
basen, högtalaren blir dyrare och användaren får mindre frihet i komponentval.  
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4.2 XTZ  
XTZ har i dagsläget ett brett sortiment högtalare i prisklasserna 800 SEK till 50 000 SEK (Bild 11), 
i sortimentet ingår också en serie förstärkare och digitala rumsanalysprogram. Högtalarna är i sin tur 
uppdelade i serier, numrerade 70, 80, 99 och 100. 100-serien kallas också Divine-serien och är 
XTZ:s finaste högtalare, där ett par 100.49 högtalare kostar kring 50 000 SEK (Fyndbörsen, 2012). 

Priset sjunker sedan nedåt i serierna till stativhögtalaren 70.12 som kostar kring 800 SEK. I sitt 
sortiment har de även S800 som är en datorhögtalare med tillhörande programvara för DSP. Enligt 
XTZ har DSP ”flera inställningsmöjligheter så att man har möjligheten att justera ljudet efter rum 
och egen smak” (XTZ d, 2012). Till sist tillverkar de även separata bashögtalare med eller utan 
inbyggd förstärkare, en del av dessa förstärkare använder också förstärkarmodulen ICE. 
  
Formspråket hos XTZ har utvecklats under åren men på de senare produkterna finns några 
återkommande element; dels den sköldliknande, mattsvarta baffeln som kan ses på 100.49 Divine 
och S800 och dels den bakåtlutande formen med rundade sidor. Nästintill alla högtalare erbjuds i 
vitt, valnötsfaner och svart högblank lack, som kan ses som XTZ:s kännetecken.  

Bild 11: Högtalare i XTZ:s sortiment (XTZ c, 2012). 
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4.3. Konkurrensanalys 
XTZ är som sagt inte ensamma på marknaden utan konkurrenterna är många och mer väl-
etablerade, då XTZ är ett ganska ungt företag som försöker slå sig in på, ett för dem, nytt 
marknadssegment; prestigeområdet.  
 
Priset på stativhögtalare skiljer sig väldigt mycket mellan olika tillverkare. Spannet går från 200 
SEK för de simplaste till över 500 000 SEK för de riktiga audiofilhögtalarna. Bland de svenska 
tillverkarna placerar sig XTZ förhållandevis lågt i prisklass. De säljer stativhögtalare som kostar 
mellan 850 SEK och 8 000 SEK. Detta stämmer väl överens med XTZ:s strategi med online-
försäljning, bra och dyra element samt kabinett tillverkade i Kina. 
 
Det finns två sätt att se på vilka konkurrenterna är. De högtalare som ska utvecklas i detta projekt 
ska ligga på ett försäljningspris på cirka 30 000 SEK (1.3 Avgränsningar), vilket är en förhållandevis 
ny marknad för XTZ genom att de blir mer exklusiva då. Dels kan de stativhögtalare som ligger i 
samma prisklass jämföras och dels, eftersom projektet innefattar väldigt mycket designarbete, kan de 
som har annorlunda utformning vara inspirationsgivande. Några direkta konkurrenter är dock svåra 
att finna eftersom det XTZ vill ha ut är stativhögtalare med element även i stativet, vilket idag blir 
en kombination av stativ- och golvhögtalare.  
 
De golvhögtalare som ligger i samma prisklass, 20 000 - 40 000 SEK, är ofta höga och fyrkantiga 
till formen. Dels på grund av att golvhögtalare går långt ner i basen och därmed kräver större 
innesluten volym och den fyrkantiga formen har fördelen att tillverkningen blir både lättare och 
ger en bättre yta men är däremot sämre akustiskt sett. Ibland kan ytan vara enkelkrökt för att 
förbättra akustiken, genom att minska stående vågor. 
  
Golvhögtalare kan ha en mängd olika kombinationer av elementuppsättning och antal element. 
Många små närliggande som spelar tillsammans eller något enstaka större element som har längre 
slaglängd än de små. Fördelen med golvhögtalare är att de kan återge hela frekvensområdet från 
djupbasen till högsta diskanten. De golvhögtalare som räknas som billigare kan vara tillverkade i 
plast medan många av de som räknas som konkurrenter tillverkar högtalarna i finare träslag eller 
MDF. Ytfinishen är ofta hög och de kan komma i svart/vit-lack eller körsbärs/lönnfaner eller 
något annat finare träslag.  
 
I bilaga 2: Konkurrensanalys finns ett kollage av stativhögtalare i 20 000 – 40 000 SEK klassen, ett 
liknande kollage för golvhögtalare i samma prisklass och ett sista kollage av annorlunda utformade 
högtalare. 
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5. Framtidsbeskrivning 
Framtiden ser ljus ut för hifihögtalare, användarna börjar inse att hemmabiosystem är onödiga för 
vanlig musiklyssning och med den växande tillgången av nätverksspelare och mobildockor för 
musik kommer en tillbakagång till stereosystem ske. Då boarean blir mindre och mindre kommer 
behovet av mindre och mer placeringsvänliga högtalare öka. Vad gäller teknik kommer dynamiska 
element fortsätta regera även om flera andra nya tekniker finns så som planar-magnetic, FFL (Flat 
Flexible Loudspeaker) och kolnanorörhögtalare som bara väntar på att slå igenom. 
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6. Analys och problembestämning 
Problemet kommer att bli att välja rätt komponenter och utforma högtalarna på ett sätt som 
optimerar ljudet för dessa komponenter. Eftersom att ett krav var att stativhögtalarna även skulle ha 
element i stativet så kommer utmaningen bli att få hela högtalaren att fortfarande se liten ut trots en 
tillräcklig volym i både högtalare och stativ. Samtidigt måste stativkänslan finnas kvar trots en större 
volym i stativet, det vill säga utan att få det att se ut som en golvhögtalare. 
 
Olle på XTZ kom även själv med ett förslag på hur högtalaren skulle kunna se ut (Bilaga 3: XTZ:s 
förslag). Denna har använts som riktlinje vid bland annat måttsättning men har inte begränsat 
kreativiteten.  
 
Då XTZ tillverkar alla sina högtalare i MDF och använder en design med i huvudsak plana eller 
enkelkrökta ytor är deras process anpassad för detta tillvägagångssätt och projektgruppen bör ha 
detta i åtanke då produkterna formges. 
 
De flesta element XTZ använder är av märket SEAS och ett önskemål från XTZ var att i denna 
hybrid använda just SEAS element. Storleken på dessa kommer att bestämmas beroende på val av 
högtalare med hänsyn till vad som är akustiskt och formgivningsmässigt gångbart. 
 
För att ytterligare sticka ut ur mängden av högtalare dök, under analysfasen, idén upp om att öka 
möjligheterna för kunden genom att göra stativet vändbart. Detta så att brukaren vid montering, i 
viss mån, själv skulle kunna få välja utseendet på högtalaren. 
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7. Kravspecifikation 
Denna kravspecifikation (Tabell 1) är baserad på projektdefinitionen (Bilaga 1: Projektdefinition) 
och de insikter som nåtts under den första kreativa fasen. Många av kraven är också allmänna krav 
på tillverkning och miljöpåverkan som ligger mer hos företaget än inom räckvidden för det här 
projektet. I efterkommande arbete har fokus framför allt lagts på att stativet ska kunna användas 
framåt och bakåt, att stativ och överdel skall ha ett gemensamt formspråk samt att högtalaren skall 
uppfattas som liten och stabil.  
 
Tabell 1: Kravspecifikation för högtalaren 

XTZ Kravspecifikation 
Olov Andersson & Tanya Edman 

Krav/ 
Önskemål 

 1. Design  

1 Vara estetiskt tilltalande K 

2 Högtalare ska kunna användas separat K 

3 Stativet ska kunna användas separat Ö 

4 Stativet ska fungera både framåt och bakåt Ö 

5 Stativ och högtalare ska ha ett gemensamt designspråk K 

6 Uppfattas som liten K 

7 Vara stabil K 

8 Anpassningsbar (färg, mönster på högtalarskydd) Ö 

 1.1. Dimensioner  

9 Höjd max 1300 mm  K 

10 Höj- och sänkbart Ö 

11 Bredd max 320 mm K 

12 Djup max 500 mm K 
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 2. Ljud  

13 SEAS-element Ö 

14 Frekvensintervall 30 Hz - 20 kHz, +/- 3dB Ö 

15 Linjär frekvensgång +/- 3 dB (om DSP, friare) Ö 

16 DSP-kontrollerad frekvensgång Ö 

17 Minimal kantdiffraktion Ö 

 2.1 Överdel  

18 Frekvensintervall 50Hz-20kHz K 

19 Storlek på mellanregister, 5,25” - 6,5”  Ö 

20 Storlek på diskant, 1” Ö 

 2.2 Stativ  

21 Frekvensintervall på 30Hz-100Hz K 

22 Storlek på baselement beroende på antal, 6,5”-12” Ö 

 3. Miljö  

23 Återvinningsbara komponenter Ö 

24 Medge rengöring (lätt att komma åt) K 

25 Tåla sol, kemikalier, väta, klåfingriga ungar, partiklar K 

 4. Ekonomi  

26 Tillverkningskostnad ≈ 5 000 SEK K 

27 Försäljningskostnad ≈ 30 000 SEK K 

28 Kabinettillverkning: Kina K 

29 Montering: Sverige K 

30 Element från tredje parts tillverkare K 

 5. Tillverkning  

31 Åtkomlighet för montörer K 

32 Få komponenter Ö 

33 Lättpassade delar Ö 

34 Minimera spillmaterial Ö 
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 6. Material  

35 Egenfrekvens utanför hörbara spektret Ö 

36 God inre dämpning, tan δ > 0,001 K 

37 Medge ytbehandling Ö 

38 Elasticitetsmodul, E, över 2,0 GPa K 

 7. Elektronik  

39 Vara säker (kortslutningar, eld o.s.v.) K 

40 Passiv förstärkning K 

41 Separat inkoppling av högtalare och stativ, bi-wire/tri-wire Ö 

42 Banankontaktsanslutning K 
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8. Lösningsförslag 
Denna fas utfördes i samarbete med XTZ genom mail och telefonkontakt med vd:n Olle Eliasson 
samt med handledare Roger Johnsson, universitetslektor inom akustik på Luleå tekniska universitet 
(LTU). 

8.1. Planering 
Det första steget var att uppföra en planering, i form av ett Gantt-schema (Bilaga 4: Gantt-schema). 
Där disponerades de 20 veckorna ut under rubriker och delmål. I slutfasen lades prototypbygge och 
förpackningsdesign in som eventuella rubriker i mån av tid.  

8.2. Moodboard 
För att stadga vad resultatet av projektet skulle förmedla gjordes först en moodboard, också kallat 
styleboard, där slagord och bilder utgjorde ett kollage som representerade den “stämning” 
högtalaren skulle ha (Bilaga 5: Moodboard). De känslovärden högtalaren skulle förmedla var 
stabilitet, musikalitet, styrka, elegans samt att den skulle upplevas som kompakt. Då ett tydligt 
kännetecken för XTZ:s högtalare är deras högblanka finish togs även ordet “högblank” med som 
känslovärde. 

8.3. Idégenerering 
Genom att utgå ifrån projektdefinitionen startades projektet. XTZ:s vd Olle Eliasson skickade en 
ritning på en stativhögtalare som han hade i tankarna (Bilaga 3: XTZ:s förslag), utifrån Olles ritning 
kunde storleken på högtalaren och en idé om vad han var ute efter uppskattas.  

8.3.1. Första skisser 
För att inte fastna i Olles koncept användes ritningen endast som underlag, utifrån denna skissades 
ett antal egna förslag upp (Bild 12). Fokusen i detta stadie låg på formgivning utan egentlig tanke 
på lådvolymer, konstruktionsmöjligheter eller andra begränsningar. För att generera så många 
förslag som möjligt användes ett antal olika kreativa metoder nämnda ovan (2.2 Kreativa metoder); 
brainstorming, analogi, ytterlighetstänkande och 3-6-5 metoden, där designstudenter från LTU fick 
medverka. En sammanställning av några av skisserna finns i bilaga 6: Handskisser. 
 
Tidigt i skisstadiet kom idén med att få stativet att kännas mindre genom att rikta baselementen i 
stativet bakåt alternativt neråt och smalna av stativet framtill.   
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8.3.2. Första urval 
De genererade handskisserna modifierades och ett första urval gjordes. Här sållades de mest galna 
idéerna bort och de idéer som hade potential gick vidare. Detta gjordes i samråd med handledare 
på LTU. Även om vissa idéer snabbt kunde förkastas i de flestas ögon kunde delar av dem 
kombineras med andra och på detta sätt generera nya alternativ.  

8.3.3. Kombination av första skisser 
De nya sammanslagningarna gjordes om till digitala skisser och tredimensionella skissmodeller i 
ytmodelleringsprogram. Modelleringsprocessen i sig gjorde att idéerna utvärderades och 
vidareutvecklades samt fick proportioner som passade elementen. 3D-modellerna renderades 
därefter ut med en extern renderingsmotor där de olika modellerna materialsattes på samma sätt för 
att få en rättvis överblick (Bilaga 7: Konceptomgång 1). Tillsammans blev det 26 förslag. Dessa 
utvärderades, sammanställdes och skickades till både handledare och XTZ.  

8.3.4. Andra urval 
Responsen från XTZ var att förslag nummer A1, A2, A4 och A18 såg spännande ut och kunde 
byggas vidare på (Bild 13). Generellt ansåg företaget att stativen var lite för långa och att 
utformningen var aningen långt ifrån standarden. Med detta menades att de inte såg ut som dagens 
högtalare och att de antagligen skulle bli väldigt dyra att tillverka. 
 

Bild 12: Några av handskisserna. 
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Bild 13: Koncept som XTZ uppskattade. 

Även handledaren på LTU hade kommentarer kring de 26 förslagen och tyckte några var mer 
intressanta att gå vidare med. Nedan (Bild 14) ses några av alternativen tillsammans med 
kommentarerna.  
 

 
Bild 14: Koncept som handledare på LTU uppskattade. 

Dessa koncept modifierades något och kan ses i Bilaga 8: Modifierade koncept 1. 
 
Gruppen gjorde även en egen bedömning genom att vikta högtalarna mot varandra under 
rubrikerna estetik, konstruktion och akustik (Bilaga 9: Viktning 1).  
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Där estetik bedömdes subjektivt, konstruktion bedömdes mot hur komplicerade de skulle kunna 
vara att tillverka samt hur många tillverkningsmöjligheter som fanns och slutligen akustik som 
bestämdes utefter volymer och kantdiffraktioner. Skalan gick från 1-10, där 10 bäst uppfyllde 
rubriken. 
 
Bedömningen för modell A21 (Bild 14) gick exempelvis till så här; estetiskt sett ansågs den ligga 
högt men inte högst, konstruktionsmässigt finns flera problem, dels stativets bulor, men framför allt 
formen på överdelen som blir väldigt krävande både att tillverka och montera. Akustiskt sett är 
volymen i toppen för liten för att kunna fungera ensamt samtidigt som de förhållandevis skarpa 
cirkulära kanterna runt mellanregister och diskant ställer till stora problem med kantdiffraktion.  
 
Koncept nummer A3 vann den egna bedömningen men ansågs sakna stativkänsla (Bild 15). Alla 
förslagen bedömdes därför även mot hur väl de uppfyllde projektdefinitionen och genom att sätta 
en värdering på Spouse Acceptance Factor (3.7 SAF). Av den bedömningen var det nummer A15 
som bäst ansågs uppfylla projektdefinitionen och nummer A3 och A21 som gick hem mest hos den 
kvinnliga målgruppen (Bild 16).  
 

8.3.5. Vidareutveckling av kombinationerna 
Med kommentarerna och bedömningarna i bakhuvudet inleddes vidareutvecklingen av de koncept 
som XTZ och handledare trodde på, samt några av de favoriter som fått kritik och inte ansågs 
uppfylla projektdefinitionen. Olika högtalare prövades med olika stativ vilket även här gav en 
mängd nya förslag (Bilaga 10: Konceptomgång 2). Eftersom att överdelarna skulle kunna användas 
separat renderades bilder på dessa separat för att se hur de skulle funka ensamma samt i 
kombination med stativ. Tanken väcktes här att kunden själv skulle kunna få välja vilken sida på 
stativet denne vill ha riktad framåt, det vill säga ett vändbart stativ.  

Bild 15: Vinnare av den egna bedömningen. Bild 16: Koncept A3. Bild 15: Koncept A3. Bild 16: Vinnare av den egna bedömningen.  
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8.3.6. Tredje urval 
Dessa 22 nya utvecklingar och kombinationer granskades med handledare på LTU, nu också med 
hänseende till möjligheten att vända stativet. Handledaren och projektgruppen tyckte att vissa var 
mer intressanta att gå vidare med (Bild 17). 
 

 
Bild 17: Vidareutvecklade koncept. 

Dessa förslag gick vidare till nästa fas av projektet, nämligen att se vad målgruppen tyckte. 
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8.4. Undersökning 
För att få reda på vad målgruppen har för egna tankar och åsikter kan en undersökning göras för att 
fånga upp dessa idéer. Därför lades en enkätundersökning ut på internet där både audiofiler och 
inte så ljudinsatta fick rösta och kommentera de koncept som tagits fram. Detta skedde genom ett 
forum på www.minhembio.com samt på det sociala nätverket Facebook. Enkätundersökningen 
återfinns i bilaga 11: Formulär, samt kommentarer till dessa i bilaga 12: Svar på formulär.  
 
Enkäten låg ute i en vecka och det var 50 personer som svarade. Deltagarna fick rösta på dels de 10 
överdelarna för sig och dels de 10 överdelarna med stativ. De fick rösta på en skala från 1 - 6 där 1 
motsvarar ful och 6 motsvarar snygg. Målgruppen fick även chansen att kommentera sina val. 
 
Alla högtalare materialsattes på samma sätt i vitt, svart och borstad metall för att få en så rättvis 
jämförelse som möjligt (Bild 18). På grund av testets uppbyggnad kunde inte de högtalare som gick 
att vända visas i båda utförandena. Uppställningen som mest framhävde stativhögtalarkänslan valdes 
därför när möjligheten fanns. 
  

http://www.minhembio.com/
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Bild 18: Koncept i enkätundersökning.  
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8.4.1. Sammanställning av enkätresultaten 
Resultatet av enkätundersökningen tydde på att de flesta föredrog mer klassiska fyrkantiga former 
på högtalare samt att de flesta högtalarna uppskattades mer utan stativet (Tabell 2).  
 

       Tabell 2: Resultat av enkätundersökning. 

Högtalare Endast topp Hel högtalare 
1 4.44 3.68 
2 3.54 3.56 
3 4.00 3.42 
4 3.24 3.16 
5 2.50 2.80 
6 2.50 2.42 
7 2.86 2.46 
8 2.64 2.32 
9 2.56 2.64 
10 3.62 2.98 

 
Fram till denna punkt i projektet hade endast formen på högtalaren studerats och ingen större 
hänsyn hade än så länge tagits till storlek på element eller vilken typ av låda som skulle användas, 
det vill säga inga tekniska detaljer. 
 
Nästa steg var därför att utvärdera de framröstade högtalarna mot kravspecifikationen (7. 
Kravspecifikation) och göra en inbördes jämförelse mot hur akustik-, tillverknings- och form-
givningsvänliga de var. 
 
Genom att endast jämföra de 10 högtalarna mot kraven kunde det direkt konstateras att alternativ 
nummer 4 och 7 inte uppfyllde kraven på monteringsmöjligheter samt volym, vartefter de slopades 
(Bilaga 13: Viktning 2). Alternativ 4 var dock en favorit utseendemässigt i gruppen och därför 
gjordes ett sista försök att göra den mer produktionsvänlig (Bilaga 14: Modifierade koncept 2). 
Trots detta ansågs problemen med kantdiffraktion för stora för att överkomma och även den 
förbättrade varianten slopades. Endast de krav som skiljde de olika högtalarna åt togs med i 
viktningen. Resultatet av viktningen visade på att alternativ 9, 2 och 3 uppfyllde krav-
specifikationen bäst.  
 
Handledaren på XTZ kontaktades i ett telefonmöte för att få dennes åsikter om de 10 förslagen. 
Responsen blev att koncept nummer 3 var bäst och att koncept 1 kunde fungera om den stadgande 
pinnen togs bort. Koncept nummer 2 var också helt acceptabel men koncept 9 inte alls. Vidare 
ville Olle se hur stativen skulle se ut om de vändes. 
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9. Utvärdering och val av lösningsförslag 
Utifrån svaren på undersökningen, den gjorda viktningen och konsultation av handledare samt 
XTZ gjordes ett antal antaganden. 
 
1. Koncept 9 vann viktningen men var antingen hatad eller älskad av röstarna. Denna högtalare 
passade endast en viss målgrupp och en viss sorts inredning. Den var heller inte omtyckt av 
uppdragsgivaren. Därför valdes denna bort. 
 
2. Koncept nummer 2 kom tvåa i viktningen, tvåa bland målgruppen, tvåa hos uppdragsgivaren 
och hade det stativ som både gruppen och handledare tyckte bäst om. Stativet påminner om 
jetmotorer varvid konceptet kom att kallas JET. 
 
3. Koncept nummer 3 kom trea i viktningen och kom även trea i röstningen. Koncept nummer 1 
kom sämst till i viktningen men kom först bland målgruppen. Av detta drogs slutsatsen att 
röstarna/målgruppen tyckte bäst om de lite fyrkantigare och vanliga utformningarna. Varvid dessa 
koncept kom att kallas konservativa. Det var dessa koncept som uppdragsgivaren gillade bäst. 
 
För att projektet skulle få lite mer utmaning och mer designarbete valdes två förslag att 
vidareutvecklas, ett som föll uppdragsgivaren i smaken och som kändes mer konservativ och en 
med mer utmanande utformning som gruppen föredrog, koncept 2. 
 
Uppdragsgivaren var inte helt nöjd med något av de konservativa koncepten varvid en tredje 
konceptomgång genomfördes och alla mer traditionella högtalare sammanställdes i ett kollage 
(Bilaga 15: Konceptomgång 3) som sedan skickades tillbaka till XTZ. Där fick nummer C1 och C2 
kommentaren att de var bäst men att de skulle ha överhäng på baksidan. Nummer C7 kunde också 
fungera om stolpen togs bort då den begränsade djupet på stativet och C11 hade bra stativkänsla 
men för liten volym (Bild 19). En kombination av dessa valdes som det andra förslaget. 
 

 
Bild 19: Konservativare högtalare. 
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När de två koncepten valts påbörjades arbetet med att optimera akustiken. För att göra detta 
behövdes skalenliga 3D-modeller att göra beräkningar på. Därför modellerades koncepten upp i ett 
CAD program (NX). För att få någorlunda rätt dimensioner användes Olles ritning (Bilaga 3: 
XTZ:s förslag) som underlag. Det vill säga att öronhöjden och därmed akustiska centret för diskant 
och mellanregister bör vara vid cirka 90 cm och höjden på stativet bör vara cirka 70 cm. För att 
optimera akustiken testades olika kombinationer och konfigurationer av olika element. De element 
som modellerades upp var SEAS:s Excelserie med storlekarna 8”(22cm), 6,5”(18cm), 5,25”(15cm), 
4,5”(12cm) och diskant.  
 
Med elementen i kabinetten kunde lådvolymerna beräknas. För att utvärdera högtalaren användes 
ett högtalardesignprogram som heter LspCAD. Där stoppades angivna värden in för respektive 
element och inställningar för lyssningsrummet och högtalaren ställdes in. Detta var en iterativ 
process. Genom att variera volymen i lådorna och ange lådorna som endera slutna eller basreflex, 
med både en och två basreflexportar, visade olika grafer vad som skedde vid de olika 
inställningarna. För att jämföra graferna användes några standardvärden och sedan jämfördes 
diagrammen mot varandra. Det som jämfördes var hur kurvorna såg ut i de frekvensområden de 
skulle spela, linjäriteten på kurvorna, var den undre gränsfrekvensen låg, och var de hade 
dippar/toppar i frekvensgången. 
 
Alla högtalare byggs med avväganden och det är därför svårt att avgöra vad som är “bäst”, 
dessutom beror det så mycket på tycke och smak. Det är även svårt att veta vad som låter bäst 
genom att bara kolla på diagram. Det finns vissa generella åsikter som uttrycker ett mera hifiartat 
ljud, till exempel avsaknaden av mellanbaspuckel direkt innan slutet av linjäriteten. Dessutom fanns 
önskemålet på en frekvensgång mellan 30 Hz – 20 kHz och en linjär frekvensgång inom +/- 3 dB, 
men eftersom de kommer att var DSP-kontrollerade är det aningen friare. 
 
För att lättare kunna förstå arbetsgången och göra rapportläsningen mindre “hoppig” delas 
rapporten härefter upp i två delar som fokuserar på de två olika koncepten. Nedan beskrivs 
arbetsgången för JET och för dem som vill veta mer om de konservativa högtalarna fortsätter de till 
kapitel 11: Divine Hybrid som den kom att kallas då den ska designas för att passa in i XTZ:s mest 
exklusiva serie Divine och är en hybrid mellan stativ och golvhögtalare. 
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10. JET 
Formen på överdelen utvärderades ur ett akustiskt perspektiv igen och det insågs då att formen på 
överdelen hade vissa nackdelar. Den största nackdelen var att kantdiffraktionen för diskanten blev 
stor på grund av den skarpa rundningen på kanten av utbuktningen samt det konstanta avståndet 
till nämnda kant (Bild 20 a). Nedsänkningen av diskanten ställde också till problem då en skarp 
kant med konstant avstånd bildas för de båda mellanregistren, samtidigt som dessa kanter bryter upp 
diskantens ljudfält. På grund av detta flyttades diskanten upp i jämnnivå med mellanregister-
elementen och utbuktningarna flyttades till mellanregisterelementen när modellen ritades om i NX 
(Bild 20 b).  

Olika varianter på stativet testades också, med olika storlekar på kuporna och kabinett (Bild 21). 
CAD-modellerna modellerades även upp med stativet vänt bakåt för att kunna utvärdera formen.  

Bild 20 b: JET-överdel efter.

    
Bild 20 a: JET-överdel före. 

Bild 21: Olika koncept på JET. 
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10.1. Akustik 
Nästa steg i utvecklingen var att ta reda på vilka element som skulle passa konstruktionen bäst och 
göra avvägningar på konstruktionen därefter. För att välja ut lämpliga element användes 
programmet LspCAD. 
 
Stativet 
De alternativ som fanns för JET var att i stativet ha antingen två stycken 8” element med eller utan 
basreflexrör, två stycken 6,5” element med eller utan basreflexrör eller en stycken 8” element med 
en slavbas. Alternativ med två basrör testades även de för att öka tvärsnittsarean och minska risken 
för blåsljud. Blåsljud uppkommer först vid en lufthastighet av cirka 9 m/s och inga testade 
kombinationer med endast ett rör kom upp i sådana hastigheter, därför ansågs två rör vara onödigt. 
Olika kombinationer testades och resulterade i jämförande frekvensdiagram för att lättare kunna 
avgöra vilken konfiguration som skulle fungera bäst. 
 

 
Diagram 4: Frekvensgång för 2 st. 8" element och 2 st. 6,5" element i en sluten låda. 

Diagram 4 visar en jämförelse mellan två stycken 8” element (linje 1) och två 6,5” element (linje 
2). 8” elementen spelar högre då dessa har en högre känslighet. Volymen är beräknad på en 30 
liters sluten låda med ett Qa-värde (absorptionsförluster) på 7, som gäller för cirka 30 – 70 % 
absorbentfyllnad, och Ql-värde (läckageförluster) även det på 7, vilket är standard för snickrade 
lådor. 
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Diagram 5: Frekvensgång för 2 st. 8" element och 2 st. 6,5" element i en basreflexlåda. 

Diagram 5 visar en jämförelse mellan samma element som i Diagram 4 i en basreflexlåda, där 
porten är 6 cm i diameter, 23,5 cm lång och avstämd till 30 Hz. Här får 8” elementet en tydlig 
puckel som gör att basen uppfattas som djupare trots att så inte är fallet.  
 
Även ett 8” element med en 8” slavbas testades då de högst troligast skulle kunna gå linjärt djupare 
i basen. 
 

 
Diagram 6: Frekvensgång för 4 st. olika 8" element som kan kombineras med en slavbas. 

Diagram 6 visar en jämförelse mellan de fyra olika 8” elementen som skulle kunna kombineras 
med en slavbas. 
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I detta fall har slavbasen dikterat vilket element som kan användas då slavbasen tillhör SEAS 
Prestige-serie och då formgivningen är helt olik SEAS Excel-serie. Elementkonfigurationen som 
gav den lägsta undre gränsfrekvensen (-3 dB) på 43,14 Hz, då slavbasen har korrigerats med en vikt 
på 34,5 g, var elementet med namnet CD22RN4X. Det negativa med slavbasen är att den efter -3 
dB frekvensen ger ett väldigt skarpt fall, med andra ord försvinner mer av lågbasinformationen än i 
motsvarande sluten låda. 
 
Överdelen 
För överdelen fanns alternativen: två stycken 5,25” element med eller utan basreflexrör. 6,5” 
elementen uteslöts på grund av att de skulle kräva för stor lådvolym och för att de skulle överskrida 
höjdbegränsningen. 4,5” elementen (de minsta) uteslöts även de men på grund av att de inte klarar 
av lågbasen när överdelarna ska användas separat.  
 

 
Diagram 7: Frekvensgång för 2 st. 5,25" element och ett par 5,5" element i D'Appolitokonfiguration i en 
basreflexlåda. 

Diagram 7 visar två stycken 5,25” element som placeras i en så kallad D’Appolitokonfiguration 
(3.3.4. Elementkonfiguration) med ett basreflexrör i mitten riktat bakåt. De element som har bäst 
linjär frekvensgång är två stycken W15CH001 med en nedre gränsfrekvens på 52,8 Hz. 
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Diagram 8: Frekvensgång för 2 st. 5,25" element och ett par 5,5" element i D'Appolitokonfiguration i en sluten 
låda. 

Diagram 8 jämför samma element som i Diagram 7 men i en sluten låda. Här ses tydligt att en 
sluten låda ger mer djupbas än en basreflexlåda men avviker från den linjära frekvensgången 
tidigare, varvid en basreflexlåda är att föredra. 
 
Till diskanten fanns det fyra olika alternativ att välja bland i storleken 25 mm eller 29 mm med 
antingen tyg- eller magnesiumdome. Eftersom diskanterna inte är lådberoende så jämfördes endast 
dess frekvenssvarsdiagram från tillverkaren. Diagram 9 visar den diskant som hade jämnast 
frekvensgång inom det hörbara frekvensområdet. Den har en 29 mm tygdome och ett hexadym-
magnetsystem med sex neodymmagneter. 

Diagram 9: Frekvensdiagram över diskant: SEAS Excel T29CF002. Diagrammet visar 

frekvenssvaret on axis och vid 30˚ och 60˚ off axis samt impedansen. 
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10.2. Konstruktion och tillverkning 
Med denna bakgrund modifierades modellerna i CAD-programmet NX för att passa de volymer 
och storlekar som krävdes för att uppfylla de uppsatta kraven (Bilaga 16: Iterationer JET). 
 
Ingen av modellerna (Bild 21) var helt optimala då 
stativbaffelns bredd gjorde att kuporna på överdelen blev 
onödiga om överdelen skulle kunna vändas. XTZ:s 
feedback på koncepten var att kuporna endast skulle 
användas ”om det fanns motivation för det”. På grund av 
denna anledning minskades denna bredd och sidorna 
kröktes utåt både på överdel och på stativ för att behålla 
volymen samt förstärka sidopanelerna. Längden på 
kuporna på överdel och botten bestämdes till samma längd 
för att förstärka det gemensamma formspråket (Bild 22). 
Rotationscentrum försköts på de övre kuporna för att öka 
storleken och minska kantdiffraktionen. Bafflarna 
separerades från lådorna för att underlätta konstruktion 
och en kraftig rundning gjordes på bafflarnas sidor för att 
minska kantdiffraktionen. 
 
Formgivningen började nu närma sig en slutgiltig form. 
De formgivningsparametrar som fortfarande kunde 
optimeras var: rundhet på formen, storlek på kuporna, hur 
de skulle passa bakvända, fotens form samt hur samman-
kopplingen mellan delarna skulle ske.  
 
Foten designades för att ge ett stabilt intryck och för att framhäva att vibrationsisolerade fötter 
används, antingen i form av mjuka kuddar eller i form av spikes, beroende på golvtyp. Spikes bör 
endast användas då högtalaren står på en matta.  
  

Bild 22: JET med krökta sidoytor. 
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Elektrisk koppling 
För att möjliggöra att stativet kan vändas 
utan att högtalarkablar dras till både stativet 
och överdelen och utan att ha ingångar åt 
båda hållen på stativet placerades ingången i 
foten. Foten har sedan fyra koniska kontakter 
som är kopplade enligt Bild 23. Dessa 
kontakter lyfter stativet några millimeter och 
fungerar därför också som stabilisatorer 
mellan stativ och fot. Endast ett par av 
kontakterna används åt gången beroende på 
åt vilket håll stativet är riktat. Inuti stativet 
delas signalen upp, dels till lågpassfiltret och 
vidare till elementet, och dels ofiltrerat till 
kontakterna på toppen av stativet där samma 
typ av kontakter sitter konfigurerade på 
samma sätt (Bild 24). För att inte förstöra 
högtalarna eller förstärkare om en separat 
basförstärkare används finns strömbryggor 
som kopplas ur när separata förstärkare 
används.   
 
 
Filter 
I inledningen nämndes att filter inte kommer 
att väljas i detalj men de är avgörande vid 
valet av element då dessa måste stämmas av 
vid specifika frekvenser för att ge en jämn 
frekvensgång. Filterordningen valdes till två 
vilket innebär en sänkning av ljudtrycket på 
12 dB/oktav. Detta är en bra kompromiss 
mellan att elektroniken inte blir för komplex 
(fjärde ordningen) vilket färgar ljudet och 
jämfört mot ett första ordningens som kan 
orsaka pucklar i frekvensgången. 
  
  

Bild 23: Fot med elektrisk koppling. 

Bild 24: Kopplingsschema. 
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I Diagram 10 och Diagram 11 ses grafer över de valda elementens frekvensgång. 

 
Diagram 10: Diagram över 8” baselementet: SEAS Prestige CD22RN4X. Diagrammet visar  

frekvenssvaret on axis och vid 30˚ och 60˚ off axis samt impedansen. 

 
Lågpassfiltret har en gränsfrekvens på 70 Hz då detta är undre gränsfrekvensen för toppen när 
denna är pluggad.  

 
Diagram 11: Diagram över 5,25” elementet: SEAS Excel W15CH001. Diagrammet visar frekvens- 

svaret on axis och vid 30˚ och 60˚ off axis samt impedansen. 
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På grund av att elementet använder en magnesiumkon bildas en hög topp runt 8 000 Hz, vid 
konens resonansfrekvens. I en D'Appolitokonfiguration reduceras denna genom att parallellkoppla 
elementen (SEAS, 2005). Detta medför också att impedansen halveras för överdelen men då 
elementen har en nominell impedans på 8 ohm blir den nya impedansen 4 ohm vilket är normalt 
för högtalare. Överdelen är tänkt att användas med plugg när den används tillsammans med stativet 
och opluggad när den används separat eftersom pluggen gör att de lägre frekvenserna dämpas. Den 
har ett högpassfilter med en gräns på 2 500 Hz vilket betyder att den kraftiga toppen vid 8 000 Hz 
försvinner. 
 
Diagrammet för den valda diskanten kan ses i kapitel 10.1 och är tänkt att spela i frekvensområdet 
från 2 500 upp till 20 000 Hz.   
 
I och med att högtalaren ska vara DSP-kontrollerad går det att justera frekvensgången för att få en 
önskad kurva. 
 
Material 
Huvuddelen av högtalaren tillverkas i MDF då detta är ett material som är billigt, lätt att 
maskinbearbeta, ger hög ytfinish och har akustiska egenskaper som liknar trä. Sidorna på både 
toppen och stativet tillverkas i böj-MDF, det vill säga MDF-skivor med skåror på insidan för att 
möjliggöra böjning. För att öka den inre dämpningen kan dämplim användas för att fylla skårorna 
och täcka insidan. Ett annat alternativ är att använda två lager av 9 mm böj-MDF med ett lager 
dämplim mellan i en sandwichkonstruktion.  
 
Baffeln är en separat skiva och kan antingen tillverkas i MDF eller ett tyngre material, till exempel 
betong, för att minska mekaniska vibrationer. På grund av den kraftiga radien på sidorna försvinner 
möjligheten med sandwichkonstruktion men en dämpande beläggning kan fortfarande användas på 
insidan.  
 
Kuporna i stativet tillverkas i fiberförstärkt plast och limmas fast i väggarna. För att reducera 
tillverkningstid och bättra på dämpande egenskaper kan kuporna gjutas i två lager med ett 
dämpande fyllnadsmaterial. Typen av plast som används måste utforskas vidare, exempel på plaster 
är polypropylen förstärkt med glasfiber eller aramider, kolfiber eller organisk plast med till exempel 
linfiber. Alternativt kan kuporna gjutas i betong på samma sätt som fronten för att ge ökad tyngd 
och ett annat formspråk.  
 
Då kuporna på toppen är mycket grundare finns en möjlighet att istället fräsa dessa ur tjockare 
MDF för att hålla tillverkningskostnaden nere, annars kan samma tillverkningsmetoder som för 
stativets kupor användas.  
 
Foten tillverkas i MDF i två lager med dämplim mellan för att minska överföringen av vibrationer 
till golvet. Fötter i mjukt material rekommenderas men spikes kan användas vid behov. 
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10.3. Beräkningar 
För att testa om stativet kommer att skapa missljud då elementet spelar gjordes en beräkning med 
hjälp av en fenitaelementanalys (FEM). Först beräknades slagkraften med hjälp av specifikationer 
från SEAS (Tabell 3). 
 
Tabell 3: Specifikationer för 8" elementet, CD22RN4X. 

Kraften som elementet utsätter lådan för kommer från tre källor; elementets harmoniska fjäder-
rörelse vid egenfrekvensen, FA, konmassans acceleration, FB, samt luftmotstånd. Den sistnämnda 
komponenten är svår att beräkna då en slavbas används och luften i lådan kan därför inte ses som 
inkompressibel. Av samma anledning antas denna komponent vara försumbar och tas därför inte 
med i beräkningen.  Kraften är kraftigt beroende av både frekvens och slaglängd. Då det är nästan 
omöjligt att på ett korrekt sätt finna egenfrekvenserna för kabinettet utan att konstruera en 
prototyp har detta försummats i denna beräkning. Beräkningsfrekvensen valdes till f = 50 Hz då 
mycket av djupbasen spelas där samt att elementet får lite hjälp av slavbasen och därför kan tänkas 
spela själv. 
 
Elementets harmoniska konrörelse och konmassans acceleration är båda beroende av perioden på 
svängningsrörelsen men ligger 90◦ ur fas och kan därför inte adderas rakt av. Den summerade 
kraften visas i lila (Diagram 12), dess ingående komponenter visas också, FA (formel 10.1) i rött och 
FB (formel 10.2) i grönt. 
 

𝐹𝐴(𝛼) = 𝑘𝑑𝑚𝑎𝑥 ∗ sin(𝛼)𝑑ä𝑟 𝑓𝑠 = 1
2𝜋 �

𝑘
𝑀𝑀𝑆

→ 𝑘 = (𝑓𝑠2𝜋)2𝑀𝑀𝑆       (10.1) 

 
𝐹𝐵(𝛼) = 𝑀𝑀𝑆𝑎 ∗ cos(𝛼)  𝑑ä𝑟 𝑎 = 𝑣𝜔 = 𝑑𝑚𝑎𝑥𝜔2 = 𝑑𝑚𝑎𝑥(2𝜋𝑓)2     (10.2) 
 
MMS=Moving mass + Air load mass = 41.6 g + 2.02 g = 43.62 g 
fs = 20 Hz 
dmax = Xmax/2 = 7 mm 
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Den maximala kraften beräknades via grafen till 30,52 N och matades sedan in som belastning i en 
förenklad FEM-modell av stativet där baffeln är en del av lådan och elementen ersatts av stålringar 
(Bild 25). 
 

 
Bild 25: FEM-analys av JET:s stativ. 

Diagram 12: Mekanisk kraft från konen på stativet. 
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Från FEM-analysen antas en medelamplitud på vibrationen till 0,002 mm. Detta värde används 
sedan för att beräkna ljudtrycket för kabinettet. Då våglängden vid 50 Hz är mycket längre än 
kabinettets omkrets kan detta ses som en monopol och beräknas med formel 10.3. 
    

𝑤 = 𝜋𝜌
𝑐
𝑞2𝑓2 𝑑ä𝑟 𝑞 = 𝑆 ∗ 𝑑𝑚𝑎𝑥

√2
∗ 2𝜋𝑓 𝑑ä𝑟 𝑆 = 0,772 𝑚2 → 𝑤 = 3.26 ∗ 10−6 𝑊     (10.3) 

 
Ljudtrycket beräknas sedan med formel 10.4. 
 

𝐿𝑝 = 10 log � 𝑤
𝑤𝑟𝑒𝑓

� + 10 log � 𝓇
4𝜋𝑟2

+ 4(1−𝛼)
𝐴

�           (10.4) 

𝑤𝑟𝑒𝑓 = 10−12 W 
𝓇 = 1  
4(1 − 𝛼)

𝐴
= 0 𝑑å 𝑟 = 1 

𝐿𝑝 = 10 log �
3.36 ∗ 10−6

10−12
� + 10 log �

1
4𝜋
� = 54,1 𝑑𝐵 

Då mätavståndet antas vara det standardiserade 1 m blir det resulterande ljudtrycket Lp = 54,1 dB 
vilket är försumbart då elementet får ett ljudtryck på 94.5 dB, vilket är flera gånger högre på grund 
av att ökningen sker exponentiellt. Risken för missljud från lådan är istället högre från lådans 
genomsläpplighet av det inre ljudet, framför allt då stående vågor uppkommer i den inre volymen.  
 

Baffelstöd och kantdiffraktion 
För att veta när överdelens kabinett förändrar elementets 
ljudutstrålning från sfäriskt till halvsfäriskt samt vid vilken 
frekvens problem med kantdiffraktion uppstår gjordes 
beräkningar (formel 10.5-10.7). 
 
Gränsvärdet för detta är frekvensen där avståndet från mitten 
av elementet till kanten av baffeln är en halv våglängd (Bild 
26). På grund av 15 mm rundningen på baffelns långsidor 
försvinner en stor del av kantdiffraktionens effekt, framför allt 
för diskanten som inte har någon närliggande skarp kant. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bild 26: Avstånd från akustiska centra till 
baffelkant. 
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𝜆
2

= 92 𝑚𝑚 ⇒ 𝑓 = 𝑐
𝜆

= 343 𝑚/𝑠
2×0.092 𝑚

= 1864 𝐻𝑧       (10.5) 
𝜆
2

= 95 𝑚𝑚 ⇒ 𝑓 = 𝑐
𝜆

= 343 𝑚/𝑠
2×0.09 𝑚

= 1805 𝐻𝑧        (10.6) 
𝜆
2

= 82.5 𝑚𝑚 ⇒ 𝑓 = 𝑐
𝜆

= 343 𝑚/𝑠
2×0.118 𝑚

= 2079 𝐻𝑧       (10.7) 

 
Som ekvationerna visar kommer mellanregistren vara helt halvsfärsstrålande vid 1 864 Hz (formel 
10.5) men den kraftiga radien på långsidorna gör att övergången blir mer flytande och skjuts högre 
upp i frekvens. Motsvarande avstånd, 92 mm, är också den halva våglängd som kommer stå för 
kantdiffraktionen i mellanregistret då denna kant är mycket skarpare än övriga kanter. På grund av 
delningsfrekvensen på 2 500 Hz kommer inga multiplar av våglängden spela någon större roll för 
mellanregistren. Av samma anledning uppkommer ingen kantdiffraktion av första ordningen kring 
diskanten och multiplar är inte alls lika skadliga för ljudet, särskilt då långsidornas rundning minskar 
diffraktionen över huvud taget. Diskanten kommer vara halvsfäriskt strålande i hela sin 
frekvensgång. 

10.4. Vidareutveckling av vald lösning 
De sista finjusteringarna låg i att bestämma insidan av 
kabinettet om stag skulle behövas eller inte och huruvida 
filter, kablar och dämpmaterial får plats.  
 
I vertikalled behövdes inga stag då sidoytorna är välvda och 
därmed stabiliseras på grund av formen. De horisontella 
stagen hjälper däremot till att formbestämma konstruktionen 
och gör att sidoytorna inte rör sig utåt. Dessa placerades på 
olika höjder för att förhindra uppkomsten av stående 
mekaniska vågor i kabinettet. Stagen utformades för att tillåta 
stor luftgenomströmning och ska täckas med dämpmaterial 
för att dels öka den akustiska följsamheten och dels dämpa 
stående akustiska vågor i vertikalled. Dessa är de mest 
skadliga då de går djupast i basen.  
 
Cirka 50 % isolering med fritt luftgenomflöde mellan portar 
och element rekommenderades av handledare för att 
basreflexporten ska fungera optimalt.  
 
Baffeln fästs med dolda skruvar på ovan- och undersidan för 
att behålla det rena utseendet. Bild 27 visar en genom-
skärning av den slutgiltiga högtalaren men utan isolering, 
filter och kablar.  
 

Bild 27: Snittvy av JET. 
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Den sista detaljen för att komplettera högtalaren var utformningen av dammskydden. För att 
tydliggöra det kraftfulla utseendet på stativet valdes att göra ett cirkulärt fäste (Bild 28) med spår för 
dammskydden på 8” elementen. De fästs på elementen med pluggar som passar i insexhålen för 
skruvarna i elementupphängningen. Dammskydden tillverkas i metallnät som stansas och fästs i en 
ram av borstat aluminium som antingen extruderas och böjs till rätt form eller gjuts i korrekt form. 
Dammskydden fästs med magneter i elementens ram och styrs rätt med pinnar in i insexhålen på 
elementens fästskruvar. 

För överdelen gjordes en specialkonstruktion där skydden kombinerades till ett stort (Bild 29), 
dels för att elementen överlappar varandra och dels för att det minskar kantdiffraktionen en aning. 
Även detta skydd har pluggar som passar i elementets infästningsskruvar. 
 
  

Bild 28: Dammskydd till överdel. Bild 29: Runda dammskydd. Bild 28: Runda dammskydd. Bild 29: Dammskydd till överdel. 



 

52 
 

10.5. Resultat  
De färdiga modellerna materialsattes och renderades ut för att få en bättre visuell överblick. Det 
som är speciellt med just dessa högtalare är att de enkelt går att vända bakåt och på så vis både 
tilltalar en större målgrupp och sticker ut på marknaden. Själva utformningen i sig är även den 
utstickande och ska kunna tillverkas i olika färgkombinationer efter XTZ:s och kundernas 
önskemål. 
 
På Bild 30 syns fram och baksida på JET-högtalarna med stativelementen riktade bakåt. Damm-
skydden är inte monterade för att ge en mindre diffus ljudbild. 
 

 
Bild 30: JET med stativelement bakåt. 
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Bild 31 visar JET-högtalarna med stativelementen riktade framåt. Detta gör att högtalaren uppfattas 
som en golvhögtalare och framhäver elementen och kuporna. Dammskydden används för att 
skydda de ömtåliga elementen.  
 

 
 
  

Bild 31: JET med stativelement framåt. 
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Bild 32: JET-överdelen vid separat användning. 

Bild 32 visar hur överdelen ser ut när den används ensam. De bakre kontakterna används samt att 
basreflexröret är öppet. Som nämnts i kapitel 1.2 är en stor fördel att överdelen kan köpas separat 
först och sedan, vid behov, kompletteras med stativet.  
 

På nästa sida har ett antal olika material- och färgsättningar testats (Bild 33). Den svarta högblanka 
modellen följer XTZ:s färgsättning och är tänkt att vara pianolackad MDF.  
 
För att göra högtalaren mer personlig testades några annorlunda färgval som får högtalaren att stå ut 
från de traditionellt träfärgade högtalarna på marknaden. Kuporna och baffeln är färgade för att 
framhäva formen på högtalaren och understryka JET-associationen.  
 
Högtalaren i den nedre bilden har bafflar och kupor gjorda i kolfiber vilket diskuterades i material-
val (10.2 Konstruktion och tillverkning). Kolfiber är ett material med ett karakteristiskt utseende 
som ofta associeras med sportighet och högteknologi. På grund av att kuporna och baffeln ska ha 
samma formspråk tillverkas även baffeln i kolfiber.  
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Bild 33: JET i olika materialkombinationer 
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För att få en bättre uppfattning över hur högtalarna skulle se ut i ett normalt vardagsrum gjordes en 
rendering av detta (Bild 34). Det blev då lättare att se storleken i förhållande till rumsmiljön och 
lyssningsposition. Här kan också tydligt ses att högtalaren upplevs som en golvhögtalare när stativet 
är vänt framåt. 
 

 

Bild 34: JET placerade i rumsmiljö. 
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För att lättare se hur högtalaren skulle monteras gjordes en sprängskiss med de ingående 
komponenterna (Bild 35). I Bilaga 18: Ritningar JET finns även måttsatta ritningar av högtalaren. 
Eftersom ingen djupare studie i hur tillverkningen i fabrik går till valdes att inte dela upp kabinettet 
i sina beståndsdelar.  
 
 

 
Bild 35: Sprängskiss av JET. 
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10.6. Utvärdering av slutlig lösning 
På den slutgiltiga modellen gjordes grafer med ljudoptimerade parametrar. Nedan (Diagram 13) ses 
grafen över frekvensgången för stativet, där Driver är 8” elementet och ABR unit (auxiliary bass 
radiator unit) är slavbasen. 
 

 
Diagram 13: Frekvensgång för slutgiltigt stativ med 8" element och 8" slavbas. 

Den slutgiltiga volymen på stativet blev cirka 31 liter, dock saknas filtrets volym vilket skulle 
minska volymen något. Tyvärr kommer inte djupbasen riktigt ner linjärt till det kravspecificerade 
värdet på 30 Hz utan avtar vid cirka 40 Hz och spelar 8 dB lägre vid 30 Hz. Detta ses som en 
acceptabel avvikelse från kravspecifikationen då övriga krav angående form och utseende ansågs 
viktigare. Då högtalaren dessutom ska användas med DSP kan den undermåliga basgången 
kompenseras digitalt.  

Stativ V=31.3 l, Ql=7, Qa=7, Fill 50 %, Element CD22RN4X, Slavbas SP22R, Mmp=55 g, Fb=35.3 Hz, -3dB=41 Hz. 
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Diagram 14: Frekvensgång slutgiltig överdel, pluggat rör. 

 

 
Diagram 15: Frekvensgång slutgiltig överdel, öppet rör. 

Diagram 14 och Diagram 15 visar frekvensgången för 5,25” elementen i basen, där den övre visar 
den pluggade överdelen och den undre den öppna. Den pluggade kommer användas då stativet är i 
bruk och den utan plugg då överdelen används separat.  
 
Enligt SEAS specifikationer går elementet linjärt +/-3 dB mellan 100 och 2 500 Hz (80 - 86 dB, 
Diagram 11) men då lådan förstärker basområdet sträcker linjäriteten sig till 70 Hz i pluggat 
utförande. Då gränsfrekvensen är satt till 70 Hz kommer linjäriteten vara obruten till stativets undre 
gränsfrekvens. 
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Dimensioner och vikt 
Högtalaren får en bredd på 32 cm, ett djup på 46 cm och en höjd på 116,5 cm (Bilaga 18: 
Ritningar JET), vilket hamnar innanför maxgränserna uppsatta i kravspecifikationen. Då 
D’Appolitohögtalare låter bäst när örat är i samma höjd som diskanten anpassades högtalaren så att 
detta uppnåddes för standardhöjden vid sittande som är cirka 90 cm.  
 
Den totala vikten på högtalaren då solid MDF användes för hela kabinettet blev 29,5 kg. Av denna 
vikt är 24 kg kabinettet och 5 kg elementen. I denna uträkning saknas filter och dämpmaterial då 
dessa måste testas fram på en verklig modell. Vikten för ett par av dessa högtalare blir alltså cirka 60 
kg vilket är normalt för golvhögtalare i den här klassen.  
 

Kostnad 
Merparten av kabinettet fräses fram ur MDF vilket är en billig och effektiv tillverkningsmetod, 
särskilt då det är företagets nuvarande process. Då vikten på MDF delarna är ungefär 24 kg 
kommer själva materialkostnaden vara kring 60 kr (CES EduPack, 2012). En extra kostnad 
kommer att vara det spillmaterial som blir över vid tillverkning. De nedre kupornas tillverkning 
kommer vara dyrare då en form måste tillverkas och passform kommer vara av yttersta vikt. 
Monteringen kommer att vara mer krävande än för vanliga högtalare då kuporna kräver extra 
montering vilket också drar upp tillverkningskostnaden. Kostnad för lim, dämplim, skruvar och 
dämpskum tillkommer också. 
 
Den absolut största kostnaden kommer att ligga i elementen. Kostnaden för elementen finns inte 
angivna på SEAS hemsida men de säljs också till privatkunder via www.hifikit.se som är officiell 
distributör i Sverige.  Dessa priser är därför mycket högre än för tillverkaren men de ger ändå en 
fingervisning om vart kostnaden kommer att landa. 
 
Överdel: 
2 st. W15CH001  1 885 SEK/st 
1 st T29CF002  2 785 SEK/st  
 
Stativ: 
1 st SP22R   620 SEK/st 
1 st CD22RN4X  975 SEK/st 
 
Totalt:     8 150 SEK/högtalare 
 
En halvering i pris för inköp av företag är antagligen inte helt otroligt och kostnaden för elementen 
landar då på kring 4 000 SEK, vilket lämnar 1 000 SEK av kostnaden för högtalaren till filter och 
konstruktion. Detta får anses som mer än tillräckligt när högtalaren väl är i serieproduktion, 
initialkostnaden för gjutning av kuporna kommer vara ett antal tusen men detta bör tjänas igen 
förhållandevis fort. 
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11. Divine Hybrid 
På grund av XTZ:s mer konservativa designspråk valde projektgruppen att även vidareutveckla 
koncept baserade på förslag 1 och 3 i undersökningen. Detta resulterade i de tre koncept som visas 
i Bild 36. Dessa vägdes sedan mot sina för- och nackdelar tillsammans både med XTZ och 
handledare. Alternativ 1 har väl tilltagna volymer (Bilaga 17: Alternativ Divine Hybrid), viss 
stativkänsla, men kan inte vändas. Alternativ 2 har ännu bättre volymer, lutningen hjälper akustiskt, 
men saknar helt stativkänsla och kan inte vändas. Alternativ 3 har minst volym av de tre i stativet, 
men har lutningen från alternativ 2, är den enda som med lätthet kan vändas och även det som 
mest ser ut som en stativhögtalare. På grund av detta valdes alternativ 3 som det koncept 
projektgruppen skulle gå vidare med. 
  

 
Bild 36: Alternativ för utformning av Divine Hybrid. 

11.1. Akustik 
För att kunna bestämma den slutgiltiga formen samt göra en akustisk bedömning användes 
programmet LspCAD samt akustikteori.  
 
Överdelen 
Till överdelen fanns, på grund av formgivningen, alternativen att ha antingen ett 6,5” eller ett 
5,25” element med slutna eller portade kabinett. Nedan ses diagram med jämförelser mellan tre 
olika element till en överdel på 17 liter.  
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Diagram 16: Frekvensgång över 3 st. 6,5" element i en sluten låda. 

Diagram 16 jämför tre olika 6,5” element ur SEAS Excel-serie i en sluten låda på 17 liter. Där Qa-
värdet (absorptionsförluster) ligger på 7, som gäller för cirka 30 - 70 % absorbentfyllnad, och Ql-
värdet (läckageförluster) även det på 7, vilket gäller för de flesta bra konstruerade lådor. 
 

 
Diagram 17: Frekvensgång över 3 st. 6,5" element i basreflexlåda. 

Diagram 17 visar grafer över samma 6,5” element som i Diagram 16. Dessa är tagna ur SEAS 
Excel-serie och beräknade i en låda med basreflexportar avstämda till resonansfrekvensen Fr = 39 
Hz. Det element som har lägst undre gränsfrekvens (48,8 Hz) är W18E001 (linje 1) med en port på 
5 cm i diameter och en längd på 16,6 cm. 
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Diagram 18: Frekvensgång över 3 st. 5,25" element och 1 st. 5,5" element i en sluten låda. 

Diagram 18 visar tre olika 5,25” och ett 5,5” (som passar i samma hål som 5,25”) element ur SEAS 
Excel-serie i en sluten låda på 17 liter. 
 

 
Diagram 19: Frekvensgång över 3 st. 5,25" element och 1 st. 5,5" element i en basreflexlåda. 

Diagram 19 visar grafer över samma element som i diagram 18 men med basreflexportar med en 
resonansfrekvens på 39 Hz. 
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Av dessa diagram kan utläsas att lådor med basreflexportar är att föredra då de har lägre 
halveringsfrekvens men de tappar lite av djupbasen. När överdelarna ska användas separat bör de 
därför användas opluggade. I detta fall var det 5,25” elementet W15CH001 (linje 1) som hade bäst 
frekvenskurva. 
 
Vad gäller val av diskant så användes samma som i JET-högtalarna (10.1 Akustik): SEAS Excel 
T29CF002. 
 
Stativet 
De alternativ som fanns för stativet var att använda antingen 8” eller 6,5” element för att få 
tillräckligt mycket bas. För att stativet fortfarande skulle ha kvar stativkänslan valdes 8” (och även 
större) elementen bort då de skulle kräva både större volym och göra stativet bredare. De alternativ 
som då återstod var att använda ett 6,5” element med slavbas, två stycken 6,5” element med 
basreflexport eller ett 6,5” element med basreflexport (Diagram 20). Även två portar testades men 
liksom i fallet med JET-högtalaren uppkom inga blåsljud då lufthastigheten inte översteg 9 m/s. 
 

 
Diagram 20: Frekvensgång över alternativa konfigurationer för stativet. 

SEAS erbjuder inte en slavbas i 6,5 tums storlek och den skulle därmed behöva specialtillverkas 
alternativt köpas in av annan leverantör. På grund av detta, och att utsläckningen sker vid 25 Hz, 
uteslöts slavbasen och valet stod mellan en eller två element med eller utan basreflexrör.  
 
Ur diagrammet kan också läsas att grafen med två element och basreflexport (svart linje) går längst 
ner i basen men avtar redan vid 100 Hz till skillnad mot det element som avtar först vid 60 Hz 
(gröna linjen). Även om två element går längre ner i basen så är skillnaden inte så stor vid 20 Hz 
som är den lägsta hörbara frekvensen. 
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Jämförelse gjordes även mot slutna lådor både med ett och två 6,5” element (Diagram 21).  

 
Diagram 21: Frekvensgång över 1 och 2 st. 6,5" element i sluten låda. 

Även här är ett element att föredra. Den undre gränsfrekvensen är högre för den slutna lådan än 
den portade. Därför valdes ett 6,5” element (linje 1) med basreflexport. 
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11.2. Konstruktion och tillverkning 
När elementen var valda behövde utformningen på själva högtalaren ändras för att den lätt skulle 
kunna vändas och för att den fortfarande skulle se ut som en stativhögtalare. Övergången mellan 
överdel och stativ var väldigt knepig att få till då framsida och baksida inte hade samma bredd. Det 
innebar att utbuktningen på baksidan av överdelen gjordes platt för att kunna gå ihop med 
framsidan vid vändning (Bild 37 a). 
 

 
Bild 37: a) Divine Hybrid med förbättrad övergång. b) Framåtriktade element. c) Försvinnande övergång. 

I och med att hela högtalaren lutar, med en vinkel på fem grader, behövdes hänsyn tas till hur den 
skulle se ut när stativ och överdel blev motriktade (Bild 37 b). Detta gjorde att överdelen på 
motsatta ytan om elementet (Bild 37 c) på stativet är rak medan botten är rundad. Detta resulterar i 
en försvinnande kant som gör formen mer spännande, dock kommer det behövas mer avancerade 
metoder vid tillverkning av frontstycket. 
 
Radien för sidokrökningen på hela högtalaren ökades. Denna justering gjorde att volymen i stativet 
ändrades från 26 liter till 29,7 liter och i överdelen ökades från 17 liter till 19,7 liter.  
 
För att göra formgivningen mer intressant testades ett antal alternativ av bafflar för 
elementupphängningen på överdelen. Det som bäst förknippades med XTZ:s formspråk var en 
sköldliknande utformning (Bild 38). Att baffeln är försänkt bidrar till mindre kantdiffraktion till 
skillnad från XTZ:s variant där den upphöjda kanten bidrar till en ökad kantdiffraktion.  
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Elektrisk koppling 
För att hela högtalaren ska stå stabilt på golvet utan risk för att vältas gjorde en väl tilltagen fot i 
samma form som bottenytan. Tanken är att högtalaren levereras till kund med foten fastsatt i 
stativet, vilket innebär att hela stativet och foten roteras 180 grader vid vändning. Rent tekniskt 
sett innebär detta att foten måste ha ingångar både på framsidan och på baksidan för att inte 
kablarna ska sticka ut på framsidan vid vändning. Därför har foten en lucka på vardera sidan med 
banankontakter (Bild 39). 
  

 
Bild 39: Fot med elektrisk koppling. 

Överdelen ska kunna användas separat och har därför kontakter på baksidan. För att överdelen ska 
kunna stå stabilt på stativet sitter fyra koniska kontakter på stativet (Bild 40). Två av dessa 
(beroende på åt vilket håll stativet är placerat) används istället för de bakre kontakterna när 
högtalaren används tillsammans med stativet. Detta minskar antalet synliga kablar och fungerar som 
stabilisatorer mellan stativ och överdel. 
 

Bild 38: Baffeljämförelse mellan XTZ:s Divine 100.33 (XTZ e, 2012) och 
Divine Hybrid. 
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Bild 40: Stativ med elektrisk koppling. 

Filter 
Filtren påverkar hur övergången mellan de olika registren sker. Även för denna högtalare väljs ett 
andra ordningens filter, vilket innebär en sänkning av ljudtrycket på 12 dB/oktav.  
 
I och med att utformningen ändrades skedde en iterativ process för att optimera ljudet genom att 
öka/minska volymen och längder på basreflexrör och se att elementen fortfarande gällde. Den 
ökade volymen gjorde att 6,5” elementet fick bättre värden än 5,25” elementet (Diagram 22 och 
Diagram 23) både för slutna och basreflexlådor. 
  

 
Diagram 22: Frekvensgång över 1 st. 5,25" element och 1 st. 6,5" element i en basreflexlåda. 
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Diagram 23: Frekvensgång över 1 st. 5,25" element och 1 st. 6,5" element i en sluten låda. 

Det element som hade bäst frekvensgång var W18E001 (linje 2), vilket är detsamma som i stativet, 
och har en magnesium kon. Den har större area än 5,25” elementet och kan därmed spela djupare 
ner till 40 Hz istället för 50 Hz. Även den linjära slaglängden är längre, vilket innebär att den kan 
spela högre ensam. 
 
I och med att både toppen och stativet har samma sorts element har de även samma frekvenssvar 
och ljudet får samma “färgning”. Frekvensgången för det elementet ses i diagrammet nedan 
(Diagram 24). 

 
Diagram 24: Diagram över 6,5” elementet: SEAS Excel W18E001. Diagrammet visar frekvenssvaret on  

axis och vid 30˚ och 60˚ off axis samt impedansen. 
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För att inte få konflikter i mellanregistret när stativet är vänt och för att låta stativet verka som en 
subwoofer användes ett lågpassfilter. Gränsfrekvensen för lågpassfiltret ligger vid 63 Hz vilket är 
den undre gränsfrekvensen för 6,5” elementet i den portade överdelen. Tanken är att även här, 
liksom med JET-högtalaren, använda överdelen pluggad när den spelar tillsammans med stativet 
och öppen när det står för sig själv. För de högre frekvenserna har avstämningen satts vid 2500 Hz. 
Frekvensgången för diskanten visas i Diagram 25.  

 
Diagram 25: Diagram över diskant: SEAS Excel T29CF002. Diagrammet visar frekvenssvaret on axis och  

vid 30˚ och 60˚ off axis samt impedansen. 
 

Material 
Även denna högtalare är tänkt att tillverkas i huvudsak av MDF. Detta valdes då det är ett billigt 
material som är lätt att maskinbearbeta. XTZ använder också MDF till alla sina högtalare bland 
annat eftersom det ger en hög ytfinish och har bra akustiska egenskaper. 
 
Stativet är tänkt att tillverkas av MDF med antingen en sandwichkonstruktion av MDF och 
dämplim eller ett solitt lager 19 mm MDF. För att få MDF att formas och följa med den välvda 
ytan görs skåror på insidan som gör det möjligt att böja ytan. Om dessa skåror sedan fylls med 
dämplim ökas dämpningen i kabinettet. 
 
För den knepiga delen på stativet med ytan som går från rak till rundad (Bild 37 c) finns det några 
olika alternativ för tillverkning. Eftersom att ytan är 700 x 134 x 52 mm och väldigt böjd så finns 
alternativen gjutning i plast, fräsning ur flera lager hoplimmad MDF eller att använda en 
formpressad träkomposit. 
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Lådan till överdelen tillverkas på samma sätt som lådan till stativet men med en urfräsning med plats 
för baffeln på framsidan. Baffeln som endast är 10 mm tjock skulle med fördel kunna vara tillverkad 
i metall, till exempel aluminium eller stål, för att minska vibrationer eftersom de två materialen i 
fronten har olika egenfrekvenser. Metall ger även tyngd till konstruktionen, vilket är en fördel 
eftersom elementet då får en fast referens att arbeta mot, vilket ger en mer exakt återgivning 
(Karlsson, 2011). 
  
Foten är tänkt att vara tillverkad i MDF. För att minska överföringen av vibrationer mellan 
högtalare och golv kan MDF skivorna varvas med ett lager dämplim. 

11.3. Beräkningar 
För denna högtalare beräknades också kraften som elementet påverkar stativet med, på samma sätt 
och med samma formler som i kapitel 10.3. 
 
Den summerade kraften av FA och FB visas i lila i Diagram 26 där dess ingående komponenter 
också visas, FA (formel 11.1) i rött och FB (formel 11.2) i grönt. Värdena som använts i formlerna 
hämtades ur Tabell 4. 
 
Tabell 4: Specifikationer för 6,5" elementet W18E001. 

 

𝐹𝐴(𝛼) = 𝑘𝑑𝑚𝑎𝑥 ∗ sin(𝛼)𝑑ä𝑟 𝑓𝑠 = 1
2𝜋 �

𝑘
𝑀𝑀𝑆

→ 𝑘 = (𝑓𝑠2𝜋)2𝑀𝑀𝑆      (11.1) 

 
𝐹𝐵(𝛼) = 𝑀𝑀𝑆𝑎 ∗ cos(𝛼)  𝑑ä𝑟 𝑎 = 𝑣𝜔 = 𝑑𝑚𝑎𝑥𝜔2 = 𝑑𝑚𝑎𝑥(2𝜋𝑓)2      (11.2) 
 
MMS=Moving mass + Air load mass = 15,5 g + 0,82 g = 16,32 g 
fs = 34 Hz 
dmax = Xmax/2 = 5 mm 
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Bild 41: Avstånd från akustiska centra till baffelkant. 

 
Diagram 26: Mekanisk kraft från konen på stativet. 

På grund av den låga amplituden, 8,87 N, I jämförelse med 30,5 N för JET genomfördes ingen 
FEM-analys eller vidare beräkningar. Detta på grund av att dessa kan ses som likvärdig i massa och 
material samt konstruktionsmässigt och då denna inte strålade hörbart ljud vid maximal linjär 
slaglängd är det inte troligt att denna gör det. Andra missljud kan dock uppkomma av samma 
anledningar som nämnts för JET-stativet i kapitel 10.3. 
 
Baffelstöd och kantdiffraktion 
För att veta när överdelens kabinett förändrar 
elementets ljudutstrålning från sfäriskt till 
halvsfäriskt samt vid vilken frekvens problem med 
kantdiffraktion uppstår beräknades denna frekvens. 
Gränsvärdet för detta är då frekvensen där 
avståndet från mitten av elementet till kanten är en 
halv våglängd (Bild 41). 
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Bild 42: Snittvy av Divine Hybrid. 

𝜆
2

= 135𝑚𝑚 ⇒ 𝑓 = 𝑐
𝜆

= 343 𝑚/𝑠
2×0.135 𝑚

= 1 270 𝐻𝑧       (11.3) 
𝜆
2

= 90𝑚𝑚 ⇒ 𝑓 = 𝑐
𝜆

= 343 𝑚/𝑠
2×0.09 𝑚

= 1 906 𝐻𝑧        (11.4) 
𝜆
2

= 118𝑚𝑚 ⇒ 𝑓 = 𝑐
𝜆

= 343 𝑚/𝑠
2×0.118 𝑚

= 1 453 𝐻𝑧       (11.5) 

 
Som ekvationerna (formel 11.3-11.5) visar kommer mellanregistret vara helt halvsfärsstrålande vid 
1 453 Hz men då stativet ger ytterligare baffelstöd är det istället frekvensen 1 270 Hz som är den 
viktigaste. Motsvarande avstånd, 135 mm, är också den halva våglängd som kommer stå för 
kantdiffraktionen i mellanregistret då dessa kanter ligger på samma avstånd och därför förstärker 
varandra. På grund av delningsfrekvensen på 2 500 Hz kommer inga multiplar av våglängden spela 
någon större roll för mellanregistret. Av samma anledning uppkommer ingen kantdiffraktion av 
första ordningen kring diskanten och multiplar är inte lika skadliga för ljudet.  

11.4. Vidareutveckling av vald lösning 
Med de flesta beräkningar gjorda återstod nu att 
staga upp konstruktionen och sätta ditt 
dammskydd. För att underlätta konstruktionen 
sitter stagen vinkelrätt mot ytan i och med att den 
lutar. Även på denna högtalare har vikt lagts vid 
att minska uppkomsten av mekaniska stående 
vågor varvid stagen är placerade på olika höjd. 
Stagen bestämmer rundningen på både överdel 
och stativ vid montering och hindrar stående 
vågor i materialet. Skillnaden mot stagen i JET-
högtalaren är att dessa är skivor med cirkulära hål 
för luftgenomströmning, vilka är täckta med 
isolering. Enligt handledare på LTU var 50 % 
isolering ett bra värde så länge fritt spelrum fanns 
mellan element och portar. 
 
Bild 42 visar en genomskärning på den slutliga 
högtalaren.  
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För att slutligen komplettera högtalaren utformades dammskydd. Dammskyddet för överdelen fick 
samma form som baffeln och fästs med magneter i baffelns hörn och styrs rätt med pinnar in i 
insexhålen på baffelns fästskruvar. 
 

 
 
 

Stativets dammskydd gjordes även det i den typiska XTZ formen. Det har samma bredd som 
överdelens dammskydd så att de ska kännas som en enhet när de går ihop vid bakåtvänt stativ (Bild 
43). Materialet för dammskydden är ett tunnare tyg, som inte stänger in ljudet, uppspänt på en 
ram.  
 
 
 
 
 
  

Bild 43: Dammskydd 
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11.5. Resultat 
De slutgiltiga CAD-modellerna renderades ut för att lättare kunna förmedla resultatet av projektet. 
Dessa högtalare är tänkta att platsa i XTZ:s nuvarande exklusiva serie både vad gäller formspråk och 
färgsättning. En subtil försvinnande kant introducerar rörelse i ett annars statiskt formgivet stativ. I 
Bild 44 ses Divine Hybrid med elementet riktat bakåt för att ge intrycket av en stativhögtalare och 
i Bild 45 är stativet istället riktat åt andra hållet för att ge intryck av en golvhögtalare.  
 

 
Bild 44: Divine Hybrid med stativet vänt framåt. 
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Bild 45: Divine Hybrid med stativet vänt bakåt och med dammskydd. 
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Bild 46: Divine Hybrid överdel separat. 

Bild 46 visar hur överdelen ser ut när den används ensam. De bakre kontakterna används samt att 
basreflexröret är öppet. Som nämnts i kapitel 1.2 är en stor fördel att överdelen kan köpas separat 
först och sedan, vid behov, kompletteras med stativet.  
 

Olika färg- och materialkombinationer (Bild 47) testades även för att göra högtalaren lite mer 
livfull även om den i svart och vitt uppfattas som mer stilren. XTZ säljer för närvarande sina 
högtalare i svart, vitt och valnöt och dessa bilder motsvarar dessa materialsättningar. Bilden i det 
övre vänstra hörnet är ett mer utstickande färgval som framhäver stativkänslan kraftigare och ger 
mer liv åt högtalaren. 
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Bild 47: Divine Hybrid i olika materialkombinationer. 
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För att få en bättre uppfattning över hur högtalarna skulle se ut i ett normalt vardagsrum gjordes en 
rendering även av dessa högtalare (Bild 48). Det blev då lättare att se storleken i förhållande till 
rumsmiljön och lyssningsposition. 
 

 

Bild 48: Divine Hybrid i rumsmiljö. 
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För att förtydliga hur högtalaren är ihopsatt gjordes en sprängskiss med de ingående 
komponenterna (Bild 49). I bilaga 19: Ritningar Divine Hybrid finns även måttsatta ritningar av 
högtalaren. Eftersom att ingen djupare studie av tillverkningen genomförts valdes att inte dela upp 
kabinettet i sina beståndsdelar då övergångarna mellan dessa är beroende av tillverkningsprocessen.  

  Bild 49: Sprängskiss över Divine Hybrid 
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11.6. Utvärdering av slutlig lösning 
På den slutgiltiga modellen gjordes grafer med ljudoptimerade parametrar. 
 

 
Diagram 27: Frekvensgång över Divine Hybrid överdel med 1 st 6,5" element i en basreflexlåda. 

När överdelen spelar själv, utan plugg, ser frekvenskurvan utan enligt Diagram 27. Den blå 
streckade linjen visar elementets frekvenskurva och den röda visar basreflexportens. Den lilla 
triangeln indikerar portens resonansfrekvens som ligger på 38,9 Hz. Summan av dessa kurvor är 
den svarta heldragna linjen. De optimala måtten på basreflexröret blev enligt beräkningarna en 
diameter på 6 cm och en längd på 20 cm. Överdelen har en undre gränsfrekvens på 46,3 Hz och 
klarar därmed det uppsatta kravet på 50 Hz enligt kravspecifikationen.  
 

 
Diagram 28: Frekvensgång över Divine Hybrid överdel med 1 st 6,5" element i en sluten låda. 

W18E001, V=19.7 l, Qa=7, Ql=7, Fill=50%, L=20 cm, d=6 cm, Fr=38.9 Hz, -3dB=46.3 Hz  
 

W18E001, -3dB=63.05 Hz, V=19.7 l, Ql=7, Qa=7, Fill 50 % 
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När överdelen, pluggad, spelar tillsammans med stativet ser grafen ut enligt Diagram 28. Den har 
en undre gränsfrekvens på 63 Hz. Elementet spelar linjärt mellan 80 och 2 500 Hz (Diagram 24) 
och lådan förlänger djupet till 63 Hz. 
 

 
Diagram 29: Frekvensgång över Divine Hybrid stativ i basreflexlåda. 

Stativet fick en slutlig volym på 29,7 liter och ett rör med diametern 6 cm och längden 13 cm. I 
Diagram 29 syns elementets frekvens som den blåstreckade linjen och porten som den 
rödstreckade. Portens resonansfrekvens ligger i detta fall på 37,5 Hz. Den undre gränsfrekvensen, 
40,6 Hz, når tyvärr inte riktigt ända ner till 30 Hz som var önskemålet enligt kravspecifikationen 
utan spelar cirka 9 dB lägre vid 30 Hz. Det beror främst på att för att uppnå detta krav skulle en 
större volym krävas och då försakas känslan av ett litet nätt stativ. 
  

Dimensioner och vikt 
Högtalaren får en bredd på 28 cm, ett djup på 41 cm och en höjd på 110 cm (Bilaga 19: Ritningar 
Divine Hybrid), vilket hamnar innanför maxgränserna uppsatta i kravspecifikationen. Då högtalare 
låter bäst när örat är i samma höjd som akustiska mittpunkten för mellanregister/diskant anpassades 
högtalaren så att detta uppnåddes för standardhöjden vid sittande som är cirka 90 cm.  
 
Den totala vikten på högtalaren då solid MDF användes för hela kabinettet blev 29,3 kg. Av denna 
vikt är 22,4 kg kabinettet, 2,7 kg baffel, om denna är i stål, och 4 kg elementen. I denna uträkning 
saknas filter och dämpmaterial då dessa måste testas fram på en verklig modell. Vikten för ett par av 
dessa högtalare blir alltså cirka 60 kg vilket är normalt för golvhögtalare i den här klassen.  
 

  

W18E001,V=29,7 l, Ql=7, Qa=7, Fill 50 %, Rör: L=13 cm Fr=37.5 Hz, -3dB=40.6 Hz 
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Kostnad Divine Hybrid 
Merparten av kabinettet fräses fram ur MDF vilket är en billig och effektiv tillverknings form, 
särskilt då det är företagets nuvarande process. Då vikten på MDF delarna är ungefär 22 kg 
kommer själva materialkostnaden vara kring 55 SEK (CES EduPack, 2012). En extra kostnad 
kommer att vara det spillmaterial som blir över vid tillverkning. Fronten på stativet är den del som 
kommer att kosta extra mycket i denna konstruktion. Dels kommer själva tillverkningen vara 
komplicerad då delen antingen tillverkas genom att pressa en träkomposit i rätt form eller genom 
att fräsa ur tjock MDF vilket tar tid och slösar material. Ett tredje alternativ är att gjuta delen i plast. 
Detta samt montering kommer vara de största kostnaderna för själva kabinetten. Baffeln i 
aluminium eller stål kan med fördel stansas, skäras, klippas eller fräsas ur 10 mm plåt och bör ha 
korta ställtider, beroende på materialval och tillverkningsmetod kan priset variera mycket. 
  
Den absolut största kostnaden kommer att ligga i elementen. Kostnaden för elementen finns inte 
angivna på SEAS hemsida men de säljs också till privatkunder via www.hifikit.se som är officiell 
distributör i Sverige.  Dessa priser är därför mycket högre än för tillverkaren men de ger ändå en 
fingervisning om var kostnaden kommer att landa. 
 
Överdel: 
1 st T29CF002  2 785 SEK/st  
1 st W18E001   1 695 SEK/st 
 
Stativ: 
1 st W18E001   1 695 SEK/st 
 
Totalt:     6 175 SEK/högtalare 
 
En halvering i pris för inköp av företag är antagligen inte helt otroligt och kostnaden för elementen 
landar då på kring 3 000 SEK, vilket lämnar 2 000 SEK av kostnaden för högtalaren till filter och 
konstruktion. Detta får anses som mer än tillräckligt när högtalaren väl är i serieproduktion. 
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12. Diskussion 
Musik och filmljud är en väldigt subjektiv upplevelse och beror därför väldigt mycket på lyssnaren. 
En del vill ha en kraftig mellanbas och ett väldigt varmt ljud, andra ett väldigt linjärt och analytiskt 
ljud, och åter andra vill ha fokus på djupbas och volym. För att kunna tillfredsställa så många som 
möjligt av dessa användare har XTZ börjat använda DSP-filter som dels korrigerar för rummet och 
dels färgar ljudet efter användarens önskningar. På grund av detta har fokus för detta projekt legat 
på att skapa en så linjär högtalare som möjligt med de bästa förutsättningarna att spela hela 
frekvensspektrumet. Tyvärr har vi inte riktigt lyckats uppnå linjär spelning så djupt i basen som vi 
satt upp som mål, mest på grund av att kravet på att få högtalaren att framstå som en stativhögtalare 
begränsade den maximala volymen i stativet.  
 
En av de största utmaningarna var att göra övergången mellan överdel och stativ naturlig och stabil 
då stativet var vändbart. En av de mer självklara lösningarna, att sätta dit en platta på toppen av 
stativet med en symmetrisk form, skapade ett brott i formen och ansågs negera det gemensamma 
formspråket mellan över- och underdel. Lösningen på stabilitetsproblemet kom då vi kom på hur 
den elektriska kopplingen mellan stativ och överdel skulle utformas. Kontakterna kunde fungera 
som fästen och stabilisera konstruktionen.  
 
De två lösningarna på hur stativet skulle vändas, det ena med vändbar fot, det andra med ingångar 
på båda sidor foten, kan så klart appliceras på båda koncepten. Vi valde att använda båda 
lösningarna för att demonstrera hur problemet kan lösas på olika sätt.  
 
Design av högtalare är en lång rad av kompromissande. Stora, enkla lådor är billiga och bra för att 
få ordentlig volym och djupt baffelstöd men är otympliga och har en rad akustiska nackdelar, som 
inre stående vågor och kantdiffraktion. Mer avancerade former är istället problematiska ur 
tillverkningsperspektiv och kräver dessutom testning i verkliga prototyper då inga modeller finns 
för hur dessa kommer fungera. Vi har dessutom varit tvungna att hitta lösningar som fungerar 
akustiskt, där man vill ha så stor volym som möjligt, samtidigt som vi behövt lägga fokus på att få 
högtalaren att uppfattas som liten och som en stativhögtalare. Detta tillsammans med XTZ:s och 
marknadens uppfattning om hur en högtalare ”ska” se ut har begränsat våra möjligheter att vara 
nyskapande. Det var på grund av detta vi valde att utveckla två koncept, ett mer nyskapande och 
ett konservativt som uppfyllde XTZ:s målsättning. 
 
Dessa högtalare riktar sig till den användargrupp som är beredda att betala för välljud men samtidigt 
vill ha en högtalare som gör sig bra i ett modernt vardagsrum. Båda av högtalarkoncepten kan med 
fördel användas både som stereohögtalare i ett lyssningsrum eller som en del i ett surroundsystem 
där till exempel överdel tillsammans med stativ utgör fronthögtalarna och endast överdelen utgör 
sidohögtalarna. I JET-högtalarnas fall kan överdelen även användas som center då den kan läggas på 
sidan och fortfarande behålla en symmetrisk ljudutstrålning i rummet.  
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XTZ:s konservativa syn på högtalardesign och deras etablerade sätt att tillverka högtalare 
begränsade formgivningsmöjligheterna. Denna konservativa syn återkom också från användarna 
vilket reflekterades i undersökningen. På grund av detta valde vi efter undersökningen att 
vidareutveckla två olika förslag; ett som låg nära XTZ:s egen Divine serie och ett mer utmanande 
designmässigt. Detta val tillsammans med ekonomiska begränsningar i projektet gjorde att vi inte 
kunde tillverka någon fungerande prototyp. På grund av detta är det svårt att säga hur väl vi lyckats 
med vår utformning eller hur frekvenssvaret ser ut. För att kunna bestämma exempelvis 
delningsfilter på bästa sätt måste frekvensgången mätas upp i de färdiga lådorna.  
 
När vi genomförde online-undersökningen frågade vi inte om kön eller erfarenhet av högtalare, 
vilket betyder att vi inte kan vara säkra på att undersökningen träffade målgruppen. Det som dock 
talar för det är att vi använde oss av ett ljud- och hifi-forum för att hitta de flesta av studiens 
deltagare.  
 
På grund av tidsbegränsning så valde vi bort den grafiska delen av projektet. Det skulle också gjort 
rapporten mycket mer svårläst då en parallell utvecklingsprocess skulle behövas för förpackning, 
broschyr och plansch. 
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13. Rekommendation 
För att verkligt kunna bestämma optimal ljudåtergivning hade projektet behövt vara mer 
omfattande. I nuläget finns alla beräkningar endast på papper och är beräknade med hjälp av 
simuleringsprogram. För att veta hur det skulle låta i verkligheten och kunna jämföra de olika 
inställningarna och konfigurationerna hade högtalarna behövt byggas och testas. Så 
rekommendationen är att högtalaren byggs för att lätt kunna ändra inställningar och testas i ekofritt 
rum samt i ett rum möblerat som hos en typisk användare. När en prototyp har konstruerats kan 
också andra element testas eftersom vi i vårt val endast baserat vårt val på leverantörens 
specifikationer och teoretiska data.  
 
Den ekonomiska delen av detta projekt kunde inte utredas på ett tillfredställande sätt, dels då vi 
inte vetat hur mycket produktionen av nuvarande kabinett kostar XTZ och dels då vi inte vet vad 
högtalarelementen kostar för XTZ. Därför rekommenderas en ekonomisk kalkyl som nästa steg i 
utvecklingsprocessen. I denna behöver man även se över vilka tillverkningsmöjligheter som finns 
att tillgå för att tillverka specialdelarna på kabinetten; kuporna på JET och den dubbelkrökta ytan 
på Divine Hybrid.  
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Bilaga 1 

1 av 1 

Projektdefinition 
 
Projektgruppen ska utföra ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng. Projektet utförs mot 
företaget XTZ (www.xtz.se) som säljer, tillverkar och utvecklar olika sorters högtalare och 
förstärkare. De är speciellt inriktade på att återge bra ljud genom att analysera omgivningen och 
att sälja produkter av hög kvalitet till lågt pris. 

 
Uppdraget från XTZ är att ta fram en stativhögtalare med högtalarelement även i stativet. Denna 
ska vara DSP (Digital Signal Processing) optimerad och vara kraftfull men se liten och prydlig ut. 

 
I uppdraget ingår förutom att formge produkten, med hänsyn till både ingående komponenter och 
yttre påverkan, att följa en projektplan. I projektplanen ingår hela utvecklingsprocessen från 
förstudier vidare till utvecklingsfas och slutligen resultat. 

 
Eftersom att detta projekt ska ge bra utbyte både mot företaget och mot oss studenter så kommer 
vi att ha ett nära samarbete under projektperioden, så att båda parter blir nöjda med resultatet. 

 
Vid mån av tid ska även en design till förpackningen och medföljande broschyr utformas. Denna 
förpackning bör gärna designas så att förpackningarna för olika produkter har samma utseende, 
d.v.s. enhetlighet i utformningen.  



Bilaga 2 

1 av 3 

Konkurrensanalys 
Stativhögtalare i 20 000 till 40 000 kronors klassen. 
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Konkurrensanalys 
Golvhögtalare i 20 000 till 40 000 kronors klassen. 
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Konkurrensanalys 
Designhögtalare i varierande prisklasser. 
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1 av 1 

XTZ:s förslag 
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Gantt-schema 
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Moodboard 
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Handskisser 
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Konceptomgång 1 
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Konceptomgång 1 
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Konceptomgång 1
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Konceptomgång 1 
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Modifierade koncept 1 

 



Bilaga 9 

1 av 1 

Viktning 1 
 

Värt minst  Värt lika  Värt mest 

0 0,5 1 1,5 2 

 
 1 2 3 Summa Vikt 

1 Estetik 1 1,5 2 4,5 0,5 
2 Konstruktion 0,5 1 0,5 2 0,22 

3 Akustik 0 1,5 1 2,5 0,28 
    9 1 

 
 Estetik Konstruktion Akustik Summa Projektdefinition SAF 

1 6 9 4 6,1 5 6 
2 3 3 5 3,56 4 4 
3 8 3 9 7,18 2 8 
4 6 7 5 5,94 6 5 
5 3 6 3 3,66 7 4 
6 3 3 8 4,4 4 5 
7 3 7 6 4,72 3 2 
8 4 7 3 4,38 7 6 
9 7 8 5 6,66 5 7 

10 7 10 4 6,82 *ej något stativ 4 
11 3 8 3 4,1 4 3 
12 7 7 4 6,16 7 7 
13 6 3 3 4,5 6 5 
14 7 3 3 5 6 6 
15 6 7 5 5,94 8 6 
16 7 6 6 6,5 4 6 
17 3 4 5 3,78 6 2 
18 5 5 5 5 5 7 
19 4 4 4 4 6 5 
20 7 2 5 5,34 5 6 
21 8 3 3 5,5 7 8 
22 3 9 3 4,32 5 3 
23 3 7 4 4,16 4 4 
24 5 6 4 4,94 4 7 
25 4 6 6 5 4 4 
26 8 3 4 5,78 6 6 

 
Bedömning av de 26 högtalarna i en skala 1-10, där 10 uppfyller helt och 1 inte alls.  
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Konceptomgång 2 
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Konceptomgång 2 
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Konceptomgång 2 
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Konceptomgång 2 

 
 



Bilaga 11 

1 av 5 

Formulär 
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Formulär
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Formulär 
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Formulär 
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Formulär 
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Svar på formulär 

 
Fråga 2 
-Helst bör alla vassa kanter som är riktade framåt vara avrundade för att minska kantdiffraktionen. 
 
-Många av högtalarna upplevs som stora. 
 
-1a alt var riktigt, riktigt snyggt även med stativen. 
 
-Nr 9 ser gammeldags ut och är därför cool, men passar kanske inte alla. Nr 3 är annars den som ser 
mest traditionell ut men med snyggt lagom rundade former. Nr 1 är lite för rundad för min smak. Nr 
5 känns unik, ganska spännande. 
 
-Uppskattade bredare högtalare. 
 
-Många var inte snygga och kan bli problem med baffelstödet för vissa av högtalarna. Kanske kan 
fixas till med filtret men inte någon optimal lösning. 
 
-Detta är gjort snabbt på magkänsla. Min erfarenhet är att om man granskar dem igen en längre 
stund får man ett annat resultat. Mer el mindre snygga var de allihop. Bra jobbat! 
 

Fråga 4 
-Blir onekligen skillnad med respektive utan stativ! 
 
-1:an är acceptabel, men något för kantig den också. De övriga har alldeles för mycket vassa kanter. 
9:an är OK, men inte direkt i hemmiljö 
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Svar på formulär 
-Dessa stativ kommer ej att fungera hur man än föröker knåda ihop detta. 
Kommer sänka prestanda snarare än att öka. 
 
-Nr 9 är överlägsen för mig, men den skiljer sig också totalt mot resten. Lite som en snyggare 
Tannoy, lite japanskt, lite gammalt tyskt och gamla fina möbler. Nr 3 funkar okej men ser lite för 
biffig ut. Övriga har en lite för "hightech" stil eller är för udda. 
 
-Övergångarna känns fel. 
Vanlig topp - vanlig "stolpe" - Basmodul som fot. Det kunde varit snyggt. 
 
-Tittar nästan aldrig efter hur en högtalare ser ut även om stilrenhet är snyggast för min del. Och 
utformningen av stativen passar inte med något för min del, sorry... 
 
-Detta är gjort snabbt på magkänsla. Min erfarenhet är att om man granskar dem igen en längre 
stund får man ett annat resultat. Mer el mindre snygga var de allihop. Bra jobbat! 
 
Jag gillar detaljerna i 2:an, som får mig att tänka på en jetmotor. Jag föredrar också när högtalare och 
stativ känns som en helhet (5:an och 9:an). 
 

Kommentarer från www.minhembio.com 
-Rent spontant så tror jag inte det blir mycket till bas ur de där stativen. 
Ser inte heller någon antydan till basport/slits, det rekommenderas  
Hade inte köpt någon av era förslag enkom på att de är för små för att kunna leverera bas för 30kkr. 
Hur många liter har ni att leka med 12-18liter, max? blir svårt även med basreflex och 
isobariklösning.... 
 
-Tyckte att de flesta "stativen" såg ut att vara för höga i förhållande till topparna. 
 
-Blev helt olika röster på högtalare med stativ än enbart högtalarna. En ok högtalare blev ej ok med 
fel stativ och vice versa. Man borde kunna para ihop själv tycker jag.  
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Viktning 2 
Viktning mot kravspecifikationen: 
 

Värt minst  Värt 
lika 

 Värt mest 

0 0,5 1 1,5 2 

 
 Design Ljud Tillverkning Summa 

Design 1 1 1,5 3,5 
Ljud 1 1 1,5 3,5 

Tillverkning 0,5 0,5 1 2 
 
Design 1 3 4 6 Summa Viktad summa 

1 1 2 2 1,5 6,5 22,75 
3 0 1 0,5 0 1,5 5,25 
4 0 1,5 1 0 2,5 8,75 
6 0,5 2 2 1 5,5 19,25 

 
Ljud 17 18 21 Summa Viktad summa 

17 1 0,5 0,5 2 7 
18 1,5 1 1,5 4 14 
21 1,5 0,5 1 3 10,5 

 
Tillverkning 31 33 Summa Viktad summa 

31 1 1 2 4 
33 1 1 2 4 
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Viktning 2 
Viktning 1-6, 1= Uppfyller dåligt 6= Uppfyller bra 
 

Högtalare 
Krav 

1 2 3 5 6 8 9 10 Vikt 

1 4 5 4 3 3 4 6 4 22,75 
3 1 3 4 4 3 3 6 3 5,25 
4 1 6 4 2 6 6 6 6 8,75 
6 1 6 4 4 3 3 3 5 19,25 
17 5 2 4 4 3 2 1 4 7 
18 6 2 5 4 4 4 4 3 14 
21 2 4 4 4 5 5 5 4 10,5 
31 2 3 4 4 5 4 5 3 4 
33 3 2 4 1 5 4 5 2 4 

 
Högtalare 1 2 3 5 6 8 9 10 

1 91 113,75 91 68,25 68,25 91 136,5 91 
3 5,25 15,75 21 21 15,75 15,75 31,5 15,75 
4 8,75 52,5 35 17,5 52,5 52,5 52,5 52,5 
6 19,25 115,5 77 77 57,75 57,75 57,75 96,25 
17 35 14 28 28 21 14 7 28 
18 84 28 70 56 56 56 56 42 
21 21 42 42 42 52,5 52,5 52,5 42 
31 8 12 16 16 20 16 20 12 
33 12 8 16 4 20 16 20 8 

Summa 284,25 401,5 396 329,75 363,75 371,5 433,75 387,5 
Rank 8 2 3 7 6 5 1 4 
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Modifierade koncept 2 
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Konceptomgång 3 
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Iterationer JET 
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Iterationer JET 
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Alternativ Divine Hybrid 
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Alternativ Divine Hybrid 
 



Bilaga 18 

1 av 6 

Ritningar JET 
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Ritningar JET 
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Ritningar JET 
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Ritningar JET 
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Ritningar JET 

  



Bilaga 18 

6 av 6 

Ritningar JET 
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Ritningar Divine Hybrid 
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Ritningar Divine Hybrid 
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Ritningar Divine Hybrid 
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Ritningar Divine Hybrid 
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Ritningar Divine Hybrid 

 


