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Sammanfattning 
Denna rapport omfattar beskrivningen av ett utvecklingsarbete inom ämnet 
Teknisk design, med inriktning mot produktdesign, genomfört som ett 
examensarbete på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har genomförts under 10 
veckor under vårterminen 2015 (15 hp). Många människor spenderar en hel del tid 
i olika offentliga miljöer till exempel i skolan eller på kontoret. För att miljön ska 
vara trivsam och bekväm finns vissa faktorer att ta hänsyn till. Dessa rör belysning, 
ventilation, termiskt klimat samt buller och akustik. Buller är idag en av de största 
arbetsbelastningarna och påverkar förutom hörseln även kroppens psykologiska 
och fysiologiska egenskaper. Förutom ljudmiljön är även ljusmiljön viktigt i 
offentliga miljöer. En belysnings huvudfunktion är att tillföra ljus, men används 
den på rätt sätt kan den även förmedla en karaktär, en viss känsla, till ett rum. 
Projektets syfte har varit att förbättra ljus- och ljudmiljön, samt förändra 
rumsupplevelsen i det offentliga rummet genom produktutveckling. 
Forskningsfrågorna för detta projekt har varit:  
§ Hur kan ljudabsorbenter på ett smidigt sätt integreras i en belysningsarmatur?  
§ Vilka problem finns vid integration av ljudabsorbenter i belysningsarmaturer?  
§ Hur kan en ljudabsorberande produkt se ut för att vara effektiv?  
§ Hur kan belysningsarmaturen utformas baserat på vetenskapliga teorier för att 

förändra rumsupplevelsen?  
Genom att besvara dessa frågor har en teoretisk grund fastställts och problem 
belysts. Den teoretiska grunden har bland annat baserats på ämnen som; belysning, 
ljud och ljudutbredning, perception och hållbar utveckling. Detta har legat till 
grund för utformningen av den slutliga lösningen. För att genomföra detta projekt 
har en iterativ designprocess använts där ett antal faser arbetats igenom för att nå 
ett slutresultat. Faserna var; planering, kontext, litteraturundersökning, idé- och 
konceptutveckling samt detaljutveckling. Resultatet som uppnåddes är en 
belysningsarmatur med enkel och stilren design, vilka genom kombination med 
varandra kan förmedla olika uttryck. Armaturen ska genom samarbete med 
befintliga absorbenter ge bättre ljudmiljö. Slutsatsen i detta arbete är att en 
integration mellan ljudabsorbenter och belysning är möjlig. Detta då man får en 
naturlig nedpendling av absorbenten från taket, vilket ökar dess 
absorptionsförmåga. Storleksmässigt bör absorbenten täcka så stor volym som 
möjligt, ha en struktur i ytan, samt hänga i en vinkel gentemot befintliga 
ljudabsorbenter i taket, för att ge så stor ljudabsorberande effekt som möjligt. 
Resultatet visar att den utvecklade konceptuella designen kan komplettera och i 
vissa fall ersätta befintliga lösningar för ljudabsorption i offentliga miljöer.  
 
NYCKELORD: Ljuddesign, ljusdesign, absorption, integration, 
produktutveckling, akustik, belysning, offentlig miljö, arbetsmiljö 

 
 



 

 
Abstract  
 
This thesis presents a development project in Industrial Design Engineering 
performed by a student at Luleå University of Technology, it comprises 15 credits 
over the period of 10 weeks during the spring of 2015. Many people spend a lot of 
time in public environments like in school or in the office. To feel pleasant and 
comfortable in the environment there are a few external factors to consider. These 
are illumination, ventilation, thermal climate and acoustics. Today one of the 
biggest problems in the workspace is that it is too noisy. This may cause loss of 
hearing and also negative affects of the body’s physiological and psychological 
features. Besides sound in the public environment the light is also very important. 
Though the main function of a lightning fixture is to illuminate the room it is also 
used to mediate a character, an emotion, to the environment. The purpose of this 
thesis is to develop a product that improves the light- and sound conditions in the 
environment, and contributes to a better room experience in public areas. The 
research questions in this thesis was:  
§ How can a smooth integration of a soundabsorbent in a light fixture look? 
§  What problems may occure when integrating a soundabsorbent in a light 

fixture?  
§ How can a soundabsorbing product look to be efficiant?  
§ How should a soundabsorbing product be designed to change the room 

experience according to scientific theorys?  
By answering these questions a theoretical basis progressed. The theory was based 
on subjects as; illumination, sound and soundpropagation, perception and 
sustainable development. During the project an iterative designprocess has been 
used and the different stages worked through was; planning, context, literature 
research, idea- and concept development and detail design. The result from the 
process was a lightning fixture with a simple and uncluttered design that can be 
combined together to get a more expressive look. The armature is to work with 
existing sound absorbents in the environment to get better sound conditions in the 
area. The conclusions taken from this thesis is that integration between 
soundabsorbents and lighting fixtures are a very successful merge. This because of 
the natural suspension the absorbent gets from the ceiling which increases its 
efficiency. For the absorbent to get even more effective it should cover as large 
volume of the room as possible, have a structure in the materials surface and halter 
in a different angle then the ceiling. The result shows that the developed concept 
can work as a complement or replacement to existing absorbents. 
 
KEYWORDS: Lightdesign, sounddesign, light fixture, absorbent, acoustics,  
integration, public enviroment, working enviroment, industrial design
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1 Introduktion  
Fokus i den här rapporten är utvecklingsarbete av en belysningsarmatur med 
integrerad ljudabsorbent till det offentliga rummet. Utvecklingen har genomförts 
genom en iterativ designprocess, där centrala element har varit funktion och form. 
Projektet har utförts som ett examensarbete för högskoleingenjör Teknisk Design, 
Luleå tekniska universitet, under våren 2015. Kursen omfattar det avslutande 
arbetet inom inriktningen produktutveckling och har omfattat ett 10 veckors 
projektarbete. 
 
1.1 Bakgrund 
De flesta människor har någon gång vistats i en offentlig miljö. Det kan 
exempelvis vara i skolan, på kontoret, i konferensrummet, eller varför inte i en 
butikslokal. Många av oss spenderar en hel del tid i offentliga miljöer och det är av 
den anledningen viktigt att vi trivs och mår bra i den miljön. För att få en offentlig 
miljö mer trivsam och behaglig att vistas i finns det olika yttre faktorer att ta 
hänsyn till, enligt Arbetsmiljöverket (2009). Några av dessa faktorer är belysning, 
ventilation, det termiska klimatet samt buller och akustik.  
 Månsson och Nygren (2014) påtalar att allt fler företag och organisationer i 
Sverige väljer att tillämpa aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det omfattar att dela in 
kontorsytan efter olika slags aktiviteter för att öka effektiviteten i verksamheten. G. 
Forslund och I. Forslund (2015)1 betonar även att det i denna typ av öppna 
landskap är viktigt att ljudnivån i lokalen är bekväm. Det innebär ofta en 
motsättning mellan aktivitetsbaserade arbetsplatser, som verkar för att människor 
ska vara i rörelse, och en ljudnivå som är trivsam och behaglig enligt 
Arbetsmiljöverkets rekommendationer. 
 Ytterligare en aspekt är att det enligt Arbetsmiljöverket (2005) blivit allt 
vanligare att människor drabbas av hörselnedsättningar av olika slag. Buller är idag 
en av de största belastningarna i arbetsmiljön och detta kan, förutom att försämra 
hörseln, även ge inverkan på fysiologiska och psykologiska aspekter hos 
människan. Det kan ta sig uttryck i bland annat trötthet, irritation samt ökad stress, 
menar Bodén, Carlsson, Glav, Wallin och Åbom, 2001. Vidare menar dessa att 
buller även försämrar förmågan att föra ett samtal, vilket är en viktig del i en 
aktivitetsbaserad arbetsplats.  
 Förutom ljudmiljön är även ljusmiljön viktigt i en offentlig miljö. En belysnings 
huvudfunktion är att tillföra ljus, men används den på rätt sätt kan den även ge 
karaktär, en viss känsla, till ett rum. Källan till att uppnå en speciell 
rumsupplevelse anser Månsson (2003) ligger i att inte endast planera en god 
ljusmiljö utan låta armaturval och belysning samverka med inredning, arkitektur, 
färger och dagsljus. Miljön kan då enligt detta synsätt upplevas som trivsam, trygg 
och funktionell av personerna som vistas i lokalen.   
 När jag själv lade märke till en lampa som tillverkats i textil och glas fick det 
mig att fundera över hur olika materialkombinationer kan skapa olika egenskaper 
hos produkter. Ljud och ljus är två av de yttre faktorer som samverkar för att skapa 
en behaglig miljö i ett rum. Idag används belysningsarmaturer och ljudabsorbenter 
ofta separat. Jag ser av den anledningen potential i kombinationsprodukter som 
genom smart integration kan bli lika bra som de enskilda produkterna som redan 
finns på marknaden. Det slutliga resultatet av detta projekt är huvudsakligen 
inriktat mot lobbys, då detta är en plats där både ljudabsorbenter och belysning 
spelar en stor roll för hur rummet upplevs samt en miljö som kan upplevas som 
bullrig. 

                                                        
1 Personlig kommunikation Gunnar Forslund och Ingrid Forslund (2015-04-27) 
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1.2 Intressenter 
Primärt är fokus i detta arbete människor som vistas i miljön där ljud- och 
belysningsarmaturen är tänkt att vara uppsatt. De berörs av det ljus, ljud och den 
rumsupplevelse som konceptet förmedlar. Övriga intressenter för detta projekt är 
inredningsarkitekter, tillverkare och underhållspersonal. Det beror på att konceptet 
syftar till en integration av ljudabsorption och ljustransmission, vilket medför att 
tidigare två produkter blir till en. Det berör tillverkaren på ett utvecklingsstadium 
då de ska tillverka en ny produkt. Underhållspersonal berörs av hur enkelt det 
slutliga konceptet är att underhålla och inredningsarkitekter får en ny produkttyp 
att förhålla sig till. 
 
1.3 Syfte och mål 
Projektets syfte är att förbättra ljus- och ljudmiljön samt förändra rumsupplevelsen 
i det offentliga rummet för de människor som vistas i miljön. 
 Målet med projektet är att utveckla en konceptuell lösning för en 
belysningsarmatur med integrerad ljudabsorbent. Avsikten med konceptlösningen 
är att den genom samverkan med andra ljudabsorbenter ska skapa en förbättrad 
ljudmiljö samt tillföra ett element av design till rummet.  
 Genom att svara på följande forskningsfrågor har en teoretisk grund fastställts 
och problem belysts. Dessa ligger till grund för utformningen av lösningen.  
 
§ Hur kan ljudabsorbenter på ett smidigt sätt integreras i en belysningsarmatur? 
§ Vilka problem finns vid integration av ljudabsorbenter i belysningsarmaturer? 
§ Hur kan en ljudabsorberande produkt designas för att vara effektiv? 
§ Hur kan belysningsarmaturen utformas baserat på vetenskapliga teorier för att 

förändra rumsupplevelsen?  
 
1.4 Avgränsningar 
Arbetet har varit avgränsat till att endast utveckla en konceptlösning inga 
beräkningar för hållfasthet har därför utförts på den framtagna lösningen. I 
projektet har heller inte tillverknings- och produktionsaspekter behandlats mer än 
att på ett konceptuellt plan möjliggöra produktion. Inga kostnader har tagits fram 
för konceptet. Detta då varken preliminär materialspecificering samt 
tillverkningssätt fastställts för konceptlösningen. Då begreppet ”offentlig miljö” 
har så vitt omfång har en avgränsning gjorts att den konceptuella designen främst 
ska utvecklas för en offentlig lobbymiljö.  
 
1.5 Arbetets struktur 
Arbetet är utfört utifrån en iterativ designprocess vilket medför att kapitlen i 
rapporten bygger på varandra. Första kapitlet är en introduktion till projektet där 
syfte och mål beskrivs. Kapitel två presenterar den teori som ligger till grund för 
projektet. I kapitel tre beskrivs arbetets genomförande. Kapitel fyra redovisar 
resultatet av arbetet, här presenteras även det slutliga konceptet. Femte kapitlet 
innehåller diskussion där projektets relevans, reflektion och rekommendation tas 
upp. Sjätte och sista kapitlet beskriver de slutsatser som arbetet genererat. 
 
 



 3 

 
2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel innefattar den teori som använts under projektet. Det teoretiska 
avsnittet har i projektet verkat för att ge en djupare förståelse kring de olika ämnen 
arbetet berör. 
 
2.1 Teknisk design 
Projektet har sin grund i högskoleingenjörsutbildningen Teknisk design med 
inriktning mot produktdesign vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Området 
Teknisk design definieras inom engelskan som industrial design engineering vilket 
kan översättas som ingenjörsmässig industriell formgivning.  
 Enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2013) är detta område relativt nytt 
och har sedan 1950-talet utvecklats snabbt. Orsaken tror Johannesson et al. vara 
den stora efterfrågan av nya varor och tjänster, vilket kräver utveckling av 
befintliga kunskaper och arbetsmetoder för att kunna möta kundens samt säljarens 
behov och önskemål. Design beskrivs enligt författarna handla om innovation, att 
utveckla produkter som är efterfrågade på marknaden. En innovativ produkt 
beskrivs dock inte bara som en ny produkt på marknaden utan som en produkt som 
är helt revolutionerande på marknaden. Idag har konsumenterna högre 
förväntningar på nya produkter och tjänster än någonsin vilket gjort att företagen 
presenterar nya produkter i allt snabbare takt. Detta har gjort att designområdet 
växt markant och förväntas fortsätta växa. Johannesson et al. menar att drivkraften 
för fortsatt utveckling idag utgörs av den globala marknaden samt tillhörande 
konkurrens. 
 Design kan ses ur fyra olika perspektiv: användar-, företags-, industri- och 
samhällsperspektiv påvisar Johannesson et al. (2013). Användarperspektivet 
innefattar ergonomi, säkerhet, komfort, välbefinnande, trivsel, status, nöje samt 
kommunikation. Företagsperspektivet ser design som ett konkurrensmedel där 
förståelse för produkten samt en framgångskedja är väsentligt. Design ur ett 
industriperspektiv handlar om att använda sig av design och innovation som en 
kreativ motor i industrin. Design ur ett samhällsperspektiv syftar till satsningar från 
samhället för att utveckla effektiva innovationssystem.  
 Utbildningen Teknisk design syftar till att utbilda elever inom hela 
produktutvecklingsprocessen och arbetar med kopplingen till näringslivet med den 
ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten i fokus (LTU, 7 november 2013). 
Unikt för utbildningen är samspelet mellan människa och teknik som är 
genomgående i alla kurser. Kombinationen mellan ingenjörskonst och industriell 
design medför ett vitt spektra av kompetens som täcker den breda kunskap som 
krävs vid en produktutvecklingsprocess. I utbildningen uppmuntras studenterna till 
utveckling av framtidens produkter med fokus på människan.  
 Detta projekt är representativt för utbildningen, eftersom det har inneburit en 
designprocess där informationsinsamling, teoretisk grund, kreativitet, innovation 
samt konstruktionsarbete har knutits samman för utveckling av olika 
konceptlösningar.  

2.1.1 Hållbar utveckling 
De senaste åren har frågor som rör miljöpåverkan och utvecklingen av 
miljöanpassad teknik legat i fokus hos både producenter och konsumenter. Detta 
har enligt Johannesson et al. (2013) vidgat begreppet ’miljöanpassad teknik’ till att 
handla om hur själva samhället kan bli mer hållbart. Hållbarhetsfrågan är relativt 
komplex och innefattar ekologiska, ekonomiska och sociala frågor. Utöver detta 
bör dessa frågor enligt detta synsätt behandlas ur tidsmässiga, rumsmässiga samt 
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samhällsutvecklande perspektiv.  Komplexiteten bidrar till att det ännu inte finns 
någon entydig definition av hållbarhetsbegreppet. En etablerad definition är dock 
den s.k. Brundtlanddefinitionen (WCED, 1987): 
 
“Sustainable development seeks to meet the needs and aspirations of the present, 
without compromising the ability to meet those of the future” 
 
 Begreppet ekologisk hållbarhet innebär enligt Johannesson et al. generellt inom 
teknik- och produktutveckling att hushålla med knappa resurser och förhindra 
oönskade utsläpp till vatten, luft och mark för en god ekologisk balans. En viktig 
frågeställning för ekologisk hållbarhet inom produktutvecklingsprocessen är enligt 
dem hur nya produkter och teknik kan anpassas så att miljöpåverkan blir minsta 
möjliga under den framtida produktens hela livscykel. Det medför att det är viktigt 
att ta med de miljörelaterade aspekterna tidigt i produktutvecklingsarbetet. 
Ekonomisk hållbarhet fokuserar enligt Johannesson et al. på hur företag kan drivas 
på ett långsiktigt sätt för att tillvarata både mänskliga och materiella resurser. Den 
sociala hållbarheten avser att utveckla ett stabilt, långsiktigt och dynamiskt 
samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls (Johannesson et al., 
2013).  

2.1.2 Estetik 
En estetiskt välutformad produkt sägs göra att användaren upplever den som 
enklare att använda förutsatt att designen motsvarar de förväntningar som 
användaren ställer på produkten (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind 2013; 
Lidwell, Holden och Butler, 2010). En god design uppstår enligt detta då 
sammansättningen av en produkts olika attribut gynnar produktens helhet och dess 
användande. Ett genomtänkt upplägg och en bra komposition av separata attribut 
leder till att designen förhöjer produktens värde. En viss estetisk sammansättning 
kan även kommunicera en viss tillhörighet inom olika folkgrupper.  

2.1.3 Occams razor 
Occams razor är en designprincip som har en teoretisk och metodologisk grund 
som innebär att man inte bör använda sig av fler ting än nödvändigt för att förstå 
eller förklara ett konkret iakttaget fenomen. Onödig vikt vare sig den är visuell, 
fysisk eller kognitiv försämrar prestandan liksom onödiga designelement menar 
Lidwell et al. (2010) och Haglund (u.å.). Ur en estetisk synpunkt kan principen 
tillämpas i form av editering hos designlösningen vilket leder till ett slutresultat 
som är renare och mer genuin i sin utformning. Designprincipen har under 
projektet verkat som ett editeringsverktyg att kunna återvända till för att kontrollera 
att designlösningen inte bär på onödiga element som tynger ned armaturens 
visuella vikt. 
 
2.2 Perception 
Enligt Danielsson (2012) översköljs människor hela tiden av olika sinnesintryck. 
Dessa sinnesintryck uppmärksammas och bearbetas olika mycket vilket är en 
förutsättning för att människan ska kunna fungera effektivt. Det kommer ständigt 
signaler från omvärlden till alla människans sinnesorgan. Signalerna kommer i 
form av ljud och ljus och beroende på hur uppmärksamheten riktas sker ett urval av 
information. Sitter du i andra tankar hör du enligt Danielsson inte vad människor 
runt omkring talar om, trots att ljudvågorna satt trumhinnorna i svängning. Yttre 
faktorer som hur framträdande informationen är kan enligt detta perspektiv styra 
uppmärksamheten. För en designer är detta intressant då perception kan utnyttjas 
för att styra användarens uppmärksamhet. Olika medel för att styra perceptionen 
beskrivs i följande stycken. 
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2.2.1 Färg 
Ett vanligt sätt att styra uppmärksamheten är genom användningen av färg, menar 
Danielsson (2012). Färg är visuell kommunikation, som kan göra designen mer 
intressant och estetiskt tilltalande. Används färgsättning på fel sätt kan form och 
funktion hos produkten ta skada menar Lidwell et al. (2010). För att undvika detta 
kan vissa riktlinjer följas vid användning av färger. Enligt dem bör antalet olika 
färger som används på en produkt minimeras till cirka fem stycken. Detta är de 
antal färger som det mänskliga ögat klarar av att hantera utifrån ett ögonkast. För 
att skapa estetiska färgkombinationer kan exempelvis färger som i NCS färgcirkel 
ligger intill varandra eller är motsatta, s.k. komplementfärger, användas. När syftet 
är att fånga uppmärksamheten är mättade nyanser ofta att föredra enligt Lidwell et 
al., då de framkallar energi och livlighet. Omättade nyanser är bra att använda när 
prestation och effektivitet vill manas fram, menar de. Lidwell et al. beskriver att de 
omättade nyanserna oftast är mer behagliga att titta på i längden, än de mättade, 
som är skarpa och av den anledningen tröttar ut ögat.  

2.2.2 Gestaltningslagarna 
Olika människor tolkar information på olika sätt. När människor betraktar en 
produkt eller en produktgestalt ser vi först till helheten menar Johannesson et al. 
(2013). Utifrån detta skapas en snabb uppfattning som saknar kunskap om vilka 
delar som samverkar för att bygga upp helhetsgestalten. För att förstå hur 
människan varseblir omgivningar finns ett antal gestaltlagar specificerade: 
Likhetslagen, slutenhetslagen, symmetrilagen, närhetslagen, goda kurvans lag, 
gemensamma rörelsens lag och erfarenhetslagen. Likhetslagen bygger enligt 
Johannesson et al. (2013) och Danielsson (2012) på att olika objekt med liknande 
egenskaper sammanfogas till en enhet. Enligt slutenhetslagen uppfattas linjer som 
omgärdar en yta som en helhet.   
 Symmetrilagen säger att områden avgränsade av symmetriska linjer uppfattas 
som enhetliga objekt. Slutenhetslagen medför att kända symmetrier kan kännas 
igen trots att de inte är fullständiga. Närhetslagen innebär att element belägna nära 
varandra förs samman.  Enligt goda kurvans lag uppfattas exempelvis ett 
arrangemang av prickar i olika storlekar som två korsande kurvor. Lagen om 
gemensam rörelse menar att element som rör sig i samma riktning och hastighet 
uppfattas som en gestalt. Erfarenhetslagen bygger på att en gestalt som stämmer 
med tidigare erfarenheter är lättare att känna igen. Se exempel på samtliga 
gestaltningslagar i bild 1. Gestaltningslagarna har i projektet använts för att skapa 
en form hos armaturen som känns harmonisk samt inte stör ögat. Känslan som 
eftersöks för armaturen är enkelhet. Det är kombinationen av armaturer som ska 
skapa intresse och påverka åskådarens upplevelser. För att hitta dynamiska sätt att 
kombinera konceptet på har gestaltningslagarna därför varit ett användbart 
hjälpmedel. 
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I bild 2 visas ett exempel på hur likhetslagen har använts i en upphängningsvariant. 
Gestaltningslagen knyter samman alla lampor vilket gör att det upplevda uttrycket 
upplevs lugnare. 
 

 
 
Bild 2: Exempel på upphängning där likhetslagen tillämpats. Illustration: Evelina LIndström. 
 
 
2.3 Mänsklig komfort  
I detta avsnitt beskrivs hur människan påverkas av yttre faktorer som ljud och ljus. 
Detta teoriavsnitt är grunden till varför detta projekt blivit aktuellt från början. 

2.3.1 Ljud 
Ljud kan uppträda samt tolkas på många olika sätt. Boghard et al. (2010) menar att 
beroende på när ljudet uppkommer, vilken typ av ljud det är, samt hur länge ljudet 
förekommer, kan det uppfattas olika. Det kan uppfattas som icke önskvärt ljud, s.k. 
buller. Detta kan exempelvis vara från motorvägar, maskiner på arbetsplatsen, ljud 
från ventilationen eller skrikande barn. Önskvärda ljud kan variera mycket i 
karaktär beroende på vem som hör dem. Ljud som beskrivs som icke önskvärda 

Bild 1: Gestaltningslagarna. Illustration: Evelina Lindström med inspiration 
från Per Thorneus. 
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kan vara önskvärda för någon annan. Generellt kan sägas att akustisk stimulans ger 
en känsla av liv vilket i grunden är positivt. I en arbetslokal benämns buller som en 
stor blandning av olika ljud med olika frekvenser och styrka.  

2.3.2 Ljudets påverkan på människan 
På senare tid har hörselskador blivit allt mer vanligt förekommande. Buller har 
enligt Arbetsmiljöverket (2005) blivit en stor belastning i arbetsmiljön och är 
förutom risken för hörselskador även uttröttande och stör i arbetet. Vad som händer 
i örat när en hörselnedsättning uppstår är att de små ljudkänsliga hårcellerna som 
finns i örat skadas. Vid tillfällig hörselnedsättning, som uppkommer vid 
exponering av kraftigt buller under kortare perioder, kan hårcellerna återhämta sig. 
Men utsätts de för kraftigt buller under långa perioder blir skadan på cellerna 
permanent dvs. permanent hörselskada uppstår.  
 Antalet som lider av nedsatt hörsel i Sverige överstiger idag en miljon 
människor enlig Socialstyrelsen (2009). Totalt är det 28 procent av Sveriges 
befolkning i åldrarna 16-84 år som är drabbade. 12 procent av dessa är kvinnor och 
16 procent är män. Bodén et al. (2001) menar att buller även kan ge inverkan på de 
psykologiska och fysiologiska egenskaperna. Detta kan uttryckas i trötthet, 
irritation, ökad stress, förhöjd hjärtfrekvens och höjt blodtryck. 
 Ljud kan i fysikalisk mening beskrivas som vågrörelser som rör sig inom ett 
visst frekvensområde. Det vi uppfattar som ljud består enligt Boghard et al. (2010)  
av olika tryckvariationer i luften. Tryckvariationens storlek är ett mått på ljudets 
styrka och benämns ljudtryckets effektvärde. Det minsta ljudtrycket som kan 
uppfattas av ett mänskligt öra är ca 2 x 10-5 Pa vid en frekvens på 1000Hz och det 
högsta är ca 100 Pa. Detta är mycket små värden jämfört med atmosfärstrycket 
som enligt Nordling och Österman (2006) är ca 1,0135 Pa.  
 Frekvens är ett mått på tryckvariationens tonhöjd. Den täcker hela spektret från 
låga bastoner till höga diskanter. Ett mänskligt öra kan höra frekvenser mellan 20- 
20 000 Hz, det mänskliga talet ligger mellan frekvenserna 100- 5000 Hz. Hörseln 
försämras gradvis med åldern vilket gör att den övre gränsen för vilka 
ljudfrekvenser som är möjliga att höras förskjuts neråt på skalan. Hur ljud påverkar 
människan är väsentligt i detta projekt då detta påvisar hur viktigt absorberande 
produkter är för människans välmående i bullriga miljöer.  

2.3.3 Talet och hörseln 
En av hörselsinnets huvudfunktioner är att uppfatta tal menar Bodén et al. (2001). 
En normal röststyrka som befinner sig på en meters avstånd har en ljudnivå på ca 
60-65 dB(A) i ett tyst rum. Vid ökad röststyrka ca 75 dB(A) och vid mycket hög 
röst ca 85 dB(A). Talet varierar även i både styrka och frekvens. Detta medför ofta 
att en person med en hörselnedsättning kan uppfatta vissa delar av ett samtal men 
inte alla. Vokaler ligger lågt i frekvens och har relativt hög ljudstyrka medan 
tonlösa konsonanter som s, sch och f har en högre frekvens och har svagare 
ljudstyrka. Vokalerna är de mest energibärande i talet medan konsonanterna bär 
den mest språkliga informationen.  
 Hur mycket bakgrundsljud som finns i rummet påverkar också förmågan att 
uppfatta tal. En av de mest märkbara effekterna av buller i en miljö är den 
försämrade möjligheten till att föra ett samtal. Det uppstår en s.k. maskering, där 
två ljud motverkar varandra vilket minskar hörselintrycket. I en bullrig miljö kan 
synsinnet verka som stöd till hörseln, detta i form av läppläsning. I en offentlig 
miljö bör ljudnivån ligga på ca 45-50 dB(A) för att lokalen ska vara bekväm att 
vistas menar Nykänän (2015).2 
 

                                                        
2 Personlig kommunikation Arne Nykänän (2015-04-23) 
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2.3.4 Ljudutbredning 
Ljudreflektionerna i ett rum påverkas av ljudvågornas förmåga att ändra riktning 
när de träffar en yta. Jerket (2008) menar att det därför går att beräkna ungefär 
vilka vägar ljudet kan ta från källan till åhörarplatsen i ett rum med kända 
dimensioner. De ljud som går direkt från källan till åhöraren utan att reflekteras 
kallas direktljud. Dessa ljud kommer fram först då de har kortast väg att färdas. 
Ljud som reflekteras flera gånger hörs lägre än direktljudet på åhörarplatsen. Det 
beror dels på att energiutspridningen blir större genom avståndet, samt den 
absorptionsförlust som uppstår vid varje reflektion. Reflekteras ljudet tillräckligt 
många gånger kommer ljudet tillslut dö ut.  
 Reflekterat ljud som följer direkt efter direktljudet kallas efterklang. Kommer 
ljudet så långt efter direktljudet att det uppfattas som två skilda ljud kallas det eko.  
 För beräkning av våglängden ( ) kan enligt Bodén et al. (2001) sambandet 
mellan ljudets fortplantningshastighet (c) och frekvensen (f) ställas upp enligt 
ekvationen: 
 
          (1)  
        
 
I luft ger denna ekvation våglängder som ca 14m vid 25 Hz samt ca 1,4m vid 250 
Hz. Detta visar att ljudvåglängderna är jämförbara med ting i vår omgivning, vilket 
innebär att saker i rummet t.ex. vår möblering påverkar hur ljudutbredningen samt 
dämpningen kommer att se ut.  
 Boghard et al. (2010)  menar att det finns olika tillvägagångssätt för att hindra 
utbredningen av buller. En metod är att minska eller eliminera bullret direkt vid 
källan. Detta är effektivt i b.la. maskinverkstäder. En annan metod syftar till att 
förhindra utbredningen av buller i rummet genom inrednings- eller 
byggnadstekniska åtgärder.  
 Ljudutbredningen kan enligt Boghard et al. delas in i tre olika zoner; närfältet, 
direktfältet och efterklangsfältet. Ljudutbredningen i närfältet dvs. direkt vid källan 
är komplex. Utanför detta finns direktfältet, där dominerar fortfarande direktljudet 
över de reflekterande ljuden men ljudtrycksnivån avtar med 6dB för varje 
fördubbling i avstånd från ljudkällan. I efterklangsfältet blir ljudtrycksnivån 
nästintill konstant. Ljudtrycksnivån i detta fält avgörs till stor del beroende på hur 
hårt rummet är dvs. hur goda absorptions-, reflektions- och transmissionsförmåga 
de omgärdande ytorna i rummet har.  
 En ytas reflektionsförmåga definieras enligt Bodén et al. (2001) och Beckman 
(u.å.) som en ytas förutsättning att ändra en ljudvågs riktning på ett förutbestämt 
sätt. Transmissionsförmågan syftar till hur väl ljudvågen transporteras genom ytan 
och absorptionsförmågan bestäms av hur väl ytan absorberar och omvandlar 
energin i ljudvågen.  

2.3.5 Ljuddämpning 
Enligt Jerket (2008) definieras ljudabsorbenter som ett material som absorberar 
ljud. Nykänän (2015)3 poängterar att alla porösa material har ljudabsorberande 
egenskaper men generellt gäller ju porösare material desto bättre. 
 Absorptionsförmågan är våglängdsberoende med detta menas att materialet som 
ska absorbera ljudvågen måste vara lika stor eller större än våglängden hos 
ljudvågen som ska upptas. Våglängden hos de högfrekventa diskantljuden är bara 
några få centimeter medan de lågfrekventa ljuden kan ha våglängder på flera meter. 
Detta medför att de högfrekventa ljuden är lättare att hantera än de lågfrekventa. 
Ljud med de allra längsta våglängderna går inte att påverka över huvud taget med 

                                                        
3 Personlig kommunikation Arne Nykänän (2015-04-23) 
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porösa absorbenter.  
 För att öka absorbentens förmåga att ta upp lägre våglängder anser Nykänän 
(2015)4 att den inte bör placeras direkt mot en yta utan pendlas ned eller ut ett 
stycke från vägg eller tak. Vinklar är också avgörande för hur god absorptionen 
kommer bli. Om infallsvinkel mot en yta blir för liten så reflekterar alla ytor, även 
absorbenter.  För att förhindra att detta fenomen uppstår är det vanligt att förse 
absorbentens yta med en grov struktur, för att bryta upp ytan och öka absorptionen 
av ljudvågor med lägre infallsvinkel. Finns takabsorbenter i rummet är nedpendling 
av ljudabsorbenten samt ytor som inte är parallella med taket effektiva för att öka 
absorptionen av ljudvågor med lägre infallsvinkel.  

2.3.6 Ljus 
En stor del av våra intryck erhålls genom synen. Synsinnet gör att vi kan bestämma 
olika egenskaper hos föremål som exempelvis storlek, färg, form och avstånd. 
Enligt Boghard et al. (2010) beror tolkningen av den ljusstrålning som träffar våra 
ögon på synsinnets fysiologiska och anatomiska utformning. Den beror även på 
ögats förmåga att uppfatta informationen den tilldelas, ögats perceptionsförmåga.  

2.3.7 Vad är ljus? 
Fysikaliskt definierar Boghard et al. (2010)  och Nordling (u.å.) synligt ljus som 
elektromagnetisk strålning. Beroende på ljusets våglängd uppfattas det olika. 
Människan kan se ljus som har våglängder mellan 390-770 nm i luft. Violett ljus 
har kortast våglängd och mörkrött ljus har längst. Det finns även strålning som har 
våglängder som inte kan uppfattas av synsinnet, infrarött ljus, IR, och ultraviolett 
ljus, UV.  
 I atomer cirkulerar elektroner runt atomkärnan. Elektronerna befinner sig oftast 
i ett och samma energitillstånd men när energi tillförs kan elektronerna gå upp i ett 
högre energitillstånd och därmed flytta upp i ett högre elektronskal. Young, 
Freedman och Ford (2012) menar att elektronens nya energitillstånd inte är stabilt. 
När elektronen återvänder till sitt ursprungliga elektronskal avges 
överskottsenergin i form av en foton, elektromagnetisk strålning t.ex. ljus. 
Fotonens energi är densamma som skillnaden mellan de två energinivåerna och kan 
uttryckas i formeln: 
 
         (2) 
        
 
Där E1 och E2 visar elektronens ursprungliga respektive nya energitillstånd, h är 
Plack’s konstant, f är fotonens frekvens, c är ljusets hastighet och  är ljusets 
våglängd. Skillnaden mellan energinivåer är beroende av vilket material som 
används. Det är alltså möjligt att få olika färger på ljuset genom att variera 
materialet. 

2.3.8 Belysning 
Belysning kan tillföra mycket till ett rum menar Månsson (2003). Förutom dess 
huvudfunktion: att tillföra ljus kan det skapa en speciell atmosfär eller karaktär i ett 
rum om den används på rätt sätt. För att uppnå denna rumsupplevelse räcker det 
oftast inte med att endast planera en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och 
belysningen samverka med inredning, färger, arkitektur och dagsljus kan olika 
karaktärer framkallas i en miljö. Belysning på en arbetsplats kan medföra att det 
blir lättare, roligare och mer hälsosamt att arbeta i miljön då den upplevs mer 
trivsam, trygg och funktionell.  
 Några generella regler som gäller för att skapa en god arbetsplatsbelysning har 
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satts upp av Arbetsmiljöverket. De anser att belysningen ska planeras, underhållas 
och undersökas för att förhindra att ohälsa och olycksfall ska uppstå. Belysningen 
måste även anpassas utifrån de arbetandes förutsättningar och arbetsuppgifter för 
att uppfylla de synkrav som ställs. Bländning bör i alla fall förhindras. 
Förflyttningar i rummet ska ske på ett säkert sätt utan att någon anpassning måste 
göras, utformningen på arbetsplatsen och dess belysning måste därför verka för att 
detta ska uppnås. (Arbetsmiljöverket, 2009) 
 En arbetsplats kan enligt Renström och Håkansson (2004) och Månsson (2003) 
belysas med hjälp av olika belysningskällor. Det finns tre grundprinciper för hur 
belysningsarmaturer kan placeras i lokalen, dessa tre är: enbart allmänbelysning, 
lokaliserad allmänbelysning och allmänbelysning med separat platsbelysning. När 
enbart allmänbelysning tillämpas placeras armaturerna ut symmetriskt i rummet för 
att skapa en jämn belysningsnivå. Lokaliserad allmänbelysning innebär att 
belysningsarmaturerna placeras utefter var arbetsplatsen är belägen. Vid 
användning av allmänbelysning med separat platsbelysning är armaturerna 
utplacerade så att hela rummet får grundläggande belysning. Separat platsbelysning 
vid varje arbetsplats ser sedan till att belysningskraven för varje arbetsplats är 
uppfyllt. Arbetsmiljöverket (2009) anser att man genom rätt utformad 
arbetsplatsbelysning kan skapa en bättre visuell miljö, öka säkerheten, minska 
risken för olycksfall samt minska risken för ögonbesvär och andra hälsobesvär. 
Olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer kräver olika mycket belysning. Vid publika 
samlingsplatser som foajéer krävs en belysningsstyrka på ca 200 lx. (Månsson, 
2003) 

2.3.9 Begrepp inom belysning 
Renström och Håkansson (2004) och Fagerhult (2007) har definierat några begrepp 
som ofta används inom ljus och belysning. Dessa är ljusstyrka, ljusflöde, 
belysningsstyrka och ljusfärg. Ljusstyrka mäts i enheten Candela (cd) och visar hur 
stor intensitet ljusflödet har i en viss riktning. Ljusflödet mäter hur mycket 
ljusstrålning en ljuskälla avger i alla riktningar. Enheten som ljusflödet mäts i heter 
Lumen (lm).  
 Belysningsstyrkan mäts i Lux (lx) och är det ljusflöde som träffar en specifik 
yta. Ljusfärg kan även benämnas färgtemperatur och anger vilket sorts sken 
ljuskällan avger som exempelvis varmvitt, gult eller vitt ljus. Färgtemperatur mäts i 
enheten Kelvningrader (K) där ett högre temperaturtal ger ett kallare sken.  
 Det finns olika sorters belysning som kan användas i ett rum (Månsson, 2003). 
Dessa är allmänbelysning som kan ge grundbelysning till rummet eller en 
lokaliserad arbetsplats samt platsbelysning som lyfter fram och belyser det område 
den är uppsatt i. Platsbelysning kan även fungera som en individuell ljuskälla som 
kan anpassas efter specifika behov i ett större rum där allmänbelysning också finns.  

2.3.10 LED 
LED står för ”Light Emittning Diod” och går även under namnet lysdioder. Dioder 
består av halvledare som avger ljus när ström passerar genom den. Enligt Warell 
och Jeppson (u.å.) och Rizzoni (2006) avger halvledare av olika material olika 
sorters ljus. Rött, gult samt grönt ljus fås i ljusdioder tillverkade av 
galliumarsenidfosfid (GaAsP) och galliumfosfid (GaP) medan blått violett och vitt 
ljus fås genom att använda galliumnitrid (GaN) som material i ljusdioden. 
 Lysdioden har sedan 1990-talet tagit över rollen som huvudsaklig ljuskälla från 
glödlampan och används idag i trafikljus, billyktor samt diodlampor i hemmet. 
Detta har skett sedan det blivit lättare att framställa lysdioder med vitt ljus. 
Glödlampor omvandlar ca fyra procent av den tillförda effekten till fotoner medan 
lysdioder omvandlar omkring femtio procent. Lysdioden ger dessutom tio till tjugo 
gånger högre ljusflöde samt har en livslängd som är hundra gånger högre än 
glödlampans.  
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 Livslängden hos en lysdiod kan sträcka sig uppemot hundratusen timmar 
(Månsson, 2003). Detta medför enligt Warell och Jeppson (u.å.) och Rizzoni 
(2006) att lysdioden kräver mindre elkonsumtion för att ge samma ljusstyrka som 
en glödlampa. I praktiken innebär detta att lampor med lysdioder avger betydligt 
mindre värme än glödlampor. Detta öppnar för nya tillämpningsområden för 
lysdioden då den kan användas i t.ex. textilier utan att utgöra en brandrisk. 

2.3.11 Aktivitetsbaserade arbetsplatser 
Månsson och Nyberg (2014) menar att allt fler företag och organisationer i Sverige 
väljer att tillämpa aktivitetsbaserade arbetsplatser. Utformningen på dessa 
arbetsplatser är öppna lösningar som delats upp i olika zoner för att öka 
effektiviteten i verksamheten. Det aktivitetsbaserade arbetssättet ska verka för att 
skapa en kreativ och flexibel arbetsmiljö. Detta innebär att ingen av medarbetarna 
har någon fast arbetsplats utan arbetar på den plats som passar för 
arbetsuppgifterna som ska utföras under dagen. För att personalen ska få ro att 
kunna arbeta i denna typ av öppna landskap anser G. Forslund och I. Forslund 
(2015)5 att det är viktigt att ljudnivån i lokalen är bekväm då människor ständigt är 
i rörelse på denna typ av arbetsplatser.  
 De aktivitetsbaserade arbetsplatserna medför även att en mindre kontorsyta 
krävs vilket är attraktivt hos företag belägna i större städer där priset per 
kvadratmeter yta är väldigt hög. Företag sparar därmed pengar genom att minska 
kontorsytan samtidigt som de sägs öka effektiviteten i verksamheten. 

                                                        
5 Personlig kommunikation Gunnar Forslund och Ingrid Forslund (2015-04-27) 
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3 Metod och genomförande
I detta avsnitt presenteras arbetets genomförande och vilka metoder som använts. 
En kort beskrivning av vad metoden bidragit med inför det fortsatta arbetet 
presenteras också. 
  
3.1 Process 
Arbetet har följt en iterativ designprocess. Enligt Boghard et al. (2010) kan en 
produktutvecklingsprocess delas in i stegen: datainsamling, analys, syntes och 
utvärdering. En visualisering av arbetsprocessens olika faser visas i bild 3. Under 
datainsamlingen inhämtas information som är aktuell för projektet. Analys utförs 
för att bearbeta det insamlade materialet samt för att skapa djupare förståelse. 
Syntes syftar till att generera idéer och olika lösningsförslag med analysen som 
utgångspunkt. Under utvärderingen granskas det som skapats. Trots att de olika 
stegen är strikt uppdelade så sker de under utvecklingsarbetet kontinuerligt och 
parallellt. Iteration kan ge nya uppslag och förhållningssätt och utförs i varje steg 
till dess att utvärderingen visar att resultatet är överensstämmande med den 
kravspecifikation som satts upp. När kunskapen ökar i ett utvecklingsarbete gäller 
generellt att tyngdpunkten förskjuts mot mer konkreta lösningsförslag.  
 Denna typ av iterativa designprocess användes i projektet då de enda 
preferenserna som var uppsatta för den slutgiltiga produkten var att ge belysning 
samt att verka ljuddämpande. Det medförde en stor frihet kring hur dessa två 
faktorer kunde integreras. Med denna typ av process kunde ett öppet 
förhållningssätt användas i de tidiga faserna av arbetet för att sedan smalna av och 
rikta sig mer mot de två preferenserna. Detta medförde många innovativa idéer i ett 
tidigt skede av arbetet. När mer information samlats in sållades de idéer som inte 
kunde möta de två preferenserna bort för att få mer konkreta och realistiska 
lösningsförslag. 
 
 

 
3.2 Projektplanering 
För att planera projektet sammanställdes en projektplan. En projektplan är enligt 
Johannesson (2013) en sorts kartläggning av projektet som verkar som en 
överenskommelse mellan projektmedlemmar och uppdragsgivare. Några punkter 
som är vanliga i en projektplan är: projektets mål, projektets faser, vad som utförs i 
varje fas, projektorganisation, kostnadsplanering samt tidsplanering.  
 Den huvudsakliga struktureringen och tidsplaneringen av detta projekt har 
genomförts med hjälp av ett Gantt-schema.  Metoden är relativt enkel där ett 
schema ritas upp i ett koordinatsystem där planerade aktiviteter antecknas på Y-
axeln och tiden för varje aktivitet antecknas på X-axeln. I schemat utgör varje 
aktivitet en horisontell linje där längden motsvarar varaktigheten. Varje 
aktivitetsgrupp har i projektets Gantt-schema försetts med en färgkod för att lättare 
åskådliggöra vilka aktiviteter som är samhöriga. Se gantt-schemat i sin helhet i 
bilaga 1. Grönt står för arbetsfas, gult för ledighet, rosa för inlämningsdatum, blå 
betyder handledarmöte och röd examinationstillfälle. För att se projektplanen i sin 
helhet kontakta författaren. 

Bild 3: Arbetsprocessen som projektet följt. Illustration: Evelina Lindström. 
Projektplanering LitteraturstudierKontextundersökning Idé- och konceptutveckling Detaljdesign Slutkoncept
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3.3 Kontextundersökning 
I kontextundersökningen gjordes den huvudsakliga datainsamlingen till projektet. 
Här presenteras de metoder som användes vid införskaffande av fördjupande 
kunskap inom ljud och ljuddämpning samt design i offentliga miljöer. För att bättre 
åskådliggöra vilka konkurrerande produkter som kan finnas gjordes även en 
benchmarking.  

3.3.1 Benchmarking 
För att få en överblick över vilka befintliga produkter som finns på marknaden 
gjordes en benchmarking. Johannesson et al. (2013) beskriver benchmarking som 
en konkurrensanalys där en undersökning baserad på hur konkurrenterna möter 
sina kunders krav och önskemål utförs. Benchmarkingen utfördes både på 
produkter med ljudabsorberande egenskaper men även på vanliga 
belysningsarmaturer med innovativ design. Resultatet från benchmarkingen 
användes sedan i idéutvecklingsfasen.  

3.3.2 Intervju 
En positiv fördel med att använda intervjumetoden vid informationsinsamling är 
dess omnämnda flexibilitet. Enligt Bell (2006/2005) kan idéer exempelvis följas 
upp, svar sonderas samt motiv förklaras på ett tydligare sätt i en intervju än vid en 
enkät- eller skriftligundersökning.  Svaren man tar del av kan sedan utvecklas, 
fördjupas samt man har möjlighet att komma med följdfrågor. För att få ut mesta 
möjliga av en intervju är planeringen inför intervjutillfället viktig. Att sätta upp 
vissa frågeställningar och utforma specifika frågor i en intervjuguide kan därför 
vara en bra förberedelse inför mötet.  
 Det finns flera olika typer av intervjuer; strukturerad-, semistrukturerad- samt 
ostrukturerad intervju. Strukturerade intervjuer håller sig strikt till intervjuguiden 
och frångår aldrig manus medan en semistrukturerad intervju håller sig till 
intervjuguiden men erbjuder större frihet till följdfrågor. Båda dessa intervjutyper 
ger svar som är relativt lätta att sammanfatta och analysera. Den tredje typen, 
ostrukturerad intervju utgår från ett specifikt tema men har inga förutbestämda 
frågeställningar. Denna typ av intervjuer är svårare att utföra vilket ställer högre 
krav på intervjuaren. Ostrukturerade intervjuer kan ge många goda insikter men är 
svåra att sammanställa och analysera. 
 Under projektet har två stycken semistrukturella intervjuer genomförts. Den 
första intervjun gjordes med Arne Nykänän universitetslektor i teknisk akustik vid 
Luleå Tekniska Universitet. Den andra intervjun genomfördes med Gunnar och 
Ingrid Forslund, ägare av konsultbolaget Tango, som är specialiserade på inredning 
och marknadskommunikation.  
 Den kvalitativa intervjumetoden användes i projektet för att skapa en djupare 
förståelse för vad som krävs av en produkt när det kommer till ljuddämpning samt 
ur designperspektiv, vilka funktioner som är tilltalande för en produkt som ska 
användas i en offentlig miljö. Inför varje intervju har en intervjuguide 
sammanställts med frågor relevanta till intervjupersonens profession och kunskap. 
Alla intervjuer har efter godkännande av intervjupersonen spelats in för att sedan 
sammanställas, se bilaga 1. 

3.3.3 Observation 
För att samla in information kring hur exempelvis en miljö eller människa fungerar 
vid en viss händelse kan metoden observation användas. Boghard et al. (2010) 
anser att observation är ett bra komplement till intervjun, då användare inte alltid är 
medvetna om vissa problemområden. Det är även möjligt att användaren blivit van 
vid exempelvis en arbetssituation vilket medför att denna inte ser vilka problem 
som finns.  
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 Det finns olika sorters observation; strukturerade eller ostrukturerade vilka kan 
ske via direkt eller indirekt iakttagelse dvs. genom ett besök i den verkliga 
arbetsmiljön, en videoinspelning av den observerade miljön eller i en fiktivt 
konstruerad miljö som simulerar arbetssituationen i den verkliga miljön.  
 Ostrukturerad observation tillämpas enligt Bell (2006/2005) när observatören 
har en klar uppfattning om observationens syfte men inte är helt på det klara med 
alla detaljer. Denne väljer därmed att vänta med strukturer och definitioner tills ett 
mönster har upptäckts.  
 Ostrukturerade observationer är bra att använda för att generera hypoteser. I en 
strukturerad intervju bestämmer observatören själv fokus. En hypotes formuleras 
dock innan observationen för att konkretisera undersökningens syfte. Oavsett 
vilken observationsmetod som används så är syftet under observationen att 
observera samt anteckna iakttagelserna objektivt. Iakttagelserna tolkas och 
analyseras sedan på ett så objektivt och korrekt sätt som möjligt. 
 Observationerna som utförts under projektet har varit av ostrukturerad karaktär. 
Totalt har fyra stycken observationer genomförts. Lokalerna som har observerats är 
offentliga miljöer i olika storlekar och med olika syften. Metoden ostrukturerad 
observation användes då det var viktigt att se till hur de yttre faktorerna upplevdes i 
andra miljöer samt för att utreda vilken typ av ljuddämpning som tillämpats i olika 
lokaler. Observationen utfördes så att varje lokal fotograferades från olika vinklar. 
Observatören satt sedan i lokalen ett par minuter för att observera hur ljudmiljön i 
lokalen var för att sedan lokalisera om det fanns något ljuddämpande element i 
rummet. För sammanfattningar av alla observationer se bilaga 2. 

3.3.4 Kravspecifikation 
Resultatet från förstudien utmynnade i en första kravspecifikation. I denna framförs 
de funktionella krav och förväntningar som produkten förväntas uppfylla. I 
projektet har relevanta funktionskrav främst utvecklats utifrån informationen 
tillhandahållen från intervjuerna.  
 
3.4 Litteraturstudie 
Teorier, fakta och kunskap har inhämtats från relevant kurslitteratur från kurser 
inom utbildningen högskoleingenjör Teknisk Design LTU. Information har även 
insamlats genom vetenskapliga journaler, statliga föreskrifter, lexikon, böcker från 
referenslistor samt böcker som handledaren rekommenderat. Via LTU bibliotekets 
söktjänst PRIMO har avhandlingar samt övrig litteratur relevant för projektet 
eftersökts genom sökord som exempelvis buller, akustik, CAD, belysning och ljus.   
 
3.5 Idé- och konceptutveckling 
Under idéutvecklingen genomfördes ett antal olika kreativa metoder för att skapa 
en stor idérymd. Metoderna som använts är katalogmetoden, brainstorming samt 
skissning. Ytterligare kreativa metoder som användes under en workshop var 
idéassociation samt 6-3-5 metoden.  
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3.5.1 Idéassociation 
Idéassociation är en metod där fantasin stimuleras för att enligt Johannesson et al. 
(2013) öka förmågan att uppnå något konstruktivt. Metoden är lämplig att använda 
både individuellt likväl som i grupp. I metoden används någon typ av symbol eller 
bild som kan relateras till det givna problemet. Utifrån denna associerar sedan 
gruppmedlemmen eller medlemmarna till olika lösningsalternativ som man 
kommer att tänka på när den första bilden iakttas. Processen fortsätter sedan genom 
association till det nästkommande lösningsalternativet.  
 Resultatet från benchmarkingen samt ord relaterade till problemet användes i 
metoden för att stimulera tankeverksamheten. Lösningarna skissades fram med 
antingen en bild eller ett ord som inspirationskälla. Resultatet blev ett flertal 
kreativa idéer i utvecklingsstadiet. 

3.5.2 Katalogmetoden 
Katalogmetoden är enligt Johannesson et al. (2013) en av de enklaste metoderna 
för att stimulera det kreativa tänkandet. Metoden går ut på att söka information i 
form av bilder, text, nya innovationer, konstverk m.m. i litteratur eller kataloger. 
Informationen kan sedan verka som inspiration till olika idéer eller utredas för att 
se till hur andra löst likartade problem. Metoden passar att användas både i grupp 
och vid individuellt arbete. I projektet utfördes metoden vid flera tillfällen då 
iteration genomfördes för att inhämta ytterligare information kring vad som krävs 
av produktens utformning för att den ska fungera som effektiv ljuddämpare. 

3.5.3 Workshop 
Workshop är ett kreativt gruppmöte där personer inom en specifik målgrupp, 
experter eller personer utan någon koppling till arbetet samlas och utforskar ett 
område med hjälp av kreativa metoder. Wikberg-Nilsson et al. (2015) menar att 
workshop kan utnyttjas till att utforska problem som finns idag, önskvärda 
framtider eller möjliga hel- eller dellösningar inom ett givet tema. Innan 
workshopens start bör ett syfte definieras. Detta ger vägledning kring hur mötet ska 
utformas, vilka metoder som ska användas samt vem som bör medverka på mötet 
för att uppnå ett önskat resultat. 
 Workshopen utfördes tillsammans med en grupp bestående av fyra medlemmar 
i varierande ålder utan någon koppling till projektet. Tre kreativa metoder 
användes under mötet: brainwriting, 6-3-5 metoden och brainstorming. 
Brainwritingen utfördes så att alla gruppmedlemmarna fick skriva ner ord de 
associerade till ett givet ämne på ett A2 ark. Metoden utfördes två gånger där det 
första ämnet var ”saker som finns på ett kontor” och det andra var ”saker som inte 
förväntas finnas på ett kontor”. Denna metod syftade till att stimulera 
tankeverksamheten hos deltagarna samt ge dem en uppfattning om hur en kreativ 
metod kan gå till.  
 Den andra metoden som utfördes var 6-3-5-metoden. I denna metod fick varje 
gruppmedlem ett pappersark och uppgiften att skriva ner idéer som syftade till ett 
specifikt ämne. Varje gruppmedlem fick en minut på sig att skriva sina idéer för att 
sedan skicka vidare arket till nästa gruppmedlem. Deltagarna kunde då antingen 
välja att vidareutveckla någon av de idéer som föregående medlem skrivit på arket 
eller addera helt nya lösningar. Även denna metod utfördes i två omgångar och 
orden som medlemmarnas lösningar skulle syfta till var integration och belysning.  
 Den tredje och sista kreativa metoden var brainstorming. Där fick 
gruppmedlemmarna rubriken ’integration av ljud och ljus’ som de sedan fick 
diskutera fram lösningar kring. Denna metod genomfördes för att generera 
konstruktiva och kreativa lösningar. Alla lösningar som diskuterades under 
brainstormingen antecknades av en moderator som även gav viss hjälp när gruppen 
fastnat eller blivit stillastående i sin tankeverksamhet.   
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3.5.4 6-3-5 Brainwriting 
Enligt Shovakar (2012) skapades metoden av Bernd Rohrbach år 1969. Metoden är 
en kreativ gruppmetod där gruppen arbetar kring ett aktuellt problemområde. Varje 
gruppmedlem arbetat individuellt med att ta fram lösningsförslag under en given 
tid, förslagsvis ett par minuter. Dessa antecknas på ett pappersark. När tiden 
passerat byter gruppmedlemmarna papper. Gruppmedlemmen får nu välja att 
vidareutveckla de lösningsförslag som står på det nya pappret eller lägga till nya 
lösningsförslag. Proceduren upprepas tills pappersarken har återkommit till sin 
ursprungliga ägare.  
 Johannesson et al. (2013) och Boghard et al. (2010) menar att man med denna 
metod utnyttjar varandras idéer för att få nya infallsvinklar vilket kan verka som en 
språngbräda för den egna tankeverksamheten. Namnet 6-3-5 brainwriting har 
metoden fått då en grupp på sex personer är optimalt för metoden. Tre 
lösningsförslag samt tre vidareutvecklingar ska göras på varje nytt ark som 
gruppmedlemmen får och fem står för tiden som varje session utförs, fem minuter.  
 Denna metod utfördes i grupp i två omgångar. Vid varje omgång fick gruppen 
ett problemområde de skulle hitta lösningar till. Det första området gruppen skulle 
arbeta med var integration och det andra var belysning. Metoden gav många bra 
lösningar inom de båda problemområdena och dessa har verkat som inspiration vid 
konceptutvecklingsfasen.  

3.5.5 Brainstorming  
Brainstorming är en av de mest använda och vanliga förekommande kreativa 
idégenereringsmetoden menar Boghard et al. (2010) och Johannesson et al. (2013). 
Metoden används ofta i grupper om 5-15 personer och är vanligt förekommande på 
seminarier och workshops. Syftet med metoden är att generera ett så stort antal 
idéer som möjligt, idékvantiteten är viktigare än idékvaliteten i denna metod. 
 Deltagarna ska genom samtal och diskussion kring ett specifikt ämne eller 
frågeställning sporra varandra till att utveckla nya lösningsförslag. I gruppen finns 
en moderator/sekreterare vars uppgift är att anteckna idéerna som gruppen 
diskuterar samt vid behov ge lättare vägledning under den kreativa sessionen. 
 Några viktiga grundregler som tillämpas vid brainstormingen är: Ingen kritik är 
tillåten, kvantitet före kvalitet, utforska det ovanliga samt kombinera idéer. Dessa 
grundregler har satts upp för att gynna idégenerering i gruppen. Denna metod har 
använts både enskilt och i grupp under idéutvecklingsfasen i projektet.  Vid 
gruppsessionen framkom många kreativa idéer, av dessa var många möjliga 
lösningar till problemet medan andra krävde mer utveckling. De idéer som krävde 
vidare utveckling användes vid den enskilda brainstormingsessionen. Metoden 
genererade en stor variation av idéer. Många av idéerna var väldigt innovativa och 
var användbara att blicka tillbaka på under projektets gång för att inhämta 
inspiration. 

3.5.6 Skisser 
Skissning är enligt Goldschmidt (1992) ett enkelt och snabbt sätt att skapa en 
representativ visualisering av ett designkoncept eller en designlösning. Metoden 
går ut på att designern använder sig av visuellt tänkande som representeras i 
skisser. Skisserna kan ha olika tyngdpunkt för att tydligare visa hur exempelvis en 
funktion är tänkt att fungera.  
 I detta projekt har metoden använts flitigt för att kommunicera, representera och 
dokumentera olika typer av designlösningar under hela processen.  

3.5.7 Modeller 
Enligt Hanna (2002) har människan ofta svårt att förstå tredimensionalitet trots att 
vi har 3D-objekt överallt omkring oss. Hon menar därför att det är viktigt att utöver 
att skapa skisser även arbeta med 3D-modeller för att gestalta idéer och koncept. 
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Detta ger en ökad kännedom om hur formerna arbetar tillsammans samt kan påvisa 
problem hos ett koncept i ett tidigt stadium. Det finns enligt Normark6 och 
Wikberg Nilsson et al. (2013) olika sorters modeller som används för olika 
ändamål. Några olika modeller som är vanligt använda är skissmodeller, mock-up, 
påskiktsmodeller, funktionsmodeller och prototyp.  
 I projektet har skissmodeller, en enkel mock-up modell och en funktionsmodell 
tagits fram. Detta har gjorts för att visualisera och validera lösningsförslag vars 
funktion annars varit svår att förstå samt visualisera ur ett verklighetstroget 
sammanhang. Skissmodell eller tredimensionell skiss är enligt Normark ett snabbt 
visuellt hjälpmedel som ofta används i ett tidigt stadium under idéarbetet. 
Skissmodellen används som ett komplement till vanliga skisser och ger ett bra 
begrepp om hur den färdiga produkten kommer se ut och kännas. En mock-up är en 
enkel modell byggd i enkla material. Modeller används för att testa idéer om rymd 
och räckvidd och är ofta använda vid arbetsstudier. Funktionsmodeller används 
enligt Löfgren (2002) för att undersöka om funktionerna i modellen är rätt 
placerade. Har en funktionsanalys utförts, kan funktionsmodellen exempelvis 
jämföras med denna för att se om produkten uppfyller de krav som ställts på den. 

3.5.8 Moodboard 
Moodbords är en metod där kollage sätts samman för att visualisera en känsla. 
Bilder, skisser eller ord kan användas i kollaget men de ska förmedla en viss 
emotionell upplevelse menar Wikberg Nilsson et al. (2015). Metoden kan även 
användas för att undersöka olika upplevelser som vad exempelvis; trendigt och 
modernt, mjukt och lugnande innebär. Kollaget används främst för att visualisera 
eller konkretisera designkriterier för en idé, ett koncept eller en produkt mellan 
medlemmarna i ett designteam eller mellan designteamet och intressenterna. Vid 
sökandet efter bilder till kollaget utvecklas förståelsen för vilket intryck den 
slutliga lösningen ska förmedla. I projektet användes metoden för att definiera de 
uttryck det slutliga konceptet skulle förmedla samt validera huruvida de framtagna 
koncepten uppfyllde detta. 
 För att skapa en moodboard måste ett syfte först definieras. Syftet talar om vad 
kollaget ska förmedla för känsla. Sedan samlas bilder som relaterar till syftet. 
Definiera hur bakgrunden för moodboarden ska se ut, vart och hur ska de 
insamlade bilderna sitta? Placera ut bilderna provisoriskt innan du slutligen limmar 
fast dem. Moodboarden kan givetvis även sammansättas i digitalt format. För att 
undersöka om kollaget förmedlar den önskade känslan, be andra titta på det och 
beskriva vilken upplevelse de får.  
 Moodboarden skapades för att kontrollera huruvida konceptet förmedlade den 
känsla som eftersträvades. För att göra detta gjordes tester där personer fick 
beskriva vilken känsla de fick när de betraktade moodboarden. Upplevdes inte den 
definierade känslan byttes bilderna ut och processen upprepades. Moodboarden har 
varit en väldigt användbar metod både när arbetet blivit för utbrett samt när idé- 
och konceptutvecklingen gått trögt. Det har då varit bra att ta ett steg tillbaka och 
jämföra arbetet med moodboarden för att hitta tillbaka till den ursprungliga känslan 
samt finna inspiration. 

3.5.9 Kategorisering 
Efter att idégenereringsmetoderna utförts gjordes en kategorisering av de 
lösningsförslag som tagits fram. Denna kategorisering är enligt Wikberg Nilsson et 
al. (2013) positiv då idéerna blir en del av hur man tänker samt att man kommer 
ihåg hur idén uppkom. Liknande idéer samordnades under en gemensam kategori 
för att åskådliggöra vilka idéer som grundats på liknande lösningssätt. Utvärdering 
gjordes sedan av idéerna i kategorierna för att validera huruvida de uppfyllde de 

                                                        
6 Föreläsning Modellers användning Jörgen Normark, Teknisk design LTU (2014-11-10)  
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eftersökta funktionerna som satts upp för slutprodukten. Uppfyllde idéförslaget inte 
funktionskraven ströks det efter noga övervägande. Alla idéförslag som ströks 
samlades i en idébank som verkat som inspirationskälla under projektet. Ett urval 
av idéerna som samlades i idébanken kan ses i bilaga 3. 

3.5.10 Konceptvalsmatris 
För att fatta ett beslut kring vilket designkoncept som ska vidareutvecklas finns det 
enligt Wikberg Nilsson et al. (2013) olika matrisbaserade tekniker att tillämpa. 
Konceptvalsmatris är en sådan metod och den utgår från kriterier som konceptet 
ska uppfylla. Koncepten värderas sedan mot kriterierna och tilldelas ett värde för 
hur väl det uppfyller kriteriet. Värdeskalan kan gå från noll till tre där noll betyder 
att kriteriet ej uppfylls och tre betyder att kriteriet är uppfyllt till hög grad. Alla 
koncept granskas mot de uppsatta kriterierna. De koncept som får högst slutlig 
poäng fortsätter utvecklingsarbetet med.  
 
3.6 Detaljutveckling 
Under detaljfasen i projektet har konceptets dimensioner approximerats. En 
materialspecifikation har även sammanställts för de mest elementära delarna. 
Tester har utförts på en modell för att undersöka hur upphängningen bör vara 
placerad på konceptet. Dessutom har datorvisualiseringar skapats för att tydliggöra 
konceptet och dess detaljer. 

3.6.1 Datorvisualisering 
För att visualisera konceptet på ett tydligare sätt skapades 3D-visualiseringar i 
ytmodelleringsprogrammet Alias Autostudio. 
 Ytmodellering är enligt Johannesson et al. (2013) en metod för att skapa en 
representation av verkligheten med hjälp av ytor skapade utifrån kurvor. Kurvor 
skapas genom att sammanbinda två eller flera punkter. Beroende på hur kurvorna 
sammanbundits fås polygon- eller splinekurvor.  Johannesson et al. menar att det 
finns tre olika ytor som skapas av kurvor: polygonytor, NURBS-ytor samt 
subdivisionsytor. 
 Polygonytor är plana ytor som utgår från tre eller fler sammansatta kurvor. Ett 
exempel på en yta som byggs upp av polygonytor är friformsytor. Kvaliteten hos 
friformsytan beror av antalet polygonytor den består av. NURBS-ytor byggs upp 
av NURBS-kurvor som består av fyrsidiga områden. En NURBS-ytan kan i sig 
representera friformsytor. Kombineras polygon- och NURBS-ytor skapas 
subdivisionsytor. 
 Författarna beskriver även programmets förmåga att skapa grundgeometrier 
som sfärer, koner, kuber och cylindrar. Dessa geometrier kan användas som 
utgångspunkt vid modelleringsarbetet genom att genomföra deformationer samt 
sammansätta dem med andra former och ytor. 

3.6.2 Dimensionering 
För att bestämma lämpliga dimensioner för konceptet skapades en pappersmodell. 
Detta gjordes för att ge en bättre storleksuppfattning samt snabbt visualisera 
formen hos konceptet. Genom att mäta upp olika mått och klippa modellen efter 
dessa kunde en slutlig dimensionering approximeras.  

3.6.3 Materialspecifikation 
Genom att göra efterforskningar och jämföra konceptets materialegenskaper med 
andra liknande produkter har en materialspecifikation tagits fram. Denna 
specifikation ger bättre förståelse för hur det slutliga konceptet kommer att se ut 
samt kan vid fortsatt arbete vara till hjälp vid bl.a. hållfasthetsberäkningar.   
 



 19 

3.6.4 Upphängning 
För att undersöka hur upphängningen bör vara utplacerad för att uppnå en jämn 
balans samt förenkla upphängning och vinkling av armaturen utfördes tester på en 
enkelt framtagen modell. Modellen skapades i skala 1:4 och tillverkades av 
spånskiva. Hål borrades sedan på olika avstånd och på olika positioner. Under 
testet hängdes armaturen upp på olika sätt och utvärderades sedan utifrån hur 
stabilt den hängde samt hur enkelt det var att ändra hängvinkeln. Testerna var 
mycket givande och resultatet som framkom från testerna blev alternativet som 
användes i slutkonceptet.  
 
3.7 Metoddiskussion 
I avsnittet nedan presenteras metoddiskussionen. Den är uppdelad efter varje 
avsnitt som presenterats i kapitel 3: Metod och genomförande. 

3.7.1 Process 
Användningen av en iterativ designprocess har varit väldigt bra i detta projekt. Den 
möjliggjorde att fler innovativa och förutsättningslösa lösningar kunde tas fram i 
ett tidigt skede i projektet. Allt eftersom arbetet fortskred blev lösningarna mer 
konkretiserade och realistiska, det var då bra att kunna gå tillbaka till de mer 
kreativa lösningarna för att få ökad inspiration. Det var även intressant och lärorikt 
att försöka kombinera en mer förutsättningslös idé med en realistisk för att uppnå 
en ny lösning.  

3.7.2 Projektplanering 
Projektplaneringen som sammanställdes i början av projektet har inte lyckats 
hållas. Följden av detta är att arbetet har dragit ut på tiden samt att faser som 
produktion och implementering inte genomförts. Att tidsplaneringen inte följts kan 
bero på att detta är det första utvecklingsarbete som utförts på egen hand istället för 
i grupp. 
Vid denna omställning är det lätt att sätta en för hög kravnivå då jämförelser lätt 
görs med tidigare prestationer utförda i grupp. Det har även hänt att tid slösats på 
irrelevanta saker vilket kan bero på avsaknad av någon att ständigt bolla idéer med. 

3.7.3 Kontextundersökning 
Intervjuerna som utfördes under projektet gav många viktiga svar som lade en 
viktig kunskapsgrund i projektet. Teorin som hittats i böcker kring buller och 
akustik var innan intervjun med Nykänän svår att förstå till fullo. Personerna som 
intervjuades var väldigt öppna och delgav väldigt mycket av sin expertis vilket gav 
tydlig och direkt information att ta del av. Då intervjuguider hade sammanställts 
innan själva intervjutillfällena var frågorna som diskuterades under intervjuerna av 
god relevans för projektet.  
 Observationsplatserna som undersöktes vid observationerna var relativt lika i 
sin karaktär. Det hade därför varit bra om fler observationer genomförts, gärna i 
andra sorters miljöer som skiljer sig från de tidigare.  

3.7.4 Litteraturstudier 
Mycket av teorin i detta projekt är av faktastruktur. Det kändes nödvändigt att ta 
med denna kunskap då den är fundamental för att få förståelse för begreppen som 
rör ljus och ljud. Fler källor med bättre vetenskaplig grund hade kunnat användas i 
projektet för att få en ännu bättre vetenskaplig bredd. 

3.7.5 Idé- och konceptutveckling 
Ingen fysisk prototyp av det slutliga konceptet skapades under projektet. 
Prototypen hade kunnat tydliggöra vissa funktioner samt gett en bättre visuell 
upplevelse för hur konceptets proportioner var.  
 Att ensam stå för det kreativa idéarbetet i projektet har varit svårt. Workshopen 
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som utfördes har därför varit mycket viktig för det slutliga resultatet. Detta då det 
är viktigt att inte fastna vid en specifik typ av idé i ett för tidigt stadium. 
Workshopen gav mycket nya infallsvinklar och resultatet från den sessionen har 
varit en återkommande inspirationskälla att återvända till. Jag anser att man bör 
vara minst två personer vid ett utvecklingsprojekt för att uppnå tillräckligt 
idéutbyte. 

3.7.6 Detaljdesign 
Måtten som togs fram för konceptet vid dimensioneringen är endast approximativa 
och har tagits fram utifrån en mycket enkel pappersmodell. Dessa mått är därför 
endast preliminära och mer till för att tydligare visualisera för läsaren ungefär hur 
armaturen är tänkt att se ut. Modellen som togs fram för att testa hur 
upphängningen hos armaturen skulle se ut är endast en enkel funktionsmodell. 
Placeringar av exempelvis lysdioderna i ljusramen kan eventuellt förändra 
tyngdpunkten hos armaturen vilket kan påverka dess stabilitet i olika lägen. En 
bättre modell som tar hänsyn till konceptets alla komponenter måste därför 
framställas för att kunna säkerställa att positionerna för upphängningsvajrarna 
stämmer. 
 Inga av de material som tagits fram för konceptet har testats i 
praktiken. Detta kan medföra att hela den framtagna materialspecifikationen kan 
omkullkastas om något material inte motsvarar förväntningarna.
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från samtliga av arbetets faser. Resultatet 
redovisas i form av beskrivande texter, bilder, illustrationer samt tabeller. Sist i 
detta avsnitt presenteras den slutliga konceptlösningen. 
 
4.1 Resultat av kontextundersökning 
Vid observationerna som utfördes uppmärksammades hur ljudnivån påverkades av 
rummets storlek samt vilka material som rummet var uppbyggt av. Något som 
också noterades var hur väl takabsorbenterna fungerade i rummet. I tre av de fyra 
lokalerna som observationerna gjordes var takabsorbenternas absorptionsförmåga 
inte tillräcklig för att skapa en god ljudmiljö. Något att ta i beaktning är att alla 
lokaler som undersöktes hade stenbelagt golv vilket verkar för att reflektera ljudet. 
Skulle golvet istället vara av exempelvis trä skulle ljusreflektionerna bli betydligt 
mindre och skulle kunna samverka tillsammans med takabsorbenterna på ett bättre 
sätt. Se bilaga 2 för fullständiga sammanfattningar och bilder från de fyra 
observationstillfällena. Bild 4 visar bilddokumentationen från observationen av 
stora hallen på Studio Acusticum. 

 

Bild 4: Bilder från observationen på Acusticum. Foto: Evelina Lindström. 
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De båda intervjuerna bidrog till en betydligt större kunskap både om hur ljud och 
akustik fungerar och hur de dämpas mest effektivt samt en inblick i hur företag och 
inredningsfirmor tänker när de gör sitt val av produkter. Många beslut har kunnat 
tas utifrån den kunskapsgrund som intervjuerna grundlade.  
 Enligt Nykänän7 bör ljudnivån på en allmän plats som en lobby eller foajé ligga 
på ca 45-50 dB(A). För att uppnå en lämplig ljudnivå kan absorptionsplattor 
användas. Absorptionsplattor/absorbenter finns i olika material och utföranden. 
Generellt gäller ju porösare material desto bättre absorptionsförmåga. De mest 
använda absorbenterna är tillverkade i mineral- eller polyesterull men även textilier 
kan verka som absorberande material i ett rum. För att få en så hög absorption som 
möjligt finns det några parametrar att ta i beaktning. Ju tjockare materialet i 
absorbenten är desto bättre blir absorptionen, även den absorberande ytans storlek 
är en påverkande faktor liksom de absorberande takplattornas avstånd från en tak- 
eller väggyta.  
 Något som klargjordes var att produkten som ska utvecklas inte kan ersätta 
absorbenterna i taket på lokaler men däremot att de kan samverka tillsammans för 
att förbättra ljudnivån. Problemet med absorbenter i taket är att de inte kan ta upp 
alla ljud som når fram till dem. Kommer ljudvågen in med för liten infallsvinkel 
mot den absorberandeytan kommer denna yta istället verka som en reflektor och 
skicka vidare ljudet i rummet. Detta går att åtgärda genom att slutprodukten inte 
har samma vinkel på absorbenten som takplattorna har dvs. slutprodukten och 
absorptionsplattorna får inte ligga parallellt med varandra. För att se den 
fullständiga sammanställningen från intervjun se bilaga 1. 
 Från intervjun med Forslund och Forslund8 framkom det att det blivit allt 
vanligare med mer öppna kontorslandskap och de aktivitetsbaserade 
arbetsplatserna. Detta främst då hyran i de större städerna blivit allt högre och 
dessa arbetsplatsutformningar kräver mindre utrymmen. Detta leder i sig till mer 
människor på mindre yta vilket ökar risken för problem med buller i miljön. Då 
Forslund och Forslund får i uppdrag att minska ljudnivån i lokaler ser de ofta till att 
föra in mer textil och stoppade möbler i lokalen utöver de takplattor som oftast 
redan används. De ser en stor potential i en lösning som kombinerar belysning och 
ljudabsorption men anser att lösningen bör ha ett tilltalande utseende som gärna 
ska kunna varieras utifrån företaget. Detta då Forslund och Forslund ser att företag 
fått ett ökat intresse för att genom design skapa sig en identitet, de vill gärna sticka 
ut mot andra företag. För att se den fullständiga sammanställningen från intervjun 
se bilaga 1. 
 Benchmarkingen gav en tydligare inblick för vad det finns för produkter på 
marknaden idag som både verkar för att minska ljudnivån samt ge en god 
belysning. I dagsläget finns det ett fåtal produkter inom detta område med 
varierande grad av design. Ett företag som utvecklar ljudabsorberande lampor är 
det italienska företaget Luceplan. De har utvecklat två stycken grundmodeller 
Pétale och Silenzio som sedan finns i några olika utföranden. Då denna typ av 
produkter är relativt ny på marknaden finns det än så länge inte så många olika 
modeller. Däremot bekräftades Forslund och Forslunds 9  argument att 
anpassningsbarhet för produkten kan vara konkurrenskraftigt hos företagen då 
Luceplan valt att båda deras ljudabsorberandelampor ska kunna varieras. Bild 5 
visar Luceplans ljudabsorberandearmatur Pétale.  
  
 
 

                                                        
7 Personlig kommunikation Arne Nykänän (2015-04-23) 
8 Personlig kommunikation Gunnar Forslund och Ingrid Forslund (2015-04-27) 
9 Personlig kommunikation Gunnar Forslund och Ingrid Forslund (2015-04-27) 
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Då det inte fanns speciellt många produkter på marknaden som kombinerade 
belysning och ljudabsorption undersöktes även vanliga ljudabsorbenter. Det var 
tydligt att buller är ett stort problem i miljöer utifrån den mängd olika 
åtgärdsprodukter som finns. Även inom detta produktområde finns det stora 
möjligheter till individualisering av varje produkt vilket ytterligare styrker 
Forslund och Forslunds10 uttalande. Många av ljudabsorbenterna var vägghängda 
och pendlas inte ut från väggytan vilket minskar dess effektivitet enligt Nykänän11. 
Bilder från benchmarkingen av olika ljudabsorbenter kan ses i bild 6. 
 
 
 

                                                        
10 Personlig kommunikation Gunnar Forslund och Ingrid Forslund (2015-04-27) 
11 Personlig kommunikation Arne Nykänän (2015-04-23) 

Bild 5: Ljudabsorberandearmaturen Pétale från företaget Luceplan. 
Foto: Evelina Lindström. 

Bild 6: Bilder från benchmarkingen av ljudabsorbenter. Foto av Soundab 
Akustikpartner AB. Från [1], återgiven med tillstånd.  
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För att samla inspiration inför idéutvecklingsarbetet gjordes en benchmarking där 
syftet var att hitta belysningsarmaturer med innovativa lösningar. Bild 7 visar 
armaturen som ligger till grund för att projektet uppfördes. Armaturen är tillverkad 
av glas och textil och är framtagen av företaget Bocci.  
 
Övriga bilder från benchmarkingen som inspirerade med sina olika egenskaper 
presenteras i bilderna 8 till och med 12. Formen hos bild 12 föreställande 
röntgenbilder av en vitlök var mycket central vid idéutvecklingsarbetet. 
 
 

 
 
 
 

Bild 7: Belysningsarmatur 73 från Bocci. Foto av Gwenael Lewis for Bocci. Från [2], återgiven 
med tillstånd. 

Bild 7: Inspirationsbild av en atomexplosion i 
vatten . Foto: Aarton Durán. Från [3], återgiven 
med tillstånd. 

Bild 9: Inspirationsbild av en röntgad 
hand. Foto: Nevit Dilmen. Från [4], 
distribuerad under  
CC BY-SA 3.0 license. 
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Bild 8: Inspirationsbild av örhängen. Foto: 
H&M. Från [5], återgiven med tillstånd. 

Bild 11: Inspirationsbild av en 
vattenexplosion. Foto: Kamera operatör 
PH1 Toon, USN. Från [6] distribuerad 
under CC BY-SA 3.0 license. 
 

Bild 12: Röntgenbild av en vitlök. Foto: Andy Ellison. Från [7], återgiven med tillstånd. 
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Utifrån den insamlade teorin samt den kunskap som delgavs vid de två intervjuerna 
kunde en kravspecifikation sammanställas. Den fullständiga kravspecifikationen 
presenteras i bild 13. 
 
4.2 Resultat av idé- och konceptutveckling 
Då de kreativa metoderna skedde under olika förutsättningar gav de olika typer av 
idéer. De metoder som användes tidigt i projektet när nästan ingen 
informationshämtning skett gav friare och mer förutsättningslösa idéer, medan de 
metoder som utfördes senare under projektet gav mer helhets lösningar med större 
relevans. Vid workshopen som utfördes framkom även ett stort antal idéer. 
Workshopen utfördes i den senare delen av den kreativa utvecklingen när mycket 
information samlats in. Detta var därför en väldigt stor fördel att få tillgång till det 
mer förutsättningslösa idéerna och tankarna som gruppen kom fram till vid det 
kreativa mötet. Alla framtagna idéer utvärderades utifrån den framtagna teorin 
samt utifrån om det var möjligt att integrera absorberande material i lösningen. Vid 
utvärderingen sållades många koncept bort. Detta då vissa lösningar inte var 
tillräckligt stora vilket skulle göra att det absorberande materialet inte skulle täcka 
upp tillräckligt stor volym av rummet och därmed bli ineffektiv. Andra lösningar 
avfärdades då de inte kunde uppfylla kravet att innehålla absorberande material 
vilket motstred den kritiska funktionen ”ljudabsorption” i kravspecifikationen. De 
idéer som inte vidareutvecklades samlades i en idébank och fungerade under 
projektets fortsatta gång som inspirationskälla. Bild 14 visar ett urval idéer från 
idébanken. För närmare beskrivningar av dessa idéer se bilaga 3. 

Kravspecifikation

Krav: Förklaring:

Ljudabsorption
(Kritisk funktion)

Produkten måste innehålla 
ljudabsorberandematerial.

Belysning
(Kritisk funktion)

Produkten måste generera 
ljus.

Individualisering
Produkten ska kunna 
individualiseras efter 

tycke och smak.

Upphängning

Volym

Produkten måste hängas så 
absorbenten är i vinkel mot 

taket.

Större volym hos 
ljudabsorbenten ökar 

ljudabsorptionen i miljön.

Bild 13: Kravspecifikationen som förstudien utmynnade i. Bild: Evelina Lindström. 
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När de resterande idéerna kategoriserades framstod olika grupper med liknande 
idéer i varje grupp. Kategorierna tydliggjorde olika egenskaper och attribut vilka 
genom kombination kunde utvecklas till de tre konceptlösningarna, ’Please Shut 
Up’, ’Don´t Speak’ och ’Searching For Silence’.  
 ’Please Shut Up’ fortsättningsvis benämnt PSU byggs upp av olika 
asymmetriskt formelement som är sammanfogade till en enhet. Sidorna på 
belysningsarmaturen är täckta med tyg som släpper ut ett behagligt ljussken i 
lokalen. Ljudabsorberande material bygger upp den rundade formen på varje 
element. Detta gör att armaturen kan ta upp ljud med många olika infallsvinklar. 
Armaturen är stor och det är tänkt att endast en armatur ska krävas i varje lokal. 
För bilder av konceptet se bild 15. 
  

Bild 14: Urval av idéer från idébanken. Illustrationer: Evelina Lindström. 
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Don’t Speak’ kallas i fortsättningen DS. Denna armatur är cylinderformad och 
uppbyggd av olika asymmetriska delar som är ihopsatta. Armaturens ovansida 
består av ljudabsorbenter medan de rundade sidorna är ljusgenomsläppliga och ger 
ett behagligt ljus i rummet. Armaturen ska hängas vinklad i rummet för att öka 
ljudabsorptionen. DS är stor i storleken vilket gör det lämpligt att endas använda 
sig av en armatur i ett medelstort utrymme. För bilder av konceptet se bild 16. 
 
 
 

Ljudabsorberande 
material Ljusgenomsläppligt

material

Bild 15: Bilder av konceptet 'Please Shut Up', PSU. Illustrationer: Evelina Lindström. 
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Det sista konceptet som utvecklats är ’Searching For Silence’, fortsättningsvis 
beskriven som SFS. Armaturen består av en absorptionsplatta som omgärdas av en 
plastram. LED-belysning finns monterad i plastramen vilket gör att den lyser upp 
rummet. SFS får inte hängas upp helt parallellt till taket utan ska hängas vinklad, 
detta gör att den kan ta upp ljudvågor som takabsorbenterna inte kan absorbera. 
Armaturen kan hängas upp flera tillsammans för att skapa en ljusinstallation eller 
separat i rummet. För en god ljudabsorption bör dock ett flertal armaturer finnas i 
rummet. För bilder av konceptet se bild 17.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljusgenomsläppligt
material

Ljudabsorberande
material

Bild16: Bilder av konceptet 'Don´t Speak', DS. Illustrationer: Evelina Lindström. 
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Koncepten jämfördes med ledordet och de bilder som tagits fram för representation 
i moodboarden. Detta för att se till att de känslor och upplevelser som det slutliga 
konceptet skulle förmedlas verkligen gjorde det i de olika koncepten. Alla 
koncepten stämde in på de känslor som det slutliga konceptet ska förmedla vilket 
var positivt. Detta visar att de koncept som tagits fram har en röd tråd trots att de 
har olika sorters uttryck och form. Ledordet för moodboarden var: harmonisk som 
kan beskrivas som lugn, symmetrisk och nedtonad (bild 18).  

 
 

Bild 18: Moodboarden för projektet. Kollage: Evelina Lindström. 

Ljusgenomsläppligt 
material

Ljudabsorberande 
material

Täckplatta
Bild 17: Bilder av konceptet 'Searching For Silence', SFS. Illustrationer: Evelina Lindström. 
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För att komma fram till ett slutligt koncept att arbeta vidare med gjordes en 
konceptvalsmatris där kriterierna som skulle uppfyllas var kriterierna från 
kravspecifikationen. Den fullständiga konceptvalsmatrisen redovisas i tabell 1. 
 

 
 
Utifrån resultatet i konceptvalsmatrisen var det tydligt att konceptet PSU inte 
uppfyllde kriterierna lika väl som SFS och DS. Detta gjorde att detta koncept inte 
valdes som slutkoncept. Mellan koncepten DS och SFS var resultatet mer jämt. För 
att lyckas skilja koncepten åt och hitta konceptet som bör vidareutvecklas gjordes 
en analys över hur mångsidig de olika lösningarna egentligen är. Utifrån analysen 
framkom att SFS bör användas flera tillsammans för att vara verksam för god 
absorption, men att flera olika uttryck kan manas fram beroende på hur armaturen 
väljs att placeras. Detta medför att den både kan användas som en stor installation i 
exempelvis lobbyn på ett företag men att den även kan placeras som 
allmänbelysning på samma företags kontor. Konceptet DS är också mångsidigt 
men på grund av dess storlek kan det inte placeras på lika många sätt och därmed 
inte skapa flera olika uttryck på samma sätt som SFS. Det är även svårt att placera 
den i andra mindre lokaler på grund av dess storlek. Det koncept som därför valdes 
blev därför SFS, ’Searching For Silence’. 
 
4.3 Resultat av detaljutveckling 
Vid dimensioneringen av konceptet var det viktigt att få en bra balans mellan 
ljudabsorbent och belysning. För att absorbenten ska vara så effektiv som möjligt 
bör det ljudabsorberandematerialet ta upp så stor volym av rummet som möjligt. 
Ska armaturen dessutom kunna ge tillräckligt med belysning måste ljusramen vara 
stor nog för att tillräckligt många lysdioder ska rymmas. Att skapa en balans 
mellan ljudabsorbent och ljusram har varit centralt vid dimensioneringsarbetet. 
Efter tester med pappersmodellen blev de approximerade måtten för hela 
armaturen 750x500 mm. Ljusramens mått är 55x55 mm och löper runt hela 
armaturens ytterkant. Fullständiga mått kan ses i bild 19 och 20. Dimensioneringen 
är preliminär och kan komma att förändras. Större storlekar på armaturen kan även 
bli aktuellt. Detta kan vara relevant om armaturen ska användas i en större lokal. 
 
 
 
 
 

  Tabell 1: Konceptvalsmatris. 
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Hur upphängningen för armaturen skulle se ut utreddes med hjälp av en 
funktionsmodell i skala 1:4 se bild 21. Utifrån testerna som gjordes med modellen 
kunde det snabbt konstateras att konceptet måste fästas i tre punkter för att uppnå 
en lämplig stabilitet. De övre fästpunkterna sitter 150 mm från armaturens kant och 
den nedre sitter centrerad 250 mm från kanten, se bild 19. Denna typ av fästning 
underlättar även upphängningen av konstruktionen då lämplig hängvinkel kan 
justeras lätt genom att endast ändra höjden på en av vajrarna som håller uppe 
lampan. Problemet med att få konstruktionen att hänga rakt uppstår heller inte med 
denna lampa då den kan hänga i valfri vinkel så länge den inte ligger parallell med 
taket.  

55

750
(mm)

Bild 20: Måttskiss på belysningsarmaturen sedd framifrån. 
Illustration: Evelina Lindström. 
 

Bild 19: Måttskiss på belysningsarmaturen sedd från sidan.  
Illustration: Evelina Lindström. 
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   Bild 21: Funktionsmodell för undersökning av upphängning. Foto: Evelina Lindström. 
 
Materialspecifikationen för konceptet togs fram genom att undersöka i vilka 
material liknande produkter tillverkats. Egenskaperna för materialen kontrollerades 
sedan för att undersöka huruvida de var möjliga alternativ till konceptet. 
Materialen som bestämdes för armaturen har specificerats i bild 22 och tabell 2.  
 

 
 
 

Bild 22: Materialspecifikation för armaturen. Illustration : Evelina Lindström. 
 

 Täckplatta (3)

 Ljusram (2)

Absorbent (1)

 Täckplatta (3)
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4.4 Slutgiltigt resultat 
Det slutliga resultatet är en belysningsarmatur med enkel och stilren design. 
Armaturen består av en ljudabsorbent som omgärdas av en ljusram. Totalt mäter 
belysningsarmaturen 750x500 mm, se bild 15. Ljudabsorbenten är tillverkad av 
polyesterull och är beklädd med ett tunt vävt tyg för att skydda omgivningen mot 
damm. Då tyget är tunt vävt kan det fortfarande släppa in ljudvågorna till det 
ljudabsorberande materialet. Ljusramen är tillverkad av ABS-plast och i ramen är 
lysdioder inbyggda.  Eftersom armaturen ska sitta i en offentlig miljö där 
belysningen förväntas vara igång större delen av dygnet har ljusramen gjorts 
delbar. Det är därför möjligt att byta ut lysdioderna när dessa har förbrukats. Två 
täckplattor tillverkade av stål fäster ihop ramens två delar och verkar även som en 
utsmyckningsdetalj.  
 Armaturen hängs upp i tre vajrar, två av dessa sitter på armaturens övre del och 
är placerade 150 mm från respektive kant. Den tredje vajern sitter centrerad i 
täckplattan på den nedre delen av belysningsarmaturen. Denna upphängning gör 
konstruktionen mer stabil samt underlättar vid upphängningen.  
 Belysningsarmaturen kan hängas upp enskilt i lokalen men för att få bättre 
absorption rekommenderas att flera exemplar kombineras och sätts upp i grupp i 
miljön. Genom att kombinera armaturerna på olika sätt kan olika uttryck 
framkallas. På så sätt kan armaturen både verka som en nedtonad detalj som inte 
stör ögat men även som en inredningsdetalj som sticker ut och blir centrum för 
uppmärksamheten. Denna transformationsförmåga tillsammans med möjligheterna 
att själv bestämma kulör på absorbentens tygbeklädnad samt täckplattorna ger 
företag chansen att sticka ut ur mängden samt individualisera sina lokaler. Bild 23 
visar hur den enskilda belysningsarmaturen kan se ut i olika utföranden. I bild 24 
förtydligas uppdelning av konceptets olika delelement i en sprängbild produkten. 
Bild 25 till bild 29 visar de olika uttryck som kan skapas beroende på hur 
armaturerna kombineras. 
 Armaturen ska verka som ett komplement främst till befintliga takabsorbenter. 
Det är därför viktigt att konceptet inte hängs parallellt med taket utan i en skiljaktig 
vinkel. Om detta inte följs kommer armaturen inte ge någon större effekt på 
ljudabsorptionen i rummet.  
 

Tabell 2: Materialspecifikation för konceptet. 
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Bild 23: Belysningsarmaturen 'Searching For Silence' i olika utföranden. Kollage: Evelina Lindström. 
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Bild 25: Konceptet i kombination tillsammans. Bild: Evelina Lindström. 

Bild 24: Visualisering över konceptets olika delelement.  
Bild: Evelina Lindström. 
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Bild 27: Konceptet visualiserat i miljö. Bild: Evelina Lindström  . 

Bild 26: Konceptet visualiserat i en miljö där armaturerna kombinerats ihop tillsammans. Bild: Evelina Lindström. 
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Bild 28: Konceptet visualiserat i miljö. Bild: Evelina Lindström. 

Bild 29: Konceptet visualiserat i miljö. Bild: Evelina Lindström. 
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5  Diskussion  
Nedan presenteras resultatdiskussionen för projektet. Diskussionen sker utifrån de 
tidigare definierade forskningsfrågorna;  
§ Hur kan ljudabsorbenter på ett smidigt sätt integreras i en belysningsarmatur?  
§ Vilka problem finns vid integration av ljudabsorbenter i belysningsarmaturer?  
§ Hur kan en ljudabsorberande produkt designas för att vara effektiv?  
§ Hur kan belysningsarmaturen utformas baserat på vetenskapliga teorier för att 

förändra rumsupplevelsen?  
 
5.1 Hur kan ljudabsorbenter på ett smidigt sätt integreras i en 

belysningsarmatur? 
Generellt gäller att alla porösa material är ljudabsorberande men för att få en så bra 
ljudabsorption som möjligt bör man enligt Nykänän12 använda sig av antingen 
mineral- eller polyesterull. Beroende på vilken typ av ljud som ska absorberas 
används olika tjocklekar på absorbenten. Ljud med höga frekvenser har korta 
våglängder och kräver inte lika tjock ljudabsorbent medan ljud med lägre frekvens 
har längre ljudvågor och kräver en tjockare absorbent. För att kunna absorbera så 
stort spektra av ljudvågor som möjligt bör man därför använda sig av en så tjock 
ljudabsorbent som möjligt.  
 Materialet i ljudabsorbenterna saknar möjlighet att släppa in ljus vilket skapar 
begränsningen att ljuset inte kan byggas in helt och hållet i ljudabsorberande 
material. Viktigt är dock att belysningsarmaturen motverkar att bländning uppstår 
menar Arbetsmiljöverket (2009). För att minimera brandrisken i armaturen 
används lysdioder. Denna typ av belysning kräver enligt Warell och Jeppsson (u.å.) 
och Rizzoni (2006) mindre elkonsumtion för att ge samma ljusstyrka som en 
glödlampa. Detta innebär att lysdioder avger mindre värme än glödlampor. Utifrån 
dessa kriterier är det lämpligast att integrera ljudabsorbenten i belsyningsarmaturen 
så att ljuskällan omsluter absorbenten. 
 
5.2 Vilka problem finns vid integration av ljudabsorbenter i 

belysningsarmaturer? 
Då ljudabsorbenten enligt Nykänän13 helst ska täcka upp så stor volym i rummet 
som möjligt har det varit svårt att hitta en designlösning som varit tillräckligt 
balanserad i proportionerna. Till en början var det utvecklade konceptet tänkt att 
helt utesluta takplattorna som finns i de flesta offentliga miljöer idag. Vid intervjun 
med Nykänän menade han att dessa absorbenter täcker upp en stor area i rummet 
och att dessa är svåra att ersätta. Däremot kan den nya produkten samverka med 
dessa takplattor för att ytterligare förbättra ljudmiljön i rummet.  
 Många lösningsförslag som har tagits fram har valts bort trots att det varit 
innovativa lösningar. Detta på grund av att en integration med det absorberande 
materialet varit svårt eller omöjligt att genomföra. Detta har minskat idérymden 
betydligt vilket i slutändan kan ha lett fram till att de olika koncepten är relativt 
lika i sin utformning. Då det absorberande materialet är lättantändligt är ett 
problem med integrationen begränsningen av belysningskällor. Valet blev därför 
lysdioder som inte utgör någon brandfara trots att de är i kontakt med textilier.   
 Något som varit centralt i konceptutvecklingen har varit att utforma produkten 
så att det ska finnas möjlighet att byta ljuskälla om denna skulle gå sönder eller 
sluta fungera. Detta för att skapa en belysning riktad mot hållbarhet. Användningen 
av lysdioder som ljuskälla är i sig ett miljövänligt alternativ då de enligt Månsson 
(2003) har en livslängd på uppemot hundratusen timmar. 
                                                        
12 Personlig kommunikation Arne Nykänän (2015-04-23). 
13 Personlig kommunikation Arne Nykänän (2015-04-23). 
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5.3 Hur kan en ljudabsorberande produkt designas för att vara 

effektiv? 
För att en ljudabsorberande produkt ska vara effektiv bör materialet ha någon sort 
struktur som bryter upp ljudvågorna. Strukturen kan vara variera i utseende och 
kan ha en konkav form eller olika vinklar i kombination (Nykänän14). I detta fall 
där konceptet ska samverka med absorptionsplattor som sitter i taket är det viktigt 
att dessa kompletterande absorbenter har andra vinklar än vad takplattorna har. 
Detta gör att ljudvågorna som har för låg infallsvinkel och inte kan absorberas av 
takplattorna utan kan istället absorberas av ljudabsorbenten i konceptet. Utöver 
detta är det även en god idé att pendla ut eller ner den absorberande produkten ett 
stycke från tak, golv eller vägg för att öka absorptionsförmågan. Detta ledde fram 
till att koncepten överlag var hängande från taket för att få en så stor absorption 
som möjligt.  
 
5.4 Hur kan belysningsarmaturen utformas baserat på 

vetenskapliga teorier för att förändra rumsupplevelsen?  
Om en produkt har god utformning, genomtänkt upplägg och bra komposition av 
olika separata attribut kan detta verka för att förhöja produktens värde menar 
Lidwell et al. (2010) och Wikberg Nilsson et al. (2013). Detta är något som arbetet 
kretsat kring vid konceptutvecklingsarbetet. Designen på det slutliga konceptet är 
relativt enkel och avskalad detta för att undvika onödig visuell, fysisk och kognitiv 
vikt (Lidwell et al., 2010 & Haglund, u.å.). Hur mycket fokus man vill att 
belysningsarmaturen ska ta i rummet kan variera. På en arbetsplats kan en armatur 
som inte kräver så mycket uppmärksamhet vara att föredra då den annars kan störa 
arbetet medan det i en lobby kan vara positivt att armaturen väcker uppmärksamhet 
och väcker intresse.  
  Om en produkt har god utformning, genomtänkt upplägg och bra komposition 
av olika separata attribut kan detta verka för att förhöja produktens värde menar 
Lidwell et al. (2010) och Wikberg Nilsson et al. (2013). Detta är något som arbetet 
har kretsat kring vid konceptutvecklingsarbetet. Designen på det slutliga konceptet 
är relativt enkel och avskalad detta för att undvika onödig visuell, fysisk och 
kognitiv vikt (Lidwell et al., 2010 & Haglund, u.å.).  
 Jag anser personligen att belysningsarmaturer bör ha olika utseende och uttryck 
beroende på vart de ska användas, helt enkelt hur mycket fokus 
belysningsarmaturen ska ta i rummet. På en arbetsplats kan det vara bra att 
använda sig av en armatur som inte kräver så mycket uppmärksamhet då det kan 
verka som en störandefaktor i arbetet medan det i en annan miljö som exempelvis 
en lobby kan vara positivt att armaturen väcker uppmärksamhet och väcker intresse 
från besökare. Slutkonceptet är en variant mellan båda dessa armaturer. Beroende 
på hur den komponeras ändras dess uttryck. Detta kan kopplas samman med hur vi 
människor varseblir och tolkar olika information.  
 Jag menar även att skillnaden i hur kompositionen av lampans upphängning 
uppfattas beror på användandet av olika gestaltningslagar för att ersätta saknad 
kunskap och genom att se till vilka delar som samverkar bygger upp en 
helhetsgestalt (Johannesson et al., 2013). För att öka intresset och göra en produkt 
mer tilltalande kan färgvalet verka för att förhöja designen. Dessvärre kan 
färgsättningen vid felanvändning göra att form och funktion hos produkten tar 
skada menar Danielsson (2012). Då anpassningsbarhet hos inredningsprodukter är 
viktigt för företag finns det möjlighet att välja färg på några av produktens 
komponenter. Viktigt är då att inget av dessa färgval kan ge negativ inverka på 
produktens utformning.  
  
                                                        
14 Personlig kommunikation Arne Nykänän (2015-04-23). 
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6 Slutsatser  
 
”Projektets syfte är att skapa en produkt som förbättrar ljus- och ljudmiljön samt 
förändra rumsupplevelsen i det offentliga rummet.” 
 
Slutsatsen i detta arbete visar att en integration mellan ljudabsorbenter och 
belysning är väldigt lyckad. Detta då man får en naturlig nedpendling av 
absorbenten från taket vilket ökar dess absorption. Utseendemässigt bör 
absorbenten täcka så stor volym som möjligt, ha en struktur i ytan samt hänga i en 
annan vinkel mot befintliga ljudabsorbenter i taket för att ge så stor effekt som 
möjligt. Resultatet visar att det utvecklade konceptet kan komplettera och i vissa 
fall ersätta befintliga lösningar för ljudabsorption i offentliga miljöer.  
 
 

7  Rekommendation 
Fortsatt arbete med den slutliga belysningsarmaturen kräver bättre och mer precis 
konstruktion av de olika delelementen. Materialtester måste genomföras för att 
bekräfta att de specificerade materialen uppnår det eftersökta resultatet. En 
prototyp bör även tas fram. Detta för att göra tester och visa hur stor effekt 
armaturen har på ljudnivån i miljön i praktiken. 
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Bilaga 2. Intervjuer 
sid. 1(5) 
 

Sammanställning intervju: Gunnar och Ingrid Forslund på TANGO 
2015-04-27 

 
1. Hur kan en breif från ett beställande företag se ut? 

 
Hur utförlig briefen från företaget är varierar menar Ingrid och Gunnar 
Forslund på TANGO. Vissa företag har redan när de tar kontakt med 
TANGO en god kunskap kring vilka problemområden de har samt en tanke 
kring hur de vill förändra detta. Andra kan behöva en förändring men vet 
inte hur denna ska se ut.  

 
Fler och fler företag blir varse om att utseendet på arbetsplatsen kan vara 
en viktig konkurrenskraft när de ska anställa personal. Är lönen och 
arbetsuppgifterna relativt lika mellan två företag kan det som avgör vilken 
anställning personen väljer att ta bero på hur arbetsplatsen samt 
personalrum ser ut. Det är även viktigt för företagen att förmedla sin vision 
i inredningen på sin arbetsplats då det är en del av det intryck som 
besökare får av företaget.  
 
Enligt TANGO är många företag intresserade av att skapa en egen design 
identitet. Möbelleverantören som TANGO använder sig av erbjuder 
företagen möjligheten att kunna anpassa möblerna genom val av textil samt 
”stomme” till möbeln. Detta gör att företagen får chansen att känna sig mer 
unika samt uttrycka sin egen estetik och designidentitet. 
 

2. Hur tänker företag kring deras arbetsplatser? 
Här i Piteå där hyran per kvadratmeter är relativt låg kan företagen ha 
större kontor vilket även ger mer rum för de anställda. I större städer som i 
Stockholm begränsas företag av att hyran per kvadratmeter blir väldigt hög 
vilket gör att de väljer att ha öppna kontorslandskap i större utsträckning. 
Många företag ser också att behovet av ett stort skrivbord inte är 
nödvändigt speciellt inte inom konsultbranschen där många anställda oftast 
arbetar hos uppdragsgivaren.  
 
Utöver detta har företag även blivit mer måna om att ha snygga moderna 
lokaler som representerar företagets vision. Det har blivit en 
konkurrenskraft inte enbart om kunder utan även om anställda. Har 
personen som företaget vill anställa ett val mellan flera olika företag där 
lön och arbetsuppgifter liknar varandra kan exempelvis ett snyggt och 
trevligt kontor vara den avgörande faktorn för vilket företag personen 
slutligen väljer att ta anställning hos. 

 
3. Hur går ni till väga när ni får ett inredningsuppdrag? (företagets 

profil, breifen, benchmarking) 
För att få en uppfattning om hur de anställda på företaget upplever 
arbetsplatsen är TANGO väldigt måna om att involvera personalen i 
utvecklingsprocessen. De ökar insynen för vilka problem människor som 
vistas i lokalen kan ha vilket kan öppna upp för nya tankesätt huruvida den 
nya lösningen bör se ut. För att få ett bättre visuellt intryck av lokalen som 
ska förändras utförs även observationer i miljön. 
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4. Hur tänker ni kring belysning när ni inreder (vilka parametrar är 

viktiga) 
 
Sedan LED-belysningen kom in på marknaden har det blivit betydligt 
mycket svårare att fastställa rätt sorts belysning, även för yrkesmänniskor.  
Beroende på vart belysningen ska användas så finns det olika parametrar 
att ta hänsyn till. I exempelvis frisörsalonger, fruktdiskar och 
blomsteraffärer är det extra viktigt med god färgåtergivning då detta är 
avgörande för hur utseendet på produkten kommer se ut i just den 
belysningen. 

 
5. Ser ni något användningsområde för en belysningsarmatur med 

integrerad ljudabsorbent? 
 

Det finns absolut ett användningsområde för belysningsarmaturer med 
integrerad ljudabsorbent. Då detta mest troligt blir en lite dyrare och 
exklusivare vara kan detta vara optimalt hos större företag som är villiga 
att satsa mer pengar för att få en produkt som gör dem unika. Armaturen 
bör därför ha ett tilltalande utseende så att det blir en snyggt designad 
armatur med ytterligare en funktion. Då kan denna produkt bli riktigt 
eftertraktad. God funktion är oftast bra inredning.  
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Sammanställning intervju: Arne Nykänän  
2015-04-23 

 
1. Vad påverkar absorptionen? (Vinklar, material, upphängning, antal 

absorbenter, volym, form och yta på absorbent) 
 
Porösa material är effektiva absorbenter dvs. textiler m.m. det som 
vanligen används i absorbenter idag är mineralull och polyesterull. 
Absorptionsförmågan påverkas även av tjockleken. Desto tjockare material 
desto bättre förmåga att absorbera. Absorptionen är våglängdsberoende 
och en tumregel är att föremålet som ska absorbera ljudvågen måste vara i 
storleksordningen en våglängd. Detta gör att de högfrekventa ljuden där 
väglängderna är bara några få centimeter är betydligt lättare att hantera än 
de lågfrekventa ljuden där våglängderna kan vara flera meter. De allra 
längsta våglängderna går inte att komma åt med porösa ljudabsorbenter 
över huvudtaget.  
 
Absorbenter som används i taket pendlas oftast ned ett stycke från takytan. 
Detta görs då det ökar förmågan hos absorbenten att ta upp lägre 
väglängder än om de sätts direkt mot taket. Detta talar för att en 
nedpendlad belysningsarmatur skulle vara en effektiv produkt. 
 
Det är svårt att ersätta takabsorbenter då man normalt fyller taket i dessa 
typer av lokaler helt och hållet däremot kan belysningsarmaturen om den 
har tillräckligt stor total area samarbeta med takabsorbenterna för att 
minska ljudnivån i rummet. 
 
De vägghängda absorbenterna som finns tillgängliga idag har oftast inte så 
stor verkan som man hoppas då man ofta vill undvika att pendla ut dessa 
absorbenter från väggen då det gör att rummet minskas. De är oftast för få 
för att ge någon huvud verkan då ytan är en avgörande faktor för hur stor 
absorptionen blir.  
 
Vinklar avgör också absorptionen det är samma fenomen som ljus. Om 
infallsvinkeln blir för liten så reflekterar alla ytor, även absorbenter. Ytorna 
bryts därför upp för att ytan ska få en god absorption oavsett vilken 
infallsvinkel det är. I rum där takabsorbenter finns är nedpendling samt 
ytor som inte är parallella med taket effektiva för att öka absorptionen av 
ljudvågor med lägre infallsvinkel.  
 
Bättre att ha flera vinklar än en på absorbenten men viktigast att inte ha 
samma vinkel som på taket. 

 
2. Hur mycket absorberar olika material? (Textil jämfört med 

absorbenter som används idag) 
 
Generellt så gäller desto porösare ju bättre. Exakta värden för absorption 
finns i tabeller. Textil absorberar bra men de ska helst vara lite tyngre 
material som veckats för att få en god absorption.  
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Vid mätning av absorption av en veckad textil kan resultatet bli som de 
absorberande takplattorna medan de i praktiken fungerar bättre tack vare 
de uppbrutna ytorna. Det är därför inte helt optimalt att endast utgå från 
absorptionsfaktorn när ett lämpligt material ska väljas. 

 
3. Hur påverkar absorbentens yta absorptionen? 

 
Små knottror påverkar bara små våglängder medan större knottror påverkar 
de längre våglängderna. De små våglängderna är det ljusa ljudet vilket gör 
att armaturen måste ha relativt stora knottror för att fånga upp det mer dova 
bullret. Över lag kan små knottror fånga upp reflexer på ett bra sätt. En 
tumregel är att inte använda sig av ett material med för fin yta. 
 
Konkava ytor är bra att använda sig av vid ljudabsorption då detta bryter 
upp ljudet. Används konvexa ytor eller halvbågar skapas en mittpunkt där 
ljudet beter sig konstigt. 

 
4. Kan absorbenter samarbeta? 

 
Absorbenter kan endas påverka det ljud som träffar den detta gör att 
absorbenterna måste fördelas i rummet för att uppnå god absorption.  

 
5. Vilken ljudnivå är en bekväm i exempelvis en lobby? 

 
Normalt tal ligger vid ca 60dBa.  
Socialstyrelsen har vissa riktlinjer för ljud och buller i olika miljöer.  
 
Ett ungefärligt värde skulle vara ca 45-50dBa i en lobby miljö. 
 
Detta kan uppnås genom absorbenter i taket samt övrig komplettering 
genom stoppade möbler, textiler m.m. 
 
Är det väldigt mycket absorption i ett rum så är det väldigt lätt att höra 
ljudkällor på långt håll dvs. det är väldigt lätta att höra vad någon pratar 
om på andra sidan rummet, vilket inte alltid är önskvärt i en offentlig 
miljö. Oftast löses detta problem med maskerande ljud så som musik eller 
vattenfall m.m.  

 
6. Hur kan man beräkna hur man uppnår önskad ljudnivå? 

 
Svårt att beräkna. Tumregeln är ju tjockare absorbent desto bättre. De korta 
våglängderna tar man bort relativt snabbt. För att ta bort ljuden med lägre 
våglängd krävs tjocklekar på uppemot 1 meter. Gärna genomsläppliga 
material, poröst rakt igenom, detta gör att ljudet kan passera.  
 
Ska det absorberande materialet (polyesterull, glassull, mineralull) täckas 
in måste ex. textilen vara ljudgenomsläpplig annars reflekteras det bara 
bort från ytan. 
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7. Kan man motverka ljud som i mobiltelefoner? 
 
Aktiv brusreducering brukar det kallas och i teorin innebär det att man har 
två högtalare riktade mot varandra som när du sedan spelar på den släcker 
ut varandras ljudvågor. I praktiken är detta mer komplext då det är många 
påverkande faktorer i ett rum. Detta är enklare att göra för låga frekvenser 
än höga detta då de går långsammare vilket gör att de blir lättare att mäta 
vad som händer med ljudvågorna. Tekniken för att få brusreduceringen att 
fungera är idag för dyr för att företag ska köpa en in och använda sig av 
den. 
 
Skulle detta användas i en lobby skulle man reducera den ljuskälla som 
även är det önskade i lokalen, röster och tal. Detta skulle därför inte vara 
optimalt i detta fall. Skulle det användas i ett klassrum eller en aula skulle 
man ha en tydlig talare vilket skull göra att man skulle ha kännedom över 
vilka ljud som man vill framhäva samt dämpa. 
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Observation Nolia 
Lokalen är medelstor med stengolv och absorbent täckt tak. Trots absorbenterna i 
taket hörs fotsteg, dörrar som öppnas samt tal väl i hela lokalen, det upplevs som 
att det ekar i rummet. I rummet finns ett tungt veckat draperi i en uppiggande 
accentfärg. Detta verkar för att förbättra ljudmiljön i miljön. Bakgrundsmusik 
spelas även i miljön detta medverkar till att förmedla en lugn stämning i rummet. 
Belysningen som finns är integrerad i taket, punktbelysning saknas över de 
utplacerade möblerna i miljön. 
 
När rummet är tomt är det relativt behagligt att vistas i men minsta lilla ljud skapar 
höga ljud vilka under längre perioder kan bli outhärdliga att lyssna till. 
Belysningen kan förbättras markant för att uppnå en behagligare stämning i 
rummet. 
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Observation Musikhögskolan 
Lokalen är medelstor och har varierande takhöjd, från lågt till högt. 
Ljudabsorbenter finns utplacerade i hela taket och är målade för att efterlikna en 
himmel. I sektionen med högre tak hänger en fågelvinge som utsmyckning. Golvet 
är av sten och saknar matta vilket gör att den stora mängd människor som passerar 
hörs tydligt. Även öppnade dörrar, tal samt musik från övningsrummen i en intill 
liggande korridor hörs väl i lokalen som har ekande känsla. Den huvudsakliga 
belysningen i rummet kommer från lysrörsarmaturer som sitter i taket. Ingen 
punktbelysning finns över de få sofforna som finns i miljön.  
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Studio Acusticum - Entré 
Lokalen är medelstor med högt i tak. I taket sitter ljudabsorbenter monterat vilket 
medför att miljön blir tyst trots stengolvet som är lagt i hela lokalen. Inredningen är 
modern och känns fräsch. Belysningen i miljön är god tack vare de takintegrerade 
lamporna som samverkar med punktbelysningen som finns på vissa platser i 
rummet. Stora fönster släpper in mycket dagsljus men kan skuggas vid behov tack 
vare persienner. Ljudmiljön är mycket behaglig det enda som kan störa är 
ventilationen som susar konstant i rummet. 
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Studio Acusticum - stora hallen 
Miljön är stor med extremt högt i tak. Ljuset i rummet kommer mestadels från de 
stora fönstren som finns belägna längs hela väggen belägen till höger vid ingången. 
Som komplement finns även lysrörsarmaturer uppsatt i taket. Punktbelysning 
saknas helt i lokalen vilket gör att bl.a. de konstverks som finns uppsatta på 
väggarna inte framgår så tydligt som de skulle kunna göra. För vissa mindre fönster 
finns tunna veckade gardiner uppsatta. De samverkar med absorbenterna som sitter 
i hela taket samt textilmöblerna och träpanelerna som finns i rummet för att uppnå 
en bättre ljudmiljö. När rummet är tomt är det en behaglig ljudmiljö att vistas i men 
det blir snabbt hög ljudnivå när det vistas mer än en person i rummet. Det upplevs 
eka i rummet och när man är ensam men även när det är mycket människor i 
lokalen. Detta kan upplevas besvärligt vid förande av samtal i miljön.  
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Idélösning: Pilar 
Armaturen är formad likt pilar som 
pekar i olika riktningar. Sidorna på 
varje pil består av absorberande 
material och själva pilformen ger 
belysning. 

Roterande 
delelement

Roterande 
delelement

Roterande 
delelement

Idélösning: Rotation 
Lösningen består av ett antal 
delelement som bygger upp en form, 
exempelvis ett företags logotyp. Varje 
delelement roterar sakta för att vid 
vissa tillfällen gå samman och visa upp 
logotypen. 
 

Transparent 
ljudabsorberande duk

Belysning i form av valben

Idélösning: Val 
Denna idélösning föreställer en 
fullstor val som skapats genom 
formad ljudabsorberande duk. 
Belysningen kommer från armaturer 
inuti val konstruktionen och de har 
skapats för att efterlikna valben.  


