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Sammanfattning
Det här är ett projekt i industriell design som gick ut på att lösa ett 
problem. Projektet var ett samarbete med kontors- och utbildningsmöbel 
företaget Abstracta. Problemet var att det på arbetsplatser idag lätt blir 
högljutt och bullrigt, speciellt i öppna kontorslösningar. För att ta fram en 
produkt som löser problemet gjordes undersökningar och analyser av 
marknaden, kunden, användaren, akustik och material. Det utgjorde 
grunden för en idégenerering som resulterade i ett koncept, som sedan 
vidareutvecklades till en serie akustikabsorbenter. Absorbenternas utseende 
speglar en ljudvågs avtagande och formpressas i en blandning av lin och 
hampa. Materialet ger produkterna en klar hållbarhetsaspekt, vilket var 
något eftersträvades. Produktserien passar in och kompletterar Abstractas 
sortiment.
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Summary
This is a project in industrial design which had its goal to solve a problem. 
The project was a collaboration with office- and educational furniture 
company Abstracta. The problem was that at workplaces today, it can easily 
get loud and noisy, especially in open office solutions. To develop a product 
that solves the problem, examinations and analysis were made of the 
market, the client, the user, acoustics and the materials. The results 
became the foundation from which the concepts where generated. One 
concept was chosen for further development and resulted in a series of 
sound absorbents. The absorbents resemble a reducing sound wave and are 
shape pressed in a mix of flax and hemp. Abstracta. The material give the 
products a clear sustainable touch, which was an aim with the project. The 
product series fits and complements Abstractas range.
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Förord
Rapporten innehåller appendix som hittas längst bak.

Jag vill tacka de som har hjälp mig under projektet, speciellt min 
handledare Per Key Björcke, Högskolan på Gotland, Abstracta och mina 
bollplank Emmlina, Kristoffer och Cecilia.

Datum
2010-05-30

Patrik Eriksson
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Detta projekt är ett resultat av kursen Examensarbete i industriell design, 
15 Hp.

Projektet är ett samarbete med företaget Abstracta, ett möbelföretag med 
inriktning på kontors- och utbildningsmiljöer. 

Det är idag vanligt med öppna lösningar för kontor. Forskaren Vinesh 
Oommen vid Queensland University of Technology i Brisbane i Australien 
har i en studie1, kommit fram till att stress, tappad koncentration, bråk och 
hög personalomsättning är vanliga konsekvenser av öppna 
kontorslandskap. 

Genom mitt deltagande i Möbelriket smålands (En klusterorganisation för 
småländska möbeltillverkare, underleverantörer och företag intresserade i 
möbelbranschen), Green design projekt har jag fatta tycke både för 
Abstracta som företag samt deras produktsortiment. Projektet är ett 
samarbete med Nutek och samlar designföretag och formgivare som vill 
arbeta för en hållbarare design. Projektet bistår med 
marknadskommunikation, föreläsningar, studiebesök, workshops och är en 
diskussionsplattform för hållbar design.

Mitt syfte med examensprojektet är att ta fram en produkt som inte bara 
passar in, utan kompletterar dagens sortiment. Genom samtal med 
Abstractas VD, Åke Jansson, som tycker att det ska bli ”Spännande att se 
vad det blir”, har jag fått besked om att företaget kommer att hjälpa mig nå 
målet så gott de kan.

1.2 Problemformulering
Som forskaren Vinesh Oommen visar så kan det på arbetsplatser idag och 
främst i kontorslandskap, lätt bli högljutt, många har svårt att koncentrera 
sig, och det bidrar till en minskad arbetsglädje. Även Svenska 
undersökningar påvisar samma sak. Beata sjöberg skriver i sin C-uppsats 
vid Handelshögskolan i Göteborg om konsekvenserna av det påtvingade 
sociala rummet att ”Det blir för mycket information och andras ’surr’ kan 
upplevas stressande” 2 Hennes studier visar också att ”merparten var 
positiva. De såg det som en fördel att placeras med dem de skulle jobba 

1 http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/halsa/article99507.ece
2 Beata Sjöberg Organisation i kontorslandskap – Hur påverkas de anställda?  Sida 30
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med.” 3 Vilket visar att kontorslandskapet är positivt, men att ljudnivån är 
ett problem.

Det finns idag ett behov av akustikabsorbenter och avskärmning. Abstracta 
har idag ett flertal produkter som avhjälper detta problem, men vill genom 
design och en ökad hållbarhet i sina produkter nå ett större kundsegment.

1.3 Mål
Målet är att undersöka och ta fram en volymprodukt åt Abstracta. 
Resultatet ska passa in och komplettera Abstractas befintliga 
produktsortiment. Det ska även finnas ett tydligt hållbarhets perspektiv i 
resultatet, där material ligger i fokus. Slutprodukten ska vara akustiskt och 
visuellt avskärmade och bidra till en lugnare och hälsosammare arbetsmiljö. 
Projektets fokus ligger på akustikabsorbenter både visuell och 
akustikavskärmning. för tidsplan se appendix 6.1.

1.4 Metod
För att lösa problemet användes den på utbildningen och i 
projekthandboken4 förespråkade designmetodiken. Metodiken består av fem 
faser:

Planeringsfasen

Faktainsamlingsfasen

Idégenereringsfasen

Genomförandefasen

Redovisningsfas med återkoppling och diskussion

Planeringsfasens syfte var att ge en överblick av vad som kommer att 
göras, hur det kommer att göras och varför. Planeringsfasen finns 
dokumenterad i rapporten under rubrikerna Bakgrund, problemformulering, 
mål och metod och utgör rapportens inledning. 

I rapportens huvudkapitel finns faktainsamlingsfasen, idégenereringsfasen 
och genomförandefasen dokumenterade. Faktainsamlingen ämnade ge en 
god grund för idégenereringen och innehåller företags-, marknads-, kund-, 
brukar- och materialanalys och ett grundläggande stycke om den akustik 
som berör rumsavskiljare och ljudabsorbenter. 

Under Idégenereringen definierades ett antal nyckelord med utgångspunkt i 
faktainsamlingen. Dessa ord kombinerades och skissades runt. Detta bidrog 

3 Beata Sjöberg Organisation i kontorslandskap – Hur påverkas de anställda?  Sida 29
4 Projekthandbok 2007, Bo Löfgren och Staffan Eriksson, Högskolan på Gotland
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till ett ökat kreativt och öppet tänkande som resulterade i en kvantitet av 
idéer som sedan utvecklades till kvalitativa koncept. 

I slutet av idégenereringen valdes ett antal koncept ut för redovisnings och 
diskussion med företaget, varpå ett koncept valdes ut för vidare utveckling 
under den del av projektet som heter genomförandefasen. 

Genomförandefasen gick ut på att vidareveckla det valda konceptet. 
Områden som vidareutvecklades var formen, tillverkningstekniken, 
materialen, namnet, möjligheterna att göra en serie med en bords- och en 
väggvariant och färgsättningen. När konceptet var klart visualiserades det. 

Den sista fasen i projektet,  redovisningsfasen med återkoppling och 
diskussion, finns dokumenterad under rubrikerna Resultat och analys och 
slutsats. 

Den här metoden har sina styrkor i att projektet fortlöpte på ett 
strukturerat sätt genom uppdelningen av faserna, den främjade kreativitet 
och innovation och gav plats åt reflektion och analys efter resultatet 
framtagits. Metodens svaghet låg i dess linjära fasfördelning, där det ibland 
kunde vara nödvändigt att gå tillbaka och komplettera enligt den kreativa 
gestaltningsgrundens laterala, icke linjära, tänkande, där man prövar sig 
fram.

1.5 Arbetsplats
Företaget har inom Green design projektet besökts ett vid ett flertal 
tillfällen. I början av projektet gjordes ett besök på företaget för att vidare 
få kännedom om deras sortiment, produktion och arbetssätt. Under besöket 
beslutades hur projektets vidare kommunikation med företaget skulle se ut. 
En skissredovisning hölls på företaget i slutet av idégenereringen. Övrigt 
arbete skedde från studentens egen arbetsplats, där modellerings och 
renderingsmöjligheter fanns. Kontinuerlig kontakt hölls med handledaren på 
högskolan på Gotland.

1.6 Modeller
I genomförande fasen, när ett koncept har valts, kommer en mockup att 
göras av produkten för att enklare kunna se proportioner. Vidare beslut om 
modeller och prototyper kommer att tas längre fram beroende på vilket 
konceptet som vals. Om Abstracta väljer att jobba vidare med konceptet 
kommer fler prototyper att tas fram.
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2 Huvudkapitel

2.1 Faktainsamling

2.1.1 Företagsanalys
Kärnan i Abstractas affärsidé lyder "Abstracta utvecklar och marknadsför 
produkter med högt designvärde inom visuell kommunikation och 
avskärmning för kontor och utbildning."5 Abstracta är idag ett välkänt namn 
inom kontors och utbildningsmiljöbranschen och är en del av Lammhults 
design group och Möbelriket Småland. Företagets huvudkontor och 
produktion ligger i Lammhult några mil norr om Växjö. Enligt företagets 
customer support manager Andréas Aderlind är 60 till 70 procent av 
Abstracta försäljning idag inrikes, men de söker sig mer och mer utomlands 
och har idag showrooms i både Norge och Danmark. Företagets sortiment 
består idag av:

skärmväggar

skrivtavlor 

anslagstavlor

konferensskåp 

mediaväggar

vagnar

bord

AV-teknik 

Plentywall 

projektionsdukar 

vitriner 

sittpuffar

Sortimentet har rena avskalade linjer och okomplicerade konstruktioner (se 
appendix 6.2).

5 http://www.abstracta.se/web/FORETAGET.aspx
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Det avskalade återkommer också i färgvalen där produkterna oftast finns i 
ett fåtal färger med svart, vitt och aluminium som återkommande faktor, 
men också med en och annan lila och röd. Många av företagets 
skärmväggar har också enkla mönster i formpressad filt. Mönsterna är 
formgivna så att de lätt kan repeteras och kapas i olika storlekar utan att de 
förlorar sin helhet, då företaget ofta får special beställningar både i mått 
och färg. Företaget beställer in många delar färdiga och tack vare de enkla 
konstruktionerna kan produkterna lätt anpassas efter kundens önskemål.

2.1.2 Marknadsanalys
Det finns idag många företag som utvecklar, producerar och säljer 
ljudabsorbenter och skärmväggar i Sverige. Så som Absoflex, Acqwool, 
Akustikmiljö, Innersmile, VIG, S-line (se appendix 6.3).

Efter undersökning av marknaden kunde en slutsats dras. Majoriteten av 
skärmväggarna på marknaden idag är fyrkantiga och raka, vilket ger bra 
rapporteringsmöjligheter, men bidrar inte till någon större estetisk skönhet. 
En rak skärmvägg har inte heller den egenskapen att i lika stor utsträckning 
skingra ljudet (se stycket om akustik), som en icke rak har. Majoriteten av 
skärmväggarna består av en ram av något slag och en tygbeklädd fyllning 
av mineralull. Mina undersökningar visar också att det finns ett fåtal bra 
alternativ på marknaden för den som vill skapa en mer kreativ, inspirerande 
och mindre steril, stel och tråkig arbetsmiljö.

Även fast det finns många företag i branschen i dagsläget, finns det 
fortfarande ett behov. 
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2.1.3 Kundanalys
Kunden är den person som köper in, beslutar eller påverkar valet av 
möbler.

Vid samtal med Gunilla Berthagen, Vd för Sparbanken Finn fastighetsbyrå i 
Lund framgick det att hon beslutar i frågor om möbler och att möblerna är 
valda efter ändamålet, där en konferensstol ska vara bekvämare än en 
besöksstol, för att bland annat signalera den förväntade längden på de olika 
samtalen. Möblemangets färger och former ska överensstämma med 
företagets profil (se appendix 6.4). 

Min uppfattning är att det är genomgående för alla arbetsplatser jag besökt, 
att möblerna är valda efter ändamålet samtidigt som de ska passa in i 
företagets profil.

2.1.4 Brukaranalys
För att förstå vart och hur akustikabsorbenter och skrivytor används idag. 
Har ett antal studiebesök gjort på olika företag (se appendix 7.4). Under 
besöken har olika arbetsmiljöer observerats, inte enbart gjorts för att få 
inblick i hur kontoren fysiskt ser ut, utan även för att förstå:

Hur arbetar man?: sittande, stående, gående, stationärt, eller flexibelt

Hur ser arbetsgrupperingar ut?: enskilt, i grupp, i lag eller i par

Hur ser rörelseflöden ut?: stilla, hektiskt, stråk, öppet eller instängt

Besökte gjordes på bland annat:

Arbetsförmedlingen i Lund

Lind & Co fastighets mäklare i Lund

Lunds statsbibliotek

Swedbank lilla fiskaregatan i Lund

Annonsbyrån Pennan i Lund

Sparbanken Finn fastighetsbyrå i Lund

Sparbanken Finn i Lund

Abstracta i Lammhult.

Slutsatserna som kunde dras var att arbetsplatser i dag ser väldigt olika ut 
beroende på bransch och storlek, och att akustiken på många arbetsplatser 
inte alls är anpassad för koncentrationsarbeten. På de företag där 
arbetsplatserna är uppdelade i kontor fanns det större möjligheter för lugn 
och ro, men där förlorade man istället känslan av öppenhet och gemenskap. 
På ett företag som besöktes var akustiken så dåligt anpassad att normal 
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samtalston inte kunde användas vid konferensbordet och samtal på andra 
sidan rummet kunde lätt höras. 

Min slutsats var att behovet av en bättre ljudmiljö på kontor idag är stor, 
det finns mycket att göra. Många har vant sig med att det ska vara högljutt 
på jobbet och så ska det inte behöva vara. Samtidigt finns det en övertro på 
att ljudabsorbenters kapacitet, De tros kunna suga upp rummets alla 
oönskade ljud.

2.1.5 Akustik
Hur fungerar då en ljudabsorbent. För att svara på det undersöktes först 
grundläggande akustiklära.
Ljud är känslan som uppstår när akustiska vågor upptäcks vid örat6. Dessa 
akustiska vågor har en våglängd, avståndet mellan vågens toppar som mäts 
i Lambda, λ (m).

Vågen har även en frekvens, f, eller våglängder per sekund som mäts i 
Hertz (Hz). De frekvenser som är hörbara för människan sträcker sig från 
cirka 16 Hz till 20 000 Hz7. Ljud har även en utbredningshastighet, c, eller f 
x λ= c (m/s)8 och en intensitet, decibel (dB)9. 

Decibel (dB)    Beskrivning

       −20 Det lägsta ljudtryck som en hund kan höra
           0 Hörtröskeln, det lägsta ljud en normalhörande 

person (18-24 år) kan uppfatta vid 1000 Hz.
    15–30           Tyst inspelningsstudio, ingen aktivitet
    50–60           Restaurangsorl, bakgrundsmusik
    50–70           Konversation, lyssnarens öra
  80–100           Lågmält mindre liveband
    85–90        Ofta rekommenderad lyssningsvolym vid 

musikmixning
  90–115           Disko

6 The international dictionary of science and technology - Sound
7 Aage Möller, Ljud och hur det ska låta - Faktabok om ljud
8 Ulf Rosenberg , Ljud och hur det ska låta - Faktabok om ljud 
9 Aage Möller, Ljud och hur det ska låta - Faktabok om ljud
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105–125           Rockkonsert
120–130           Smärttröskeln
        180          Kanonskott, trumhinnan spricker
        194          Maximala ljudtrycksnivån i luft (vid högre tryck  

blir det chockvågor)

Hur mycket som absorberas beror på materialets absorptionskoefficient α, 
där α=1 anger att allt ljud absorberas och α=0 anger att allt ljud 
reflekteras10. Ett rums totala absorption A kan beräknas genom att 
multiplicera rummets medelabsorptionskoefficient med ytan av rummets 
begränsningsytor11. Absorptionen kan sedan användas för att beräkna ett 
rums efterklangstid t(s), den tid det tar innan ljud dör ut, med sabines 
formel, 
            V
t= 0,16 -
            A
där V är rummets volym (m³)12.

Slutsatsen som kunde dras av detta var att en absorbents effektivitet 
bestäms av absorbentens yta multiplicerat med materialets 
absorptionskoefficient.
Den upplevda skillnaden mellan ljud i inomhusmiljö och ljud utomhus är att 
inomhus finns fler objekt för ljudvågen att reflekteras i13. Om ljud 
reflekteras fram och tillbaks mellan t.ex. två väggar skapas det ekon. Vid 
varje reflektion försvagas ljudets intensitet, försvagningen beror på material 
som vågen studsar i14 Därav minskar ekot beroende på hur många väggar 
ljudet studsar i innan det når örat. Därför är det bra att skingra ljudet 
genom att avfyrkantifiera rummet.
 

10 Ulf Rosenberg , Ljud och hur det ska låta - Faktabok om ljud 
11 Ulf Rosenberg , Ljud och hur det ska låta - Faktabok om ljud 
12 Ulf Rosenberg , Ljud och hur det ska låta - Faktabok om ljud 
13 Ulf Rosenberg , Ljud och hur det ska låta - Faktabok om ljud 
14 Ulf Rosenberg , Ljud och hur det ska låta - Faktabok om ljud 
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Arkitektbyrån White skriver i en programhandling15 om akustik i en simhall.
”Ytor med hög diffuserande förmåga påverkar reflexerna genom att slå 
sönder dessa. Energin absorberas således ej, utan sprids. Antingen i ett 
plan eller åt alla håll. Effekten av detta blir emellertid att reflexen upplevs 
mindre påträngande och ej så stark. Även denna åtgärd förhindrar fladder 
samt ökar effektiviteten på ljudabsorbenterna i tak”
Eftersom informationen handlar om ljudet i sig och inte simhallen, kan 
principen anpassa på andra rum. Slutsaten som kunde dras av detta var att 
en ojämn yta bidrar till en behagligare ljudmiljö genom minskade ekon.

2.1.6 Materialanalys
De vanligaste materialen inom absorption är stenull och filt. Filt görs oftast 
av polyester eller naturfibrer. Ur hållbarhetssynpunkt, är just naturfibrer 
och i synnerhet formpressning av naturfibrer intressant.

Enligt Lars Jakobsson, naturfiber expert, delas naturfibrer in i växtfibrer, 
djurfibrer och mineralfibrer. Växtfibrer är fibrer från frön eller frukter så 
som bomull och fibrer från stjälk eller bast så som jute, lin, och hampa med 
flera. Djurfibrer är fibrer från djurs behåring som ull och fibrer som 
producerats av djur som silke. Mineralfibrer är främst glasfibrer men också 
fibrer från andra mineraler. 

Enligt Lars Åke Holstensson, Vd för Egus AB, Ett företag i Småland som 
formpressar naturfiber, är en kombination av lin och hampa bra till 
ljudabsorbenter. Blandningen in kombination med formpressning bildar en 
absorbent som är mjuk men stabil. Absorbenten får goda absorptions 
egenskaper då ljudvågors energi omvandlas till värme när den passerar 
igenom absorbenten.

15 http://www.upplandsvasby.se/download/18.3fc0d61d113d82641f8800015642/Programhandling+februari+20060
227.pdf
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2.2 Idégenerering

2.2.1 Tidiga koncept
Utifrån faktainsamlingen definierades ord som sedan kunde kombinerades 
på olika sätt. Runt dessa ord utfördes idégenerering och skissning. Orden 
var: Tillgänglighet, avskärmning, lugn, kreativitet, mobilitet, flexibilitet, 
skugga, öppenhet, trygghet, diskussion, förändring, ljus, skriva, sitta, möte, 
stabilitet, luftig, mjuk, hård, natur, lärande, läsa, stå, studsa och skingra.

2.2.2 Fem koncept
Fem koncept valdes ut för att pressenteras för företaget.

Wave: 

En skärmvägg i form av en avtagande våg. Formen gör att ljud inte bara 
absorberas utan att det även skingras vilket minskar ekon. I botten finns en 
tyngd för att göra skärmväggen stabil.
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Slim:

En portabel tunn och liten skrivtavla i glas. Fästen i aluminium anpassat för 
Alumi, DoReMi och Softline.

Tree:

11



Ett iögonfallande broschyrställ och en annorlunda anslagstavla. 
Broschyrerna kommuniceras på ett tydligt och kreativt sätt där varje enskild 
broschyr får mer uppmärksamhet. Ställning i aluminium och rondeller i filt 
med ett band av gummi.

Pergament:

En kombination av skrivtavla och absorbent i form av en av våra äldre 
kommunikationsformer, pergament rullen. Rör i filt med skrivtavla av glas. 
Konceptet med både vägghängd och stående på golv.

Element:

Låt kunderna konstruera sin egen skärmvägg med hopsättbara 
akustikelement i filt.
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Growth:

En skärmvägg i formpressad filt. Formen gör att ljud inte bara absorberas 
utan att det även skingras vilket minskar ekon.

2.3 Genomförande

2.3.1 Det valda konceptet
Efter diskussion med Abstractas produktutvecklingsansvarige, Anders 
Karlsson, valdes ett koncept ut som skulle vidareutvecklas under resterande 
tid av projektet. Konceptet valdes ut för att det både var intressant för 
företaget och utvecklande för studenten. Det koncept som valdes ut var 
Wave och det som vidareutvecklades var formen, tillverkningstekniken, 
materialet, foten, namnet, möjligheterna att göra en serie med en 
bordsskärm och en väggabsorbent, färgsättningen och repetition.

2.3.2 Förändringar och anpassningar
För att arbeta fram en bra form på vågen gjordes några snabba 
fullskaleskisser av sidovyn (se appendix 6.5) som sen översattes till CAD-
modell. 
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Måtten på skärmväggen sattes till 170 cm x 70 cm.
Höjden 170 cm, valdes för att i stor utsträckning skärma av direkt tal från 
stående personer, utan att skymma allt för mycket ljus. Bredden valdes till 
70 cm, dels för att det ger ett lätt intryck som passar in med Abstractas 
övriga skärmväggar. Och dels för att de flesta skrivbord har ett djup på 
mellan 60 och 80 cm. Absorbentens tjocklek kommer att fastställas efter 
presstester, men kommer att vara mellan 2,5 cm och 4 cm.
Foten valdes att separeras från absorbenten, dels för att absorbenten ska 
dra åt sig mindre smuts från golv och dels för att i en serie kan golv och 
vägg varianten produceras med samma pressverktyg.

2.3.3 Material och tillverkningsteknik
Absorbenten kan med fördel formpressas i naturfiberblandning av lin och 
hampa, och får då det tydliga hållbarhetsperspektiv som angavs som mål 
för projektet. Lin och hampa är inte bara är förnyelsebart utan kan även 
odlas i Sverige.

Formpressningen går till så att tyg, följt av en filt i naturfiber följt av ännu 
ett lager tyg läggs i ett pressverktyg.

Pressverktyget pressas ihop och absorbenten får sin form. Enligt företaget 
som utför pressnings processen, Egus, är det svårt att specificera det tryck 
som behövs för den här produkten, innan tester är gjorde. Rätt absorption 
måste uppnås vid rätt hård- och tjocklek. 
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För att absorbentens kanter ska bli tygbeklädda, viks tyget runt kanterna på 
absorbenten och omlott varandra. En annan variant är att sy ihop tygen till 
en strumpa. Det skulle medföra att momentet att lägga i filten försvåras, då 
det kan vara svårt att få filten att ligga rätt. 

Eftersom absorbenten stabilt ska kunna stå upp i foten och inte kännas 
svajigt, kommer absorbenten pressas hårdare vid kanterna och nedre 
delen. Det gör att absorbenten armerar sig själv och blir sin egen ram. Den 
hårdare pressningen kan uppnås på två olika sätt, antingen görs 
anpassningar i pressverktyget eller så adderas extra material där hårdheter 
önskas. Ju hårdare armerings-områdena pressas desto smalare behöver de 
vara och lämnar då mer yta för absorption. För att hitta rätt väg behöver 
presstester utföras. Antagligen blir en kombination optimalt. 

En av fördelen med denna teknik är att, absorbenten får önskad form, 
hårdhet och tygbeklädnad i en pressning, vilket minimerar arbetskostnaden 
för produkten. 

2.3.4 Foten

Foten består av en skena i extruderad aluminium med ben i bockade 
aluminiumrör som skruvas fast i skenan. Längst ner mot golvet sitter 
ställskruvar för anpassning på ojämna golv. 
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Absorbenten skruvas fast i foten

Absorbentens volym är fördelad relativt jämt över 
fotens mitt. På den vänstra sidan, blå på bilden 
tillhöger, 14710 cm3 och på den högra, grön på 
bilden till höger, 18274 cm3. Enligt 3D-
modelleringsprogrammet Rhinoceros volym 
analyseringsverktyg, ligger absorbentens 
volymcentrum 0,31 cm till höger om mittlinjen. För 
att förstå vad skillnaden kommer att göra för 
stabiliteten behövs densiteten för den testpressade 
absorbenten. 

För att skärmväggen ska stå stadigt, valdes ett 
avstånd på 20,5 cm mellan ställskruvarna. Efter 
presstester kan avståndet behöva justeras.
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2.3.5 Repetition

För att stabilisera skärmväggarna vid repetition används två ovala 
skarvplattor.

17

Platta med hål bildar hane 
tillsammans med skruv

Platta med gängat rör bildar hona



Skarvplattorna fästs på två ställen för ökad stabilitet och tillverkas i 
aluminium för enhetlighet med foten. Mellan absorbenterna bildas en glipa. 
Glipan släpper igenom ljus, men påverkar inte ljudabsorptionen märkbart.

2.3.6 Namn
Eftersom det ursprungliga konceptetnamnet wave, ingår i ett av Abstractas 
befintliga produkter, jobbades och analyserades ett antal andra 
namnförslag fram. Förslagen var Water, Waterfall och Reduce. Eftersom 
Water och Waterfall mer syftar till hur absorbenten ser ut och inte vad den 
är tänkt att efterlikna, valdes Reduce. Reduce stärker bilden av den 
avtagande vågen.

2.3.7 Serie
Under konceptredovisningen på företaget diskuterades möjligheterna att 
göra en serie av konceptet. Möjligheterna utforskades och en 
väggabsorbent och en bordsskärm arbetades fram. 

Väggvarianten är absorbentdelen av den golvstånde som fästs på väggen 
med distanser så att vågen hänger parallellt med väggen.
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Bordsvarianten är en nedskalad version av golvabsorbenten. Skärmen kan 
vändas så antingen den raka eller den vågad delen är närmast användaren.

Absorbentens form gör att den kan stå av sig själv. På det bredaste stället 
är det 6,5 cm mellan topp och dal. 
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För att absorbenten ska kännas 
stabil hålls skärmen fast av en 
klämma fäst i bordskanten. 
Lösningen är inspirerad från 
skrivbordslampor.

2.3.8 Färgsättning
Då Abstracta ofta gör cusom-beställnignar, där kunden ofta vill ha en egen 
färg på produkten, gjordes valet att inte tillföra någon ny färg till Abstractas 
befintliga färgskala. Den befintliga färgskalan består till stor del av svart, 
vitt och aluminium, men med en och annan utstickare som lila och röd.

2.3.9 Visualisering 
Under arbetet gjordes visualiseringar för att lättare kunna se vad som bör 
arbetas vidare med samt att se förhållandet mellan de olika produkterna.
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Serien med de tre absorbenterna och höjdreferens

Den vägghängda 
absorbenten

Den bordsstående 
absorbenten
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Stående framifrån Snedställd vymed 
höjdrefferens 

Repetition med vinkel och 
höjdreferens

Inzoomning på fot 
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Sidovy av två stående, den 
ena roterad 180 ْ

 
snedställd vy av två stående, den 
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3 Resultat och analys 

Projektet resulterade i Reduce, en serie av akustikabsorbenter i 
formpressad naturfiberblandning av lin och hampa med ett yttre av tyg. 
Absorbenterna har formen av en avtagande våg, vilket är ett lekfullt sätt att 
visa på att ljudet dämpas. Formen på absorbenterna gör att ljudet inte bara 
absorberas, det skingras och reflekteras också åt olika håll. Detta gör att 
rumsekon minskas. 

Serie har genom sitt material en tydlig hållbarhetsaspekt. Det företag som 
är tänkt att formpressa absorbenterna använder sig även av ett eget 
utvecklat och patenterat flamskyddsmedel som anses vara miljövänligare 
än alternativen. Om absorbenten skulle börja brinna så bildas inga farliga 
gaser och det är just gasbildning som är farligast vid brand.

Serien består av en golvstående skärmvägg, en vägghängd absorbent och 
en skärmvägg för skrivbord.

24



Den golvstående skärmväggen består av en fot i extruderad aluminium med 
bokade aluminiumben och ställskruvar, och en absorbent i formpressad 
naturfiber som fästs i foten med skruvar. Skärmväggens höjd är 170 cm, 
bredden är 70cm och tjockleken mellan 2,5 cm och 4 cm. Vid repetition 
stabiliseras skärmväggarna med en skarvplatta.
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Mellan absorbenterna bildas en glipa som släpper igenom ljus

Den vägghängda absorbenten är samma absorbent som den golvstående 
och fästs parallellt med väggen med hjälp av distanser. Absorbentens mått 
är 164 cm lång och 70 cm hög.
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Bordsskärmen består av en absorbent i formpressad naturfiber som står på 
fästs i bordskanten med hjälp av en klämma. Längden är 70 cm,höjden är 
38,5 cm och tjockleken mellan 1,5 cm till 3 cm.

Det som skiljer Reduce från andra absorbenter på marknaden är dels 
materialet och den tydliga hållbarhetsaspekten det medför. Det finns idag 
absorbenter som tillverkas på samma sätt, men då oftast med en filt av 
polyesterfiber och inte naturfiber. Den enkla konstruktionen medför lägre 
arbetskostnader än andra skärmväggar, där absorptionsmaterial och tyg 
måste monteras för hand i en ram. Den absorberar inte bara ljud utan 
skingrar det också medan den tillför ett vackert formspråk till ett annars 
rakt produktsegment.

Reduce är till skillnad från de raka skärmväggarna inte tillämpad för att 
bygga små rum i ett kontorslandskap. Reduce är till för att dämpa, skingra 
ljud och skärma av utan att skapa instängdhet.
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4 Slutsats
Min slutsats av projektet är att jag har löst uppgiften och nått de uppsatta 
målen, med att ta fram en akustikabsorbent för både visuell och akustiks 
avskärmning, inom den för projektet givna ramarna. 

Jag har inte bara tagit fram en produkt, utan tre produkter, som löser 
problemet på ett hållbart sätt. Produktserien har en klar koppling till 
Abstracts övriga produktsortiment. 

Jag ser att det mycket väl kan bli en volymprodukt, då tillverkningen kan 
göras rationell, då hela absorbenten, med tyg pressas i ett moment. 
Eftersom väggabsorbenten och golvabsorbenten pressas i samma verktyg 
blir produktionen ännu smidigare. I sverige har vi höga arbetskostnader, 
och arbetstid är extra viktigt att tänka på när det kommer till 
svensktillverkade produkter.

Då absorbenterna formpressas i en blandning av lin och hampa får 
produkten en tydlig hållbarhetsaspekt, både materialmässigt och 
lokalmässigt.

Jag tycker att arbetet har gått bra och jag är nöjd med projektet och 
resultatet. Det är klart att jag kunde ha gjort mer och jobbat hårdare, men 
jag tror ändå inte att resultatet hade blivit bättre för det, eller annorlunda 
för den delen heller. Det ska bli intressant att se om Abstracta vill gå vidare 
med resultatet. Jag kommer själv gå vidare med resultatet inom ramarna 
för Green design projektet, och kanske visa det på möbelmässan 2011, 
förhoppningsvis i Abstractas monter.
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6 Appendix
6.1 Tidsplan
Projektet sträcker sig över 10 veckor och startar vecka 13.

Vecka Fas - beskrivning
11-12 Förstudie och planering -  Problem- & måldefiniering, 

tidsplanering och inledande rapportskrivning

13 Research - Vad finns det på marknaden idag,
Besök på företaget och och rapportskrivning

14 Research - Vad finns det behov av, besök på andra företag och 
rapportskrivning

15 Research - Vilka material finns det för ljudabsorbenter och 
skrivytor, finns det några andra material, beslut om fokus och 
rapportskrivning

16 Idé - skissning

17 Idé - skissning

18 Idé - skissning och rapportskrivning
Skissredovisning och val av koncept

19 Genomförande - vidareutveckling av konceptet, fördjupning i 
valet av material och tillverkningsmetod utifrån det valda 
konceptet, modellering

20 Genomförande - vidareutveckling av konceptet, fördjupning i 
valet av material och tillverkningsmetod utifrån det valda 
konceptet, modellering

21 Genomförande - Slutförande och rapportskrivning

22 Genomförande - Slutförande och rapportskrivning förberedelser 
inför redovisning
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6.2 Abstractas sortiment
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Alumi Triline

Alumi kombiskärm
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DoReMi

Airflake

Alumi bordsskärm
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Shade Sinus

Softline Wave bordsskärm
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Softline

Allé



6.3 Undersökning av marknaden
Absoflex

Acqwool
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akustikmiljö

Innersmile

VIG

S-line
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6.4 Anteckningar från besök

Besök på Sparbanken Finn fastighetsbyrå i Lund.

Hur ser arbetsplatsen ut idag?: Enskilda arbetsplatser med besöksstolar i 
öppet kontorslandskap. Bokhylle-hurtsar på hjul skiljer arbetsplatserna åt. 
Höjden är så att sikt skyms när personal och gäst sitter ner. Arbetet sker 
mestadels stationärt vid dator, med spring till kopieringsrum. Golvet låter 
mycket. Högt till tak. Mattor under arbetsplatser. Bra allmän belysning. 

Hur används avskärmare idag?: Bokhyllor med innehåll, visuell & akustisk 
avskärmning. Konversationer hörs genom hela rummet. En stor vägg av 
ramverk med glas/plexi delar av från fikarummet, visuell trygghet samt 
akustisk reflektion. 

Vem är slutanvändarens?: Fastighetsmäklare och deras gäster. 
Akustikabsorbenterna lever inte upp till förväntningarna.

Vem köper in och beslutar?: Vd. Möblerna är valda efter ändamålet. Färg, 
form och material är anpassade efter företagets profil. Besöksstolarna är 
anpassade efter hur länge kunden förväntas sitta. Kortare vid 
besöksplatserna och längre i konferensrummen.

Besök på sparbanken Finn i Lund.

Mötesrum avskiljda med mycket glas. Samtalsplatser i form av bås där 
trygghet utan instängdhet skapas. Högt till tak. Finns en övertro på att 
ljudabsorbenter ska suga åt sig ljud. 
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Lunds statsbibliotek

Högt till tak, men ändå bra ljudavskärmning. Bokhyllor fulla med böcker 
dämpar.  Ändå bra gehör, men folk vet att de ska vara tysta. 

Lind & co i Lund

Väldigt öppet, sten golv, sten tak, sten väggar. Allt hörs. Tavlor på 
väggarna runt konferensbord och en tunn vikskärm för visuellavskärmning. 
Stora fönster Möbler valdes för att det ska se trevligt ut.  

Arbetsförmedlingen i Lund

Öppet. Många stängda mötes/arbetsrum med fönster mot stort öppet tum i 
mitten. 

Swedbank i Lund 

Öppet. Knappt någon avskärmning. Ljudligt. Kundzon, disk, 
skrivbordslandskap bakom disk.

6.5 Förändring och anpassningar
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