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Förord 
Detta projekt utfördes i samband med författarnas examen i maskinteknik. Arbetet 
utfördes i Halmstad i samarbete med Madeleine Ziegert. Projektet gjordes under 
perioden januari till juni 2016. Examensprojektet har avslutat projektdeltagarnas 
Maskiningenjörsutbildningar på Högskolan i Halmstad med inriktningarna 
“Teknisk Design” och “Datorstödd Produktframtagning”. Projektet har varit 
lärorikt för författarna då de ökat sina kunskaper inom design och 
produktutveckling men även kunskaperna inom de maskintekniska ämnena. De 
har fått nytta av det de tidigare lärt sig och fått tillämpa det i projektet. 

Författarna vill tacka alla berörda personer som hjälpt till att få detta projekt klart. 

● Ett stort tack till författarnas handledare, Hans Löfgren på Högskolan i 
Halmstad för hans kompetens inom konstruktion och hans positiva anda 
vilket har bidragit till arbetets fortskridande. 

● Det ska även ges ett stort tack till Madeleine Ziegert som har lagt ned 
mycket energi på att få klart projektet. Hon har även vart som en 
medlem i gruppen i vissa situationer. 

● Gruppen vill också tack Anders Rosengren på Science Park för hans tips 
under projektets gång.  

● Det ska också ges ett tack till Håkan Petterson som varit till stor hjälp i 
verkstaden och under framtagningen av en prototyp.  

● Gruppen tackar även Philip Olsson på Collabstor AB som har bidragit 
med sina erfarenheter från den tidigare produkten ISOVOX. 

● Ett stort tack ges även till Johan Norinder på ALMI som har bidragit 
med ekonomiskt stöd.  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete på 15hp har genomförts på Högskolan i Halmstad i 
samarbete med Madeleine Ziegert. Projektet omfattar ett maskintekniskt design- 
och konstruktionsarbete från första tanke till slutgiltig produkt. Det är genomfört 
med Fredy Olssons metoder för Princip- och Primärkonstruktion. Även många 
designmetoder är implementerade i projektet. 

Projektet startades av en idé från Madeleine Ziegert på MZ Golf som arbetar 
tillsammans med Philip Olsson på Collabstor AB. Idén var att den nuvarande 
produkten ISOVOX skulle utvecklas till ett nytt användningsområde. Uppdraget 
antogs och allt började med brainstorming. Efter brainstormingen var det klart att 
det nya användningsområdet skulle vara öppna kontorslandskap. I större företag 
är detta ett vanligt sätt att sitta och arbeta på samt att det är en billigare lösning än 
enskilda kontor. Nackdelar med öppna kontorslandskap är att många störande ljud 
kan uppstå. Här kommer idén fram genom att skapa ett tyst bås eller en 
ljudisolerad arbetsplats. 

Tidigt i projektet gjordes en förstudie på vad ljud är och hur dess egenskaper 
förändras när det studsar mot olika material. Den nuvarande marknaden 
granskades och för- och nackdelar med redan existerande lösningar undersöktes.  

För att öka chansen att produkten skulle komma ut på marknaden gjordes 3 
koncept. Det första var baserat på den befintliga produkten ISOVOX. Det andra 
riktades mer in på kundens nuvarande möbelsortiment. Det sista konceptet gjordes 
av egna tankar och skapades av en helt egen design. Sedan valde Götessons ett av 
koncepten som de ville ha med i deras sortiment som skulle vidareutvecklas. På 
det valda konceptet gjordes sedan en materialvalsanalys genom ljudtest, FEM-
analys och beslut efter realistiska lösningar. 

Resultatet av projektet blev att Götessons valde det konceptet som var skapad av 
egen design av gruppdeltagarna. Produkten fick namnet “Silent Workspace”. Den 
kan beskrivas som ett liggande ägg som användaren både kan stå och sitta i. Inuti 
produkten fås en känsla av utrymme jämfört med den tidigare versionen 
ISOVOX. Designen är mer tilltalande för en kontorsmiljö och inuti finns plats till 
både en dator och ett anteckningsblock. Användningsområden som produkten 
kommer brukas inom är videokonferenser, telefonsamtal, lugn arbetsmiljö, 
Internetbaserad undervisning och sekretess.
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Abstract 
This degree project on 15hp has been implemented on Halmstad University in 
collaboration with Madeleine Ziegert. The project includes mechanical 
engineering, design and construction from the first idea until the final product. 
The project has been done by implementing Fredy Olssons Principle and Primary 
construction. But also many different design methods have been used in the 
project.  

The group got an idea of Madeleine Ziegert from MZ Golf who works together 
with Philip Olsson on Collabstor AB. The idea was that there should be a 
development of Philip Olsson current product ISOVOX and find new possible 
uses for it. The group accepted the assignment and started with brainstorming. 
After the brainstorming was done the group decided that the new use for the 
product was open-plan office. In big offices this is an ordinary way to have your 
office and it is cheaper than single offices. The disadvantage with open-plan 
offices is that a lot of disturbing background noise can emerge. It is here that the 
group idea takes roots to create a silent booth or a soundproof workspace.  

In the early project there was a pre-study concerning the characteristic of sound 
and how sound bounces against different materials. The current market was 
researched and advantages and disadvantages on already existing solutions were 
studied.  

To increase the chance so that the product could reach the market the group did 
three concepts. One exactly like the client wanted. The second was oriented to the 
client furniture assortment. The last concept was done by the groups own thoughts 
and went a little “out of the box”. Then Götessons choose one of the concepts that 
they wanted to have in theirs assortment and that the group should continue 
develop. On the chosen concept the group did a material analysis through sound 
testing, FEM-analysis and decision after realistic solutions.  

The result of the project was that Götessons choose the concept that the group 
themselves had developed, the one that was “out of the box”. The product was 
named “Silent Workspace”. It can be described as a laying egg that the user can 
both stand and sit in. Inside the product you get a sensation of space in 
comparison with the earlier product the ISOVOX. The design is more attractive 
for an office environment and inside there is room for both a laptop and a notepad. 
The product different uses are video conference, phone calls, quiet workspace, 
internet based education and confidentiality.   
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel beskrivs projektets bakgrund, mål och även de förutsättningar som 
projektgruppen arbetat utifrån. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle är det dyrt att hyra/köpa kontorsyta, speciellt i storstäderna. 
Detta leder till att företag försöker skapa öppna kontorslandskap för att få plats 
med så många anställda som möjligt i deras lokaler. När det är många människor i 
samma lokal kan buller och oljud skapas vilket kan göra det svårt för den 
anställde att utföra sitt arbete. Det är även vanligt att telefonen ringer och den 
anställde måste lämna rummet för att kunna föra en konversation med personen i 
telefonen.  

Miljön är idag något som verkligen är prioriterat i de flesta företags 
utvecklingsfas. Ett sätt att minska utsläpp för ett företag är att minska allt resande 
till olika möten genom att använda sig av virtuella möten. Det är även vanligt att 
ett företag har många olika leverantörer och samarbetspartner runt om i landet 
som även det bidrar till resor. För att minska allt resande och spara tid går det 
även här att utnyttja olika typer av virtuella möten. (Martin White, 2014) Under 
dessa möten är det bra om den anställde får fokus på mötet och inte störs av oljud 
från det öppna kontorslandskapet.  

För att minska buller och oljud så finns idag olika typer av isolerade tystarum. 
Dagens rum tar mycket plats och är anpassade för att ha flera personer i sig. De 
andra lösningarna som finns är rumsavdelare och ljudisolerande fåtöljer. Här 
skulle det behövas något som är ljudisolerande men ändå inte tar allt för mycket 
plats.  

1.1.1 Företagspresentation 
Projektet har utförts i sammarbete med Collabstor AB och MZ Golf.  

Collabstor AB med Philip Olsson i spetsen är utvecklaren och skaparen av 
ISOVOX. Bolaget startades upp 2013. Det nystartade företaget går med vinst men 
det finns problem med produktionen av ISOVOX. Dock är företag fortfarande i 
utvecklingsfasen så sådana problem är att räkna med. 

MZ Gold är en enskild firma med Madeleine Ziegert som innehavare. Madeleine 
startade sitt företag 2012. Företaget fungerar som konsultföretag inom 
marknadsföring.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att designa och utveckla en ljudisolerad arbetsplats som är 
avsedd för öppna kontorslandskap. Produkten ska kunna användas till 
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videokonferenser, viktiga/privata samtal, tyst arbetsmiljö, telefonförsäljning och 
sekretess. Båset ska kunna placeras i det öppna kontorslandskapet och inte kräva 
så stor yta. Det ska vara smidigt att flytta från en arbetsplats till en annan.  

Målet med arbetet är att designa och utveckla den isolerande arbetsplatsen så att 
den blir färdig för produktion. Det ska även skapas en prototyp som uppfyller alla 
krav och avgränsningar. Den största tyngden i projektet kommer att ligga i 
designprocessen. Målet kommer vara att få fram en aktuell design så att ett 
möbelföretag vill lägga till den i sitt sortiment. När produkten väl står ute hos 
kund ska kunden vilja ha den framme trots att den inte är i bruk för stunden. 

1.2.1 Problemdefinition 
Detta projekt uppstod vid en närmare eftertanke kring det öppna 
kontorslandskapet. Det finns både för- och nackdelar med just denna typ av 
kontor. Detta projekt fokuserar kring nackdelarna, problemen och lösningen runt 
dem. Det stora problemet i ett öppet kontorslandskap är bakgrundsljudet som 
uppkommer då det har en negativ effekt på personalens koncentration och deras 
kognitiva förmåga. Detta resulterar i dyra kostnader för företagen. Det reducerar 
tillfredsställelsen med arbetet och påverkar både den fysiska och mentala hälsan. 
(Schlittmeier och Liebl 2014). 

1.3 Avgränsningar 
● Utformning av rutor till ut- och insyn i produkten har valts att inte göras 

i projektet. 
● Vikten är inte kritisk och tas inte i hänsyn så länge som produkten väger 

mindre än 20 kg. 
● Det är viktigt att inga klaustrofobiska känslor uppstår i Silent 

Workspace. I projektet har dock inga tester på detta utförts. 
● Tester på luftkvalitén i Silent Workspace kommer inte göras i projektet. 
● Produkten är avgränsad för användning av en person. 
● Finns inga krav på CE-märkning. 

1.4 Berörda resurser 
Under projektets genomförande har olika verktyg och program används för att få 
ut nödvändigt resultat. Nedan listas dessa resurser: 

● Catia V5 
● Keyshoot 
● Autodesk 123D Design 
● Word 
● Excel 
● CES Edupack 2015 
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● Halmstad Högskolas verkstad 
● Indesign 

1.5 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet 
Projektet har gjorts utav David Lindström som läser Maskiningenjör Teknisk 
Design och Pierre Winde som läser Maskiningenjör Datorstödd 
Produktframtagning. I stora drag så har båda deltagarna haft lika stor del i 
projektet. De har varit delaktiga i alla steg som har tagits både inom 
rapportskrivandet samt produktframtagningen. I vissa fall när olika metoder har 
tillämpats har David kunnat använda sina designkunskaper. När problem kring 
Catia V5 har uppstått har Pierre dragit nytta av sin utbildning. 
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2 METOD 
Detta kapitel innefattar de metoder som utnyttjats under arbetets gång. Här 
beskrivs det hur de olika metoderna har använts och hur de fungerar. 

2.1 Metoddiskussion 
Vid processer som grundar sig i att skapa produkter är det en fördel att använda 
sig av beprövade metodiker. Det positiva med att följa en beprövad metod är att 
minska felen och misstagen som kan göras under en process. Det leder även 
arbetet framåt i ett ansenligt tempo. Metoden strukturerar upp arbetet mot det mål 
som satts upp.  

Det finns många olika metoder men de bygger oftast på samma grunder. 
Skillnaderna som finns mellan metoderna är de verktyg som används till de olika 
faserna i processen för att nå målet. Härnäst följer olika metoder som har använts i 
projektet först kommer ett schema som beskriver vilken ordning metoderna har 
använts i.  
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2.2 Metodologi schema 
Den metodik som lägger grunden för att detta examensprojekt är Princip- och 
Primärkonstruktionen. Andra verktyg från andra metoder har även vävts in i 
Princip- och Primärkonstruktionen för att vidga vyerna och ge en bredare grund 
att stå på. I och med att den viktigaste delen i projektet har varit designbiten, har 
det tillämpats många olika designmetoder. Nedan kan arbetsgången med de olika 
metoderna och faserna läsas. 

  

•Produkt
•Process
•Omgivning
•Människa
•Ekonomi
•SWOT-analys

Produktdefinition

•Artikelsökning
•Relevant	litteratur
•Personas

Förstudie

•GANTT-schema
•Produktundersökning
•Kriterieuppställning

Planering

•Principiella	produktförslag
•Framtagning	av	produktförslag
•Imageboard
•Brainstorming
•Morfologisk	analys
•3-6-5	metoden

Koncept- och	
idéskissning

•Utvärdering
•Mock-upVal	av	koncept

•Materialval
•Produktutkast
•Detaljkonstruktion
•Tillverkning
•Prototyp

Primärkonstruktion
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2.3 Principkonstruktion och Primärkonstruktion 
Några metoder som valdes att arbeta med var som tidigare nämnt 
Principkonstruktion (Olsson, 1995) och Primärkonstruktion (Olsson, 1995). Dessa 
metoder passar perfekt till processen från koncept till färdig produkt. Dessutom är 
projektdeltagarna bekanta med metoderna då de jobbat med dessa tidigare. 
Metoden är uppdelad i två huvuddelar Principkonstruktion och 
Primärkonstruktion. Det är även en process som är enkel att följa och den täcker 
flertalet områden som berör produktframtagningen. I vissa delar av denna 
metodologi har även andra verktyg/metoder implementerats speciellt i 
framtagningen av produktförslag. 

2.3.1 Principkonstruktion 
I principkonstruktionen tas det första steget där en behovslösning eller produkttyp 
bearbetas för att få fram en principiell produktlösning. Om det inte finns någon 
tidigare produkt eller tidigare produktlösning måste en produktalternativstudie 
utföras. Efter användning av principkonstruktionen presenteras ett resultat i form 
av ett principutkast eller en produktmodell. (Olsson, 1995) 

De steg som förekommer i principkonstruktionen är följande: 

1. Produktdefinition 
2. Produktundersökning och kriterieuppställning 
3. Framtagning av produktförslag  
4. Utvärdering av produktförslag 
5. Presentation av valt produktförslag 

2.3.2 Primärkonstruktion 
I primärkonstruktionen ligger fokusen att en preliminär användningsriktig produkt 
arbetas fram. I den här delen är det redan känt vad produkten innefattar för olika 
komponenter och funktioner. De finns oftast i någon form av principskiss eller 
liknande. (Olsson, 1995) 

De steg som förekommer i primärkonstruktionen är följande: 

1. Produktutkast 
2. Komponentval 
3. Detaljkonstruktion 
4. Produktsammanställning 
5. Tillverkning och utprovning av primärprodukt. 

2.4 GANTT-schema 
För att strukturera upp arbetet på ett smidigt sätt gjordes det ett GANTT-schema. 
Schemat gjordes för hela vårterminen 2016. Genom GANTT-schemat fås en 
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tydlig bild över när projektets olika processer ska genomföras. Schemat går att 
göra mer detaljerat eller simpelt. GANTT-schemat till detta projekt är uppdelat i 
större processer och visar tiden veckovis. Se bilaga 1 GANTT-schema. 

2.5 Artikelsökning 
För att få mer information och en stadigare grund att stå på när projektet startade 
var det viktigt att läsa olika tidskrifter och böcker etc. I detta projekt har 
artikelsökningen skett främst via ett flertal databaser som finns tillgängliga för 
studenter på Högskolan i Halmstad. Via artiklar har det sedan varit möjligt att 
finna relevant fakta till projektet. Mer om artiklarna och litteraturerna går att läsa 
under teoretisk referensram. 

2.6 Personas 
För att få ett grepp på vilka olika målgrupper som produkten inriktar sig mot 
gjordes personas. En personas beskriver en grupp av individer som representerar 
ett visst marknadssegment. (Österlin, 2010) Se bilaga 2 Personas 

2.7 Kriterieuppställning och viktning av krav 
När produktens egenskaper var bestämda användes två verktyg som ingår i 
Principkonstruktionen. Det är kriterieuppställning och kriterieviktning och det 
innebär att en lista med krav och önskemål skapas. Listan är skapad med hjälp av 
en tabell i Word. Sedan viktas kraven mot varandra för att se vilka som är av 
störst betydelse. (Olsson, 1995) Se bilaga 3 

2.8 Brainstorming 
När det samlats upp mer information och målats upp lite tankar så kunde 
Brainstorming användas. Metoden användes tidigt i projektet för en snabb 
idégenerering. Här kom många idéer till koncept fram. Metoden innebär att en 
grupp samlas för att samarbeta och skapa idéer. I projektet gjordes 
brainstormingen av en grupp på 4 personer. Det var Madeleine Ziegert, Anders 
Rosengren och de två författarna. En viktig del i denna metod är att ingen får ge 
kritik till någons förslag. Det kan även vara lämpligt i vissa fall att inte gruppen 
består av enbart experter för att få fram de lite mer nytänkande idéerna. 
(Landqvist 2001) 

2.9 Imageboard 
Efter att ha satt kriterier och haft brainstorming skapades olika imageboards som 
beskrev vilka material och former som skulle skapas. En imageboard kan 
beskrivas som en visuell kravspecifikation. Den består av flera bilder som sitter 
samman i ett kollage. Tillsammans skapar bilderna olika känslor och visar 
mönster samt material. Det har skapats två olika imageboards i projektet som 
gjordes i samarbete med Madeleine Ziegert. Den ena beskrev en mer kantig 
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modell medan denna andra ett runt förslag. Dessa boards användes främst som 
inspiration under projektets konceptskapande. (Österlin, 2010) Se bilaga 4 
Imageboard. 

2.10 Morfologisk analys 
Denna metod har använts i projektet för att kunna skapa många olika koncept med 
många olika funktioner och utseende. Detta verktyg går ut på att ta egenskaperna 
och inspirationen från ett koncept och använda till ett annat koncept. Sedan ska 
koncepten kombineras och på så sätt går det att få ut helt nya koncept. Detta 
verktyg underlättar utvecklingen av former och är ett bra verktyg för att utveckla 
helt nya produkter. (Österlin, 2010). Autodesk 123D Design användes när det 
skapades olika koncept. Detta program är ett enkelt CAD-program som ger 
snabba och tydliga modeller.  

2.11 6-3-5 metoden 
6-3-5 metoden eller som den även är kallad Brainwriting är också en metod som 
användes i projektet vid idé och konceptskapande. Den innebär att en grupp på 
cirka sex personer samlas. De som var med på metoden var andra studenter på 
Halmstad Högskola och projektdeltagarna. Sedan börjar metoden med att varje 
person får var sitt papper med 15 rutor uppdelade i tre rader. När sedan en timer 
startas på 5 minuter ska samtliga personer fylla i tre rutor, en i varje rad med olika 
koncept. Detta pågår tills alla personer haft pappret en gång och fyllt i sina egna 
idéer. På detta sätta skapas en ofantlig mängd olika idéer. (Österlin, 2010) 

2.12 Utvärdering av valt koncept 
Enligt principkonstruktionen finns det några olika sätt att välja ut sina koncept 
som går vidare i projektet. De olika sätten är utvärdering på grundval av förnuft 
och erfarenhet, av beräkningar, genom försök och experiment. Det går även att 
göra en speciell lösningsbedömning som viktar de olika koncepten med varandra 
hur väl de uppfyller kriterierna. I detta projekt har främst utvärderingen genom 
förnuft och erfarenhet brukats. Med detta menas att gruppen både själva valde ut 
de koncept som var mest lovande men fick även tips och synvinklar av Madeleine 
Ziegert, Hans Löfgren och Anders Rosengren. Sedan har Götessons också haft en 
hel del att säga till om i valet av koncept då de varit intresserade av produkten. 
(Olsson, 1995) 

2.13 Mock-up 
En Mock-up eller en 3D-skiss är en snabb metod för att få fram en känsla på hur 
en produkt kommer att se ut i verklig miljö.(Österlin, 2010) Denna metod 
utnyttjades tidigt i projektarbetet efter att idén på hur produkten skulle se ut 
kommit fram. När Mock-upen skapades användes Halmstad Högskola designsal. 
Se resultat bild 4.10 Mock-up. 
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2.14 Detaljkonstruktion 
I denna etapp i projektet skulle detaljernas uppbyggnadssätt, utformning och deras 
material bestämmas. Materialet bestämdes via en materialvalsprocess. 
Utformningen och uppbyggnaden av detaljerna blev bestämda redan i 
konceptskapandet och när detaljerna blev skapade i Catia V5. Här sågs även olika 
tillverkningsmöjligheter över för de olika detaljerna. (Olsson, 1995) 

2.15 Materialval 
Under materialvalsprocessen har det använts en materialdatabas som heter CES 
Edupack 2015 som finns tillgänglig på Halmstad Högskola. I detta program kan 
enkelt de önskade egenskaperna på ett material väljas ut. Sedan jobbar 
programmet fram som en färgkarta med olika bubblor där olika material finns i. 
Här blir det tydligt vilka material som är intressanta att titta vidare på. 

2.16 FEM-Analys 
När olika materialval hade gjorts var det viktigt att göra någon form av FEM-
analys. Det var viktigt för att få reda på om materialet kommer deformeras eller 
ej. Det program som valdes att genomföra analysen i var Catia V5. I och med att 
det har gjorts tidigare CAD-modeller i projektet kunde det bara appliceras 
material och olika krafter på modellerna. Catia V5 har en särskild arbetsbänk för 
FEM-analyser.



Teoretisk Referensram 

10 
 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel innehåller den teori som berör projektets olika områden 

3.1 Ljud och buller 
Ljud och bullar räknas till de faktorer som kan försämra människans livsmiljö. 
Ljud skapas dels från andra individer men även från andra ting. I dagens 
mekaniserade samhälle rör vi oss bland mängder med olika mekaniska 
bullerkällor. Exempel på olika bullerkällor är fläktar, lampor, bilar, ringande 
telefoner etc. Även svagt buller kan bli störande i en tystmiljö. 

Ljud definieras som en tryckspridning i ett elastiskt medium, för detta projekt i 
luft. Ljud är då alltså tryckförändringar i luft. Ljudet skapas av någon form av 
ljudkälla. För att tryckspridningen ska räknas som ljud krävs det att det finns en 
mottagare av ljudet, en levande varelse med fungerande hörselorgan. Det krävs 
alltså tre ingredienser för att skapa buller: en ljudkälla, transportmedium för ljudet 
och en mottagare. När luft molekylerna börjar att vibrerar transporteras 
ljudenergin mellan de vibrerande luftmolekylerna. Molekylerna sätts i rörelse 
genom exempelvis vibrerande stämband.  

Ljud och buller brukar oftast skiljas från varandra. En enkel definition är “buller 
är icke önskvärt ljud” men vad är egentligen skillnaden på dem? Det är svårt att 
definiera precis vad som är buller respektive ljud. I definitionen är det den 
enskilda individen som har sin känslomässiga värdering. Olika människor kan ha 
olika uppfattning om vad som är störande eller ej. Titta bara på olika människors 
musiksmak, hårdrock kan ibland förknippas med oljud men för andra är det 
njutning. När ljudet består av en fullständig blandning av olika toner så kallas det 
brus. (Andersson, Drewsen och Sandqvist, 1998) 

3.2 Reflekterat ljud 
När ljudvågorna studsar mot exempelvis en vägg kommer ljudet att reflekteras ut i 
alla riktningar. Vid kollision med väggen kommer en del av ljudenergin 
omvandlas till värme. Resterande av ljudvågorna kommer att återföras till 
rummet. Beroende på vad kollisionsmaterialet har för typ av egenskaper kommer 
ljudetsintensitet på det tillbakastudsande ljudet variera.  

Om väggmaterialet skulle vara poröst kommer luftmolekylerna åka in i materialet 
och bromsas upp. Det leder till att rörelseenergin omvandlas till värmeenergi och 
ljudets intensitet minskar. Porösa material kan vara olika sorters textiler. 
Lösningen för att minska det reflekterande ljudet är att ha rätt beklädnader med 
bra förmåga att absorbera ljud. Vid olika sorters buller krävs det olika tjocklek på 
beklädnaden. Vid buller med högfrekvent ljud är det bättre med en tunn 
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beklädnad medan vid lågfrekvent ljud krävs det en tjock beklädnad. (Andersson et 
al. 1998) 

3.3 Decibel 
Decibel används ofta som ett mått för att beskriva ljudnivå, elektrisk signalstyrka 
och digitala signaler. Decibel definieras som ett logaritmiskt mått som ser ut så 
här10 ∗ $%&'((*/*(). Där x är den mätta storheten som exempelvis ljudtrycket 
och x0 är en referensnivå i samma storhet. På detta sätta går det enkelt att 
komprimera skalan till en mer bekväm storlek. Den referensnivå, x0 som mäter en 
viss storhet finns standardiserad som en ISO.  

Vi uträkning av decibel genom ljudtrycksnivå får man en skala på 0-120 decibel. 
Där 10 decibel är hörselgränsen och där 120 decibel är smärtgränsen. Den skalan 
är ett bra sätt att mäta ljudnivån. (Andersson et al. 1998) 

3.4 Berörda Material 

3.4.1 Pure Air Zone 
Pure Air Zone är en bordsskärm från Götessons sortiment. Den specialiserar sig 
främst på att skapa en bra luftkvalité men den är även en bra ljudabsorbent. Den 
skapar en bubbla av ren luft vid skärmens framsida vilket drastiskt förbättrar 
luftens kvalitet. Pure Air Zone fungerar genom en fläkt som sitter på 
skärmväggen. Sen är det meningen att Pure Air Zone är fastmonterad i ett 
skrivbord så att fläkten drar in luft under bordet. Luften kommer sedan till två 
filter som renar luften från partiklar. Luften transporteras inuti i skärmväggen och 
blåses sedan ut från en tyst liten fläkt ovanför skrivbordet. (Götessons, 2016) 

3.4.2 Soundfelt Rec 
Soundfelt Rec är ett material som är uppbyggt av polyesterfiber och återvunnen 
textil. Det är ett självbärande material som gör det möjligt att laminera både tyg 
och tejp direkt på materialet. Det som gör materialet så speciellt är att det har en 
otroligt bra förmåga att absorbera ljud. (Horda Stans, 2016) 

3.4.3 Aluminium 
Aluminium är en metall som kännetecknas av sin låga densitet och goda 
formbarhet. Metallen är av en gråsilvrig karaktär. Den har en hög 
ledningsförmåga, god korrosionshärdighet och bra hållfasthetsegenskaper. Den 
goda korrosionshärdigheten kommer från att det bildas ett oxidskikt när metallen 
kommer i kontakt med syre. Detta i sin tur förhindrar korrosionsangreppen på 
metallen. (Ullman, 2003) 
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3.5 Tillverkningsverktyg 

3.5.1 Laserskärning 
Laserskärning är en metod för att skära i tunna plåtar. Det går att skära den form 
som önskas av användaren. Fördelarna med laserskärning är att det går att få en 
stor noggrannhet, det är hög skärhastighet och det går att skära i flertalet material. 
Det fungerar på så sätt att med speglar leds laserljuset mot önskad riktning och det 
går då att uppnå en hög energitäthet. Den höga energitätheten leder till att 
materialet som skärs förångas. (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2001). 

3.5.2 Bockning 
Vid bockning innebär det att materialet kröks, böjs. När detta sker sträcks 
materialet på ena sidan och på andra sidan böjs det. Bockningen sker genom att 
det finns en underdelshalva som är fast och en överdel som böjer materialet. I 
vissa fall kan det även behövas en bockningsprofil som stödjer materialet så att 
det inte tappar sin form. (Hågeryd. et al. 2001). 

 3.6 Artiklar 

3.6.1 The management of virtual teams and virtual meetings 
I denna artikel står det att de flesta organisationer har börjat använda sig av olika 
sorters virtuella möten. Att dessa möten blir allt vanligare för företag eftersom 
tekniken idag har kommit så långt. Med rätt föresättningar kan ett företag minska 
sina kostnader. Företaget behöver inte stå för transport och andra expenser för 
personalen som ska ha möte på andra sidan jordklotet. (White, 2014) 

3.6.2 The effects of intelligible irrelevant background speech in offices – 
cognitive disturbance, annoyance, and solutions 
Denna artikel är en undersökning på hur bakgrundsljudet påverkar människan på 
ett kontor. Enligt författaren är sorlet av alla pratande personer det största 
ljudproblemet i det öppna kontorslandskapet. Det stör de anställda som borde 
utföra tyst koncentrerat arbete. Telefoner har även dem en negativ påverkan på 
personalen. Bakgrundsljudet resulterar i irritation och kostnad eftersom det sänker 
den anställdes prestation. Det kan även försämra den kognitiva förmågan. I 
artikeln går det även att finna olika sorters förebyggande åtgärder för att lösa 
problemet med det störande ljudet. (Schlittmeier och Liebl 2014). 

3.6.3 Acoustic evaluation and adjustment of an open-plan office through 
architectural design and noise control 
Meningen med denna artikel är att utvärdera den akustiska kvalitén i ett öppet 
kontorslandskap och föreslå ändringar till rummet så att akustiken blir till det 
bättre. Arbetet i artikeln går främst ut på att använda olika typer av 
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ljudabsorbenter för att förbättra akustiken i kontorsmiljön. (Passero och Zannin, 
2012) 

3.6.4 Manufacturing process and property evaluation of sound-absorbing 
and thermal-insulating polyester fiber/polypropylene/ thermoplastic 
polyurethane composite board 
Denna studie berättar om utvecklingen av ljudabsorbenter och deras 
tillverkningsprocesser. Studien går ut på några olika tester som inkluderar ett antal 
olika fibrer bland dem polyesterfiber. I artikeln testar de fiberdukarna på många 
olika sätt men för detta projekt var det ljudabsorptionen som var av intresse. De 
olika fiberdukarna var väldigt lika i ljudabsorptionen. Det var inget material som 
var extremt mycket bättre än ett annat. Artikeln beskriver även att de olika 
fiberdukarna fungerar bäst på låga och mellanfrekvenser. De höga frekvenserna 
klarar de inte lika bra. (Huang, Lin, och Chuang, 2014) 
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4 RESULTAT 
Detta kapitel innehåller alla resultat efter de olika metoderna som har använts 
under framtagningen av produkten. 

4.1 Resultat Principkonstruktion 
I principkonstruktionen utnyttjades många olika metoder och mycket information 
samlades angående projektet. Det slutgiltiga resultatet efter denna del blev en 
tydlig modell i Catia V5. Nedan följer resultat efter de olika metoderna som 
användes i principkonstruktionen. 

4.1.1 Produktdefinition 
Det var i denna fas som produkten definierades fram. Från början så var det tänkt 
att hela projektet skulle vara en förbättringsprocess av en redan befintlig produkt 
vid namn ISOVOX. ISOVOX är med en kort beskrivning en mindre musikstudio 
som är gjord för hemmabruk. Huvudfunktionen hos ISOVOX är att skapa 
möjligheten för den som vill sjunga och spela in musik hemma utan att störa 
grannarna. Efter ett möte med Madeleine på business incubator så diskuterades 
det fram andra användningsområden för denna typ av produkter. Resultatet från 
detta möte blev att det skulle skapas någon form av ljudisolerande arbetsplats. 
ISOVOX är framtagen av Philip Olsson på Collabstor.  

Den nuvarande ISOVOXen har ett utseende som inte passar in så bra i en 
kontorsmiljö. Efter mötet blev det bestämt att en helt ny produkt skulle skapas. 
Det diskuterades fram att produktens nisch skulle vara öppna kontorslandskap. 
Det innebär att den främst kommer användas till olika sorters virtuella möten och 
telefonsamtal. Det blev tydligt vad projektet skulle beröra och vilket samarbete 
det skulle vara mellan samtliga aktörer inom arbetet. Se bild 4.1 för ISOVOX 

  

Bild 4.1 Nuvarande produkten ISOVOX 
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4.1.2 Produktundersökning och kriterieuppställning 

GANTT-schema 
Det första resultatet som kom fram var ett GANTT-schema. GANTT-schemat i 
detta projekt var till för att göra upp en tidsplan så att projektet blir klart i tid. I 
schemat delades olika etapper i projektet upp. I vänsterspalten står det vad det är 
för typ av delmoment och till höger är det ifyllt med någon färg de veckor som 
momentet kommer att utföras. Se bilaga 1. 

Personas 
När produkten var definierad och funktionerna började komma fram var det läge 
att hitta vilka målgrupper som produkten skulle passa in hos. För att gå vidare 
med denna fas i projektet målades det upp olika målbilder med hjälp av personas. 
Resultatet av detta blev att produkten kommer användas av personer från alla 
åldrar som jobbar på ett öppet kontor. I projektet har det valts att plocka ut tre 
individer som kan komma att använda sig av produkten. I bilaga 2 kan det läsas 
om de tre personas som skapades, beaktat att personerna är påhittade för att få en 
person som beskriver in en viss målgrupp.  

Kriterieuppställning och kriterieviktning 
I principkonstruktionen gjordes även en kriterieuppställning och en 
kriterieviktning. I kriterieuppställningen blev resultatet att det finns fyra krav och 
nio önskemål för produkten. Kraven är att produkten ska isolera ljud, vara 
flyttbar, ha en aktuell design, passa in i omgivningen. Viktning av krav och 
önskemål gav ett resultat att de fyra kraven är av största vikt. Av kraven blev det 
två krav som kom på samma poäng och även högst. Dessa två krav var att 
produkten ska ha en aktuell design och att produkten ska isolera ljud bra. Sedan 
kommer kravet om att den ska passa in i omgivningen. Nästa är kravet att den ska 
vara flyttbar. Önskemålen ligger på runt samma poäng och är av ungefär samma 
vikt. Se bilaga 3. 

4.1.3 Framtagning av produktförslag 
Med produktdefinition och produktundersökning gjord kunde arbetet med att 
skapa produktförslag påbörjas. Det var här som de första idéerna om utseende 
sattes på papper.  

Brainstorming 
Efter Brainstorming kom de första idéerna fram i konceptskapandet. Det 
bestämdes att det skulle skapas en massa olika koncept men till utvärderingen av 
valt koncept ska det finnas tre olika koncept som ska utvärderas. De tre koncept 
som tagits fram ska sedan visas för ett företag som då får välja vilket av dessa som 
de skulle vara mest intresserade av. Ett av koncepten ska vara inriktat mot den 
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nuvarande produkten ISOVOX en annan ska vara inriktad mot företagets 
sortiment och det sista ska vara helt egen design. 

ImageBoard 
Resultatet av imageboard blev att det skapades två olika för att få fram en till 
varje koncept. Det tredje konceptet som skulle tas fram är helt baserat på den 
tidigare produkten ISOVOX så till den gjordes ingen imageboard. Resultatet av 
imageboarden är menade att fungera som inspiration när koncepten skapas. 

Den första imageboarden som skapades ger en känsla av enkelhet och tydliga 
former och avrundningar. Få färger används och här försöker företagen att skapa 
möbler som har en tidlös design. De bilder som är utnyttjade är från företagen 
Bang & Olufsen och Götessons.  Denna imageboard användes vid 
konceptframtagningen av den produkt som skulle passa in i Götessons nuvarande 
sortiment. 

Imageboard nummer två är mer otydlig. Här används runda och kreativa former. 
Den beskriver lekfulhet och utmaning. Här tas inspiration från andra ting som till 
exempel hockeyhjälmar, basketbollar, ben från djur och tennisbollar. Denna 
imageboard har används vid framtagning av det mer runda konceptet som har 
väckt uppmärksamheten hos många. Imageborden har även en bild som visar en 
man på månen. Känslan av utrymme har tagits vidare till utveckling av det runda 
konceptet. Se bilaga 4 imageboard. 

Morfologisk analys 
I den morfologiska analysen skapades det många koncept. Det var fyra koncept 
som blev lite bättre än de andra som kan ses nedan. Samtliga koncept är baserade 
efter kraven och sedan utformade efter ett föremål. De resultat som kommer 
nedan är samtliga gjorde i autodesk 123D design. 

 

Bild 4.2 Morfologisk analys resultat påskägg 

Det första konceptet kom fram efter formen av ett påskägg som låg på bordet. Här 
är det tydligt hur glasrutan är formad lite som äggets kända form. Dock valdes en 
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rak nedandel så att plats för en bordskiva och en person skulle bli smidigare. Här 
har det arbetats med glas och trä som möter varandra snyggt. Se bild 4.2 

 

Bild 4.3 Morfologisk analys resultat svetsmask 

I Bild 4.3 är konceptet utformat efter en svetsmask fast i större skala. Konceptet 
har även en känsla av lumumma vilket betyder att den förmedlar en mjukare 
känsla. Tanken är att en person ska kunna rymmas stående i den tänkta produkten. 
Den ska även stå på golvet som ett bås.  

 

Bild 4.4 Morfologisk analys resultat cafédisk 

Denna variant är baserad på en cafédisk. Här har diskens glasfront används på det 
tänkta ljudisolerade båset. Här har det även gjorts en sned avskärning på den 
nedre delen. Tanken var här att ljudet isoleras bättre vid detta utförande för att 
skrivbordet är placerat längst in där konstruktionen är som lägst. Skrivbordet 
fungerar då som ljudisolerande detalj. Ytterst kommer personen stå och där går då 
istället kanten ned enda ner till golvet. Se bild 4.4 

 

Bild 4.5 Morfologisk analys resultat fotboll 
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Detta koncept är inspirerat av en fotboll eller ett klot. Det är den runda formen 
som är inspirationen. I konceptet har en öppning gjorts genom att skära bort en del 
av klotet. Genom det runda koncept så fås det en känsla av utrymme när 
användaren kliver in i klotet. Se bild 4.5 

Sammanslagning av metoder 
Efter att ha använt de tidigare metoderna var det dags att skapa de tre mer 
detaljerade koncepteten. Samtliga koncept togs nu fram i Catia V5 och gjordes så 
detaljerade som möjligt, för att få en rättvis bedömning.  

 

Bild 4.6 Konceptet som är baserat efter ISOVOX 

Det första konceptet som skapades var en utveckling av den tidigare ISOVOXen. 
Här användes samma typ av konstruktion genom det kantiga utseendet. Skillnader 
var att försöka minska de klaustrofobiska känslorna genom att sätta dit glasskivor 
runt hela konstruktionen. Inspirationen med glasrutorna kommer från ett koncept i 
den morfologiska analysen. Den som var baserad av en cafédisk. På så sätt skapa 
både in-och utsyn i produkten. Konceptet gjordes även betydligt större än 
ISOVOXen för att få plats med en större arbetsyta. Som ben valdes det en redan 
befintligt konstruktion med höj och sänkbar funktion. Se bilden ovan för koncept 
nummer 1. Se bild 4.6 
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Bild 4.7 Konceptet som är baserat efter Götessons sortiment 

Koncept två skapades med inspiration från företagets Götessons nuvarande 
sortiment. Genom granskning av Götessons tidigare sortiment så visar de att de 
bygger skrivbord utan tydliga ben. De utnyttjar istället deras tidigare skärmväggar 
som ben. Det har tagits med i skapandet av detta koncept då väggarna går ned till 
golvet och används som ben. I framtagningen av detta koncept har det även lekts 
mycket med olika färger och mönster, för att visa tydligt att det är enkelt att 
anpassa möbeln efter sin egen kontorsmiljö. För att minska klaustrofobiska 
känslor har det placerats en ruta i fronten för att få en bra utsikt. Material som 
möter varnadra här är trä, tyg och plexiglas. Se bild 4.7 

 

Bild 4.8 Konceptet som har egen design 

Det tredje konceptet som skapades var av egen design. Här togs mycket 
inspiration från ImageBoard 2 som beskrev lite runda och spännande former. Det 
mesta är dock taget från det klotformade konceptet i den morfologiska analysen. 
Här har känslan för utrymme tagits fram genom den runda formen. Konceptet 
består av fyra stora delar som har ihopsatta med nitar. Konturerna som skapas 
mellan de olika delarna kan beskrivas som linjerna på en tennisboll eller 
basketboll. Varje del har ett stort fönster på sig som bjuder in ljus i möbeln. 
Arbetsytan är en bordskiva som är formad efter den runda formen på 



Resultat 

20 
 

konstruktionen. Benet som har används här är höj och sänkbart. Det är monterat i 
bordskivan som sedan är monterad i den runda kåpan. I konceptskapandet har 
även här används lite olika färger och tyger för att få in den i olika miljöer. Se bild 
4.8 

4.1.4 Utvärdering av produktförslag 
Efter att ha tagit fram tre bra koncept som är representerbara. Var det dags att 
utvärdera dessa mot varandra. I denna del av projektet var det fortfarande svårt att 
göra jämförelser på hur mycket ljud de olika koncepten absorberade. 

Koncept 1 
Koncept 1 har bra ut- och insyn vilket är bra då det minskar den klaustrofobiska 
känslan. Den tidigare produkten ISOVOX var gjord av träsidor precis som denna 
produkt. Detta gör att konceptet blir mycket tungt och den kan bli svår att 
förflytta. Benet på detta koncept är höj- och sänkbart. Vilket är mycket bra då 
produkten kan användas för både sittande och stående användare. Formen är 
kantig precis som ISOVOXen och vid användning av denna kantiga form kan 
klaustrofobi uppkomma. Vid ljudisolering fungerar den bra då den har samma 
form och material som ISOVOX. 

Koncept 2 
Koncept 2 som är baserat på Götessons sortiment är en smidig och enkel 
konstruktion. Detta är positivt då den blir enklare att konstruera. I detta koncept 
finns inte funktionen att höja och sänka bordet vilket är negativt. Konceptet är inte 
speciellt tungt då sidorna och fronten är gjorda som rumsavdelare vilka är lätta. 
Det som väger i detta koncept är taket och bordet som är gjort i trä. Hålen i taket 
på konstruktionen är bra då de ger en bättre luftkvalitet. En annan tanke med detta 
koncept är att sidorna och fronten ska gå att byta så att det går att få det mönster 
eller färger som önskas vilket är bra för användaren. Det finns även plexiglas i 
fronten för att minska den klaustrofobiska känslan som kan uppkomma. 

Koncept 3  
Koncept 3 som är gjort efter eget bevåg känns mer rymligt då den har den runda 
formen. Detta är positivt då det minskar den klaustrofobiska känslan. Plexiglasen 
är också positiva då de släpper in ljus för att minska klaustrofobin som kan 
uppkomma. Bordsbenen ska vara höj- och sänkbart så att användaren kan 
bestämma om den vill sitta eller stå. Formen på detta koncept gör att den är svår 
att konstruera vilket är negativt. Formen gör dock att den ser mycket trevligare ut 
och det är positivt.  
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4.1.5 Presentation av valt produktförslag 
Det förslag som valts i unison med Götessons var koncept 3. Det är det koncept 
som ligger närmst det som Götessons söker till deras sortiment. Bilden 4.9 nedan 
visar det koncept som tas vidare till primärkonstruktionen. 

 

Bild 4.9 Resultatet efter principkonstruktionen 

4.2 Resultat Primärkonstruktionen 
I Primärkonstruktionen var det dags att se över det valda konceptet. Här 
utvecklades det vidare genom materialval, ritningar, Catia-modeller, 
framtagningsmöjligheter och tillverkning. 

4.2.1 Produktutkast 
Det koncept som togs vidare till primärkonstruktionen var koncept 3. För att tidigt 
få en känsla av vad som skulle tillverkas och hur det skulle gå till skapades en 
väldigt enkelt och snabb prototyp. 

Mock-up 
Utseendet av den enkla prototypen blev en Mock-up eller så kallad 3D-skiss. De 
material som användes för att få fram en Mock-up var kapa-line, enklare textil och 
lim. Modellen gjordes lite mindre än den slutgiltiga produktens storlek. Det valdes 
att endast en sida skulle vara i tyg för att visa tydligt hur skelettet skulle vara 
uppbyggt. Se bild 4.10 
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Bild 4.10 Mock-up 

Catia V5 
I primärkonstruktionen är målet att få fram en riktig produkt som är redo för 
tillverkning. För att få en produkt till tillverkning krävs tydliga ritningar och 
visualiseringar. Därför granskades tydligt koncept 3 för att få fram en CAD-
modell som det kunde skapas ritningar ifrån. Det första att ta fram ritningar över 
var själva skelettet som skulle hålla uppe tyget och skapa den runda designen. 

Tidigt i granskningen och under Mock-up framtagandet märktes det att nedre 
kanten på modellen var alltför komplicerad. Här ändrades utförandet på de två 
cirkelformade detaljerna på skelettet. Andra ändringar som gjordes var att vrida de 
långa armarna 90 grader. Detta för att lättare kunna fästa det ljudisolerade tyget. I 
det tidigare konceptet så var plexiglasen utplacerade runt filten i den första 
produkten kommer dessa ej att finnas. Det är möjligt att främre tygstycket byts ut 
mot plexiglas. Se bild 4.11 för Catia modell 

  

Bild 4.11 Första Catia resultatet på den riktiga modellen 
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4.2.2 Detaljkonstruktion 

Skelett 
Skelettet är uppbyggt av totalt sju 
delar. Det finns fem armar (side parts), 
en front (front) som är en sluten detalj 
och en öppning (opening). Varje arm 
har ett hål i vardera änden (M8). Hela 
armen är sedan bockad för att skapa 
den runda formen. I änden där hålet 
sitter är armen bockad i 50 respektive 
80 grader, skiljer sig lite på fram och 
bak. Fronten och öppningen är 
utskärda genom laserskärning för att få 
bästa möjliga resultat. Hålen på 
detaljerna är M8 för att passa med armarna. 

Det första materialvalet som gjordes var vilket material som skelettets delar skulle 
vara uppbyggt av. Vid val av materialet var det viktigt att det skulle uppfylla 
dessa krav: 

- Vikten på ramen ska vara så låg som möjligt. 
- Ramen ska hålla sin struktur och inte krökas när tyget sätts på plats. 
- Tjockleken på ramen ska vara mellan 2-4mm. 
- Materialet ska vara bockningsbart  
- Ska ha en snygg yta då det är synligt för kunden 

När kriterierna var nedskrivna kunde data föras in i programmet CES Edupack. 
Utfallet av användingen av programmet gav resultatet att skelettet skulle göras i 
någon form av metall. En tidigare tanke att göra det i trä slumpades snabbt. För att 
gå vidare i materialvalsprocessen kontaktades Halmstads plåtcenter för att se vad 
de hade i deras sortiment. Härifrån kunde även en offert på vad skelettet skulle 
hamna på för pris vid framställning av samtliga delar. De material som hamnade 
inom projektets budget och krav på hållfasthet var vanligt industristål och 
aluminium. Här är två material som har ganska olika egenskaper speciellt densitet 
och styvhet. För att få en klar bild på vilket material som skulle väljas jämfördes 
de två materialen med varandra i olika FEM-analyser. Analysen valdes att göras 
på en arm på sidan. Se bilaga 5 FEM-analys. Resultatet fördes in i en tabell se 
tabell 4.1 nedan. 

Bild 4.12 Detaljen skelettet 
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Tabell 4.1 Aluminium Stål 

Tjocklek 4mm 2mm 

Vikt totalt 5,1 kg 7,4 kg 

Deformation 2.96mm 8.36mm 

Pris 87kr/kg 20kr/kg 

Efter FEM-analysen var resultatet tydligt att skelettet skulle göras i Aluminium 
med tjockleken 4mm. Efter att material och tjocklek var bestämt kunde ritningar 
göras på dessa detaljer. Kostnaden för hela skelettet landade på 2850kr. 

Bordsskiva 
Bordskivan är arbetsytan där datorn och anteckningsblock kan placeras. Detaljen 
har inte så stora krav. Här kan tankar kring utseende väljas helt av tillverkaren.. 

I materialvalet hade gruppen dessa krav på inre delen: 

- Enkel att tillverka 
- Lätt 
- Klara mindre belastningar 

Resultatet blev att materialvalet här är väldigt fritt. 

Filtmaterial 
Denna detalj är det ljudisolerande filtmaterialet. Det är detta material som ska ha 
egenskapen att isolera ljud bra. Den kommer att vara i fyra delar. Delningen av 
varje bit kommer att ske vid varje aluminiumarm där skarven kommer att döljas. 
Materialet kommer att klippas ut så att det får rätt form efter skelettet. Tjockleken 
på filtmaterialet ska vara 50mm.  

Materialvalet här skedde med dessa restriktioner: 

- Bra ljudisolerande egenskaper 
- Materialet ska gå att forma efter skelettet 
- Det ska gå att byta färg eller dylikt efter kundens önskemål 

Soundfelt Rec är att material med goda ljudabsorberande egenskaper. Materialet 
består av polyesterfiber med god ljudabsorption eftersom det är väldigt poröst. 
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Enligt (Andersson et al. 1998) är porösa material de som har bäst förmåga att 
absorbera ljud. Soundfelt Rec används redan nu till musiklådan ISOVOX och är 
redan beprövad på marknaden med gott resultat. Valet till detaljen blev därför 
Soundfelt Rec men valet gjordes inte utan att hitta mer information om just 
polyesterfibrets förmåga att absorbera ljud. Enligt (Huang C, Lin J and Chuang Y. 
2014) som utfört grundliga tester på polyesterfiber har det en god förmåga att 
absorbera ljud. Sondfelt Rec kostar ca 320 kr/ löpmetern och varje rulle är 1.70m 
bred. Totalt går det åt ca 2 löpmeter. 

Soundfelt Rec har inte en så snygg yta. Därför valdes det att hitta ytterligare ett 
tyg som skulle vara tunt och ha en snygg yta. Tyget som valdes heter Linex 49 
Sterling. Detta tyg är gjort av 100 % polyester och har en grå färgnyans. Tyget ska 
klistras på både in och utsida av Soundfelt Rec. Detta tyg går att få i mängder med 
olika färger detta gör det möjligt för kunden att önska färg. Linex 49 Sterling 
kostar ca 320kr/ löpmetern och varje rulle är 1.70m bred. Totalt går det åt ca 4m. 

4.2.3 Komponentval 
Utöver de detaljer som är unika köps andra befintliga komponenter för att 
produkten ska bli hel och fungerande. Se bilaga 6 för mer detaljerad info kring 
inköpta detaljer. 

Ben 
Som ben används ett stativ som köptes in från Thoman. Stativet är höj och 
sänkbart. Priset på ett stativ ligger på ca 500kr.  

Fäste till ben 
Stativet monteras fast i bordet i detta fall har gruppen valt att köpa in ett fäste till 
stativet från Thoman. Priset på fästet är 170kr.  

Skruvar 
De skruvar och muttrar som valts för att skruva ihop skelettet är M8. För att vara 
mer exakt är det försänkta maskinskruvar med spår M8x16. Det krävs 10 skruvar 
för att få ihop ett skelett. En annan skruv används till att få dit vinkelfästena. Det 
är försänkta maskinskruvar med spår M8x12. Till vinkelfästena krävs det fyra 
skruvar. 

Skruvarna som sitter i bänkskivan är 3x15mm träskruv. I prototypen användes 32 
stycken, vilket är lite i överkant. 

Muttrar 
Muttrarna är även dem M8 så att dem matchar med skruvarna. Antalet muttrar 
som behövs till skelettet är 10. 
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Vinkelfästen/Vinkelbeslag 
Vinkelfästena som är monterade i skelettet och håller upp bordskivan har gruppen 
valt att köpa in från Biltema. Det är fyra vinkletfästen som krävs till varje 
prototyp. 

Kardborreband 
Kardborrebanden som fäster filten i skelettet köptes på Kjell o Company. Bandet 
som används är 5mm brett och köps metersvis. Totalt krävs det cirka 7m 
kardborreband för att göra produkten komplett.  

Belysning 
Belysningen som valdes ut till Silent Workspace köptes in på Clas Ohlson. Det är 
en batteridriven LED-sticka med 4 spotlights.  

Lim 
För att sätta ihop filthöljet användes i projektet ett spraylim från Biltema. Totalt 
krävdes det två burkar för att få ihop en prototyp. 

När bordet limmades ihop användes trälim från Biltema. 

4.2.5 Produktsammanställning 
Silent Workspace är uppbyggd av 4 huvuddelar. Dessa delar är skelettet, 
filtmaterialet, bordskivan och benet. 
Filtmaterialet är fäst i skelettet via 
kardborreband. Kardborrebandet är 
limmat på både skelettet och 
filtmaterialet. Kardborrebanden gör det 
möjligt att enkelt plocka upp och ned 
filtmaterialet. Bordsskivan är 
fastskruvad i skelettet via vinkeljärn. 
Benet som är ett vanligt stativ är 
löstagbart, då det monteras i ett 
stativfäste. Stativfästet är fastskruvat i 
bordskivan och hela produkten är nu 
färdigställd. Totala priset för prototypen 
som har tagits fram är 6870kr (Se bilaga 
7 produktsamanställning) Se bild 4.13 
för sammanställda produkten. 

 Bild 4.13 Keyshoot bild på den färdigställda Silent 
Workspace 
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4.2.6 Tillverkning och utprovning av primärprodukt. 
Silent Workspace tillverkas med få verktyg och tillverkningsmetoder. För att göra 
produkten lätt att monter upp och ned så har svetsning undvikts.  

Första detaljen som tillverkades var skelettet. Här skickades laserritningar på de 
sju detaljerna till ett företag som heter Halmstad plåtcenter. Halmstad plåtcenter 
har tillgång till många maskiner och mycket material. Plåtcentret skar ut fronten 
och öppningen med deras laserskärare och bockade armarna i önskad radie. De 
borrade sedan hål i samtliga delar enligt ritningarna. Sedan togs delarna till 
Halmstad Högskolas verkstad. I verkstaden gjordes det försänkningar i alla hål. 
Armarnas ändar bockades även här i 51 respektive 81 grader. Till sist listarades 
det dit kardborreband för att hela skelettet skulle bli komplett. 

Vidare skapades bordet, detta gjordes med två olika träslag som sammanfogades. 
Vid sammanfogningen användes trälim och tvingar. Efter det sågades önskad 
storlek ut efter ritning i en bandsåg. Bandsågen ger inte perfekta kanter därför 
valdes det att putsa kanterna lite med en slipmaskin. Efter att skivan fått önskat 
utseende så skruvades vinkelfästena och stativfästet fast under bordet. Bordet är 
nu färdigt. 

Filtmaterialet klipptes ut efter två mallar en för ovandel och en för sidodel. Detta 
gjordes två gånger för att få fram båda sidorna. När delarna var utklippta så sattes 
de på plats för att se vilka sidor som skulle klippas snett. Detta för att få rätt 
förhållande mellan bitarna, i detta skede blir varje del unik för sin plats. Efter att 
Soundfelt Rec materialet fått sin rätta form skulle Linex 49 Sterling materialet 
limmas runt varje unik del. Processen gjordes genom att spray lim på ena sidan av 
Soundfelt Rec biten och sedan lägga den på Linex 49 Sterling materialet. 
Limmingen gjordes på båda sidorna på samtliga fyra delar. Sedan klistrades 
kardborrebanden fast på de ljudabsorberande delarna och de var nu kompletta. 

Tjockleken på Soundfelt Rec skulle vara 50mm dock. Vid leverans av materialet 
så leverarades det med tjocklek 25mm. Det var inte tillräckligt material för att 
sätta det dubbelt så hela konstruktionen gjordes 25mm tunnare än vad som var 
planerat.
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5 SLUTSATS 
Detta kapitel innehåller slutsatser kring projektets olika steg och metoder. 

5.1 Design 
Under projektets gång har många olika designmetoder används. Detta har varit 
den tyngsta delen i projektet då det är viktigt att designen verkligen passar in i 
dagens kontor. Det första som gjordes inom designarbetet var att måla upp en bild 
på vad som skulle göras och en känsla. Där användes personas och imageboards. 
Resultaten som kom ut från dessa metoder var tydliga och några känslor målades 
upp. Det var svårt att veta vilken känsla och form produkten skulle ha innan 
projektet startade då någon liknande produkt inte fanns på marknaden. Slutsatsen 
efter att ha tillämpat dessa metoder och använt Brainstorming var att skulle tas 
fram 3 koncept som sedan ett företag skulle få välja mellan. Detta var ett mycket 
klokt val då Götessons inte gillade de två första koncepten. 

Projektet gick sedan vidare med känslorna och funktionerna och tillämpade dem i 
morfologisk analys, 6-3-5 metoden och sammanslagning av koncept. Morfologisk 
analys var ett bra val av metod då många resultat kom fram som senare 
utnyttjades i sammanslagningen av koncept. Det var även ett bra val att använda 
Autodesk 123D Design för att snabbt få fram snygga 3D-koncept. Efter 
sammanslagningen av koncepteten skapades tre produktförslagen som skulle 
granskas av Götessons. Det som var listigt med framtagningen av de tre 
produktförslagen var att ett var baserat på en tidigare produkt. En annan var 
baserat på Götessons sortiment och den sista var av egen design. När Götessons 
sedan granskade de tre alternativen så valde de till sist konceptet av egen design 
vilket gjorde gruppmedlemmarna mycket stolta. Slutsatsen som kan dras är att 
känslan av ”utrymme” som togs fram i en av imageboardens var ett vinnande 
koncept. 

Designen på den skapade prototypen blev väldigt lik Catia modellen. Det som var 
svårt var att få filten att kröka sig i rätt form. Resultatet blev något kantigare än 
vad tanken var. Slutsatsen som dras här är att flitmaterialet skulle egentligen 
behöva support av någon form av hårdare material som kan hålla uppe den runda 
formen. Om inte den nuvarande formen är tillräcklig vill säga. 

5.2 Materialval 
Materialvalen under projektets gång har gjorts stegvis. Det första som valdes var 
skelettets material som blev aluminium. Detta val kändes solklart efter att ha 
byggt ihop prototypen. Skeletten hade här både en rimlig vikt och var inte alls 
ostabilt som kunde ha blivit ett problem vid val av fel tjocklek. Det blev även ett 
riktigt snyggt resultat på ytan på aluminiumet som aldrig hade uppnåtts med stål. 
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Materialvalet kring det ljudisolerade tygmaterialet blev till sist inte heller så svårt. 
Philip Olsson som har tagit fram ISOVOX och sålt denna produkt mycket bra på 
marknaden använde sig av materialet Soundfelt Rec. Materialet är gjort av 
polyesterfiber som gruppen hittade en massa relaterande artiklar kring. Det är 
möjligt att det finns något bättre material där ute i världen men Soundfelt Rec 
finns tillgängligt på ett smidigt sätt och materialet är testat på marknaden.  

5.3 Montering 
Silent Workspace har en väldigt enkel montering för kund. Silent Workspace har 
konturerats av så få skruvar och detaljer som möjligt. Det är endast 14 skruvar 
som ska dras dit tillsammans med sin mutter. Det isolerande filtmaterialet trycks 
enkelt dit med kardborrebandet. Lampan klistaras enkelt dit med medföljande 
fästanordning. När produkten är nedmonterad tar den mycket litet plats trots att 
den är ganska stor vid monterat tillstånd. 

5.4 Tillverkning 
Vid tillverkningen av produkten används inte så många olika maskiner och 
verktyg. Vilket är mycket smidigt vid masstillverkning av Silent Workspace.   

Den tillverkningsmetod som valdes till skelettet var laserskärning och bockning. 
Slutsatsen drogs att laserskärning är en väldigt lätt och enkel metod för att få ut 
dem profiler som önskas. Dock är det en metod som är dyr men samtidigt väldigt 
snabb. Bockning är även den en bra metod då den är väldigt billig att tillämpa.  

Det som är kämpigt i framtagingen av produkten är att få ut filtbitarna. Önskvärt 
hade varit om även dessa kunde laserskäras ut. Det har dock varit svårt att hitta en 
laserskärare som klarar av att skära i så tjockt tyg.  

5.5 Insidan av Silent Workspace 
När en användare kliver in i produkten fås nästan samma känsla som när du kliver 
in på första klass på SJs tåg. Det är möjligt att färgerna som är ljusa både på 
skrivbordet och på ljudabsorbenterna skapar känslan. Eller så är det den runda 
formen inuti som skapar den lyxiga lugna tågmiljö. Något som absolut skapas 
inuti är en lugn arbetsplats. Trots att inte modellen tar så stor yta känns utrymmet 
inuti rymligt. Slutsatsen är att Silent Workspace fyller upp förväntningarna kring 
en harmonisk arbetsplats.  

5.6 Ljudanalys 
 För att kontrollera hur ljudnivån påverkas inne i Silent Workspace utfördes ett 
ljudtest. Det valdes fem olika ljud med olika styrka och intensitet. Ljudet spelades 
upp från högtalare som spelade varje ljud i 8 sekunder. Ljudet mättes upp från 
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samma avstånd både inuti och utanför Silent Workspace. Nivån mättes i decibel 
med en decibelmätare. Resultatet noterades sedan i tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Inuti (Decibel) Utanför (Decibel) 
Musik 1 (Big City Life) 76 85 
Musik 2 (Save Tonight) 58 66 
Mörk ton 70 78 
Trumslag 81 90 
Ljus ton 61 71 
 

Vid granskning av tabellen är det tydligt att vid samtliga ljud så minskas 
decibelnivån. Den starkaste minskingen var vid ljus ton . I snitt minskar den 8.8 
decibel. Slutsatsen är att produkten fungerar men vid rätt tjocklek på väggarna (50 
mm) så hade förmodligen resultatet blivit ännu bättre. Se bild 5.1 för den färdiga 
produkten. 

 

Bild 5.1 Färdig prototyp utan stativ 
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6 KRITISK GRANSKNING 

6.1 Etiska aspekter 
Vid reducering av buller kan även huvudvärk och trötthet minskas. Vilket kan 
leda till mindre sjukskrivningar och gladare kollegor. Detta är ur ett etiskt 
perspektiv rätt då det kan ses som en god handling. Arbetet är även utfört med 
hänsyn till etiken då människan har varit i stort fokus. Är det rätt att fösa in en 
människa i en ljudisolerad box för att minska de störande momenten? Det finns 
både argument för och emot.  

Argumenten för är att arbetet som ska utföras blir gjorda med bättre koncentration 
och fokus. Användaren kan slippa undan många olika bakgrundsljud som kan 
upplevas störande. 

De argument som finns emot är att produkten kan upplevas som klaustrofobisk. 
Det kan även vara så att vissa människor kommer känna sig ensamma. 

6.2 Ekonomiska aspekter 
Aluminium som är den valda metallen för produkten är en dyr metall i jämförelse 
med andra metaller som exempelvis stål. Samtidigt kan transportkostnaderna 
minska på grund av vikten. Trots att aluminium är relativt dyrt har gruppen valt 
att skapa produkten i materialet. Skelettet kräver inte en så stor volym aluminium 
så skillnaden i pris mellan en annan metall och aluminium blir inte en extrem 
summa. Vid skapandet av produkten har skelettet konstruerats så att det ska 
användas så lite av metallen som möjligt. 

Den färdiga produkten kommer vara stämplad lite som en lyxvara till att börja 
med. Alla företag och privatpersoner kommer inte kunna lägga så mycket pengar 
för en sådan produkt. Tanken är främst att det är större företag med stora 
kontorsytor som köper produkten. Vid kontroll av dagens markande är de redan 
befintliga ljudisolerade lösningarna väldigt dyra. 

6.3 Hållbar utveckling och miljöaspekter 
Projektets val av att använda aluminium var främst baserat på att metallen är lätt 
gentemot andra metaller. Några miljöaspekter var inte med i början av projektet. 
Dock gjordes valet aluminium som passar bra in på hållbar utveckling då 
återvinning av metallen medför en mindre energiåtgång än om metallen tillverkas 
från bauxit. Då metallen är lätt och innehar en hög styrka kan konstruktioner med 
låg vikt skapas vilket innebär en energibesparing under transporter.  

Ur ett perspektiv på hållbar utveckling är Soundfelt Rec även denna bra. 
Materialet är främst skapat av återvunna textiler och PET-flaskor. Återvinning 
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håller sig speciellt bra till hållbar utveckling då det är sparsamt för jordens 
resurser.  

Silent Workspace är enkel att montera upp och ned. Detaljerna blir även väldigt 
platta när allt är isärplockat. Detta gör så att delarna går att packa ned i en liten 
låda. Om lådan är liten kommer den ta mindre plats vilket gör produkten smidig 
att transportera och den tar inte mycket utrymma på fordonet. 

 

6.4 Arbetsmiljöaspekter 
Från ett perspektiv på arbetsmiljöaspekter är Silent Workspace både bra och dålig. 
Det som är bra är att den reducerar buller och bakgrundsljud vid användning 
vilket är att föredra i sin arbetsmiljö. Materialen som produkten är byggd av 
sprider inte några farliga partiklar när den brukas. Detta är bra då personer inte 
behöver bli förgiftade. Det som är mindre bra är att den kan för vissa användare 
ha alldeles för lite personutrymme. Alla personer är olika och vissa kräver mer 
utrymme än andra för att trivas.  

6.5 Förslag till fortsatt projekt 
Det finns mycket som kan utvecklas vidare på denna produkt som är den första 
inom sitt slag. Det första som är väldigt enkelt att byta ut är benet som idag består 
av ett stativ. Det kan enkelt bytas ut mot ett elektriskt höj- och sänkbart ben som 
används till vanliga skrivbord.  

I projektets prototyp skapades Soundfelt Rec detaljerna i tjockleken 25mm. I den 
produkt som är tänkte för marknaden var tanken att materialet skulle ha e tjocklek 
på 50mm. Detta är en förbättring som skulle skapa en betydligt bättre 
ljudisolering som krävs vid försäljning på marknaden. 

Andra saker som går att utveckla är luftkvalitén som gruppen inte hunnit 
kontrollera ordentligt. Här har Götessons en produkt som heter Pure Air Zone som 
förmodligen kan integreras i produktens filtmaterial. 

 Även belysningen och ljuset går att förbättra. Ett av de tidigare förslagen hade 
rutor i filtmaterialet, detta skulle kunna utnyttjas vid framtagandet av en förbättrad 
produkt.  

Vid förflyttning av möbeln finns idag inga bra handtag att ta i. Det skulle kunna 
placeras handtag så att produkten enklare kan flyttas.  

Vid entrén på produkten är det mycket ljud som rymmer ut här skulle i 
vidareutvecklingen av produkten ett skynke sättas dit. Skynket kommer vara i ett 
material som är ljudabsorberande. 
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8 BILAGOR 

Bilaga 1 GANTT-schema  
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Bilaga 2 Personas 
Personas 1 

Maja, 26 år, är telefonförsäljare och 
arbetar på ett kontor med öppen 
planlösning i Stockholm. Hon trivs med 
sitt arbete att sälja mobilabonnemang för 
Telia. Inom sin tjänst blir det många långa 
intensiva samtal som kräver hennes fulla 
uppmärksamhet. På sin lediga tid gillar 
Maja att umgås med sina väninnor över en 
flaska rödtjut.  

 

Personas 2 

Bengt, 42 år, jobbar som bankman i 
Linköping och är även bosatt där. Det blir 
oftast långa dagar på jobbet och många 
timmars arbete med störande moment. Ändå 
trivs han utmärkt på sitt arbete då han träffar 
mycket folk. På fritiden blir det att umgås 
med hustrun och sina barn. På helgerna 
gillar han att spela golf med sitt gamla 
grabbgäng från studenttiden.  

 

Personas 3 

Gull-Britt, 33 år, är utbildad till lärare och 
undervisar distanskurser i ekonomi på 
Jönköpings Universitet. Hon är även bosatt i 
Jönköping. På universitet ser hennes 
kollegor upp till henne då hennes 
kunskapsbas är bred. Dessutom är hon alltid 
är villig att hjälpa sina kollegor med diverse 
saker. På fritiden tar hennes häst upp mycket 
av hennes tid.   
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Bilaga 3 Kriterieuppställning och viktning av krav 
F=funktion E=ekonomi O=omgivning A=användaren 

Beteckning Specifikation Krav/Önskemål 

F-1 Isolera ljud K 

F-2 Höj och sänkbar Ö 

F-3 Flyttbar K 

F-4 Lättmonterad Ö 

F-5 Utrymme för bärbar 
dator samt 
anteckningsblock 

Ö 

E-1 Bra pris Ö 

E-2 Lönsam på marknaden Ö 

E-3 Låg 
tillverkningskostnad 

Ö 

O-1 Passa in i omgivningen K 

O-2 Ta lite plats Ö 

A-1 Aktuell design K 

A-2 Inga 
klaustrofobiskakänslor 

Ö 

A-3 Bra luftkvalitet Ö 
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F
-
1 

F
-
2 

F
-
3 

F
-
4 

F
-
5 

E
-
1 

E
-
2 

E
-
3 

O
-1 

O
-2 

A
-1 

A
-2 

A
-3 

Korrisionsfak
tor 

Summ
a 

Viktfakt
or 

F-
1 

-
0 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 +1 23 23/169 

F-
2 

 -
2 

0 1 2 2 2 2 0 1 0 1 1 +3 15 15/169 

F-
3 

  -
1 

2 2 1 1 1 1 2 0 2 2 +5 19 18/169 

F-
4 

   -
5 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 +7 14 14/169 

F-
5 

    -
7 

1 1 1 0 1 0 1 1 +9 8 8/169 

E
-1 

     -
7 

1 1 0 1 0 1 1 +11 9 9/169 

E
-2 

      -
8 

1 0 1 0 1 1 +13 9 9/169 

E
-3 

       -
9 

0 1 0 1 1 +15 9 9/169 

O
-1 

        -3 2 1 2 2 +17 21 21/169 

O
-2 

         -
1
2 

0 1 1 +19 9 9/169 

A
-1 

          -2 2 2 +21 22 23/169 

A
-2 

           -
1
4 

1 +23 10 10/169 

A
-3 

            -
1
5 

+25 10 10/169 

              Summa 169 1,00 
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Bilaga 4 Imageboard 
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Bilaga 5 FEM-analys 
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Bilaga 6 Beställda varor 
 

 

 

1x K&M 195/8 

K&M 195/8 Mounting Adapter - slip-on adapter for speaker stands 
with 35 mm tube diameter. 175 x 110mm flange with two 35 x 
10mm slots. Weight: 0.7kg, comes without screws 

Artikelnummer: 104939 19,60 € 

 

 

 

 

1x K&M 21436 

K&M 21436 speaker stand, colour: Black, standard aluminium 
speaker stand, Round steel construction, clamp screw adjustment. 
Additional lock for safety . Stand diameter 35mm. TÜV-certified up 
to 40kg centrically loaded. Weight: 3.2kg. Height: 1430 - 2240 mm 

Artikelnummer: 104904 53,00 € 

 

 

Självhäftande kardborreband 5x100 cm 

Kraftigt kardborreband där båda sidor är självhäftande. Mycket 
stark häftförmåga.  

Artikelnummer: 40093    99:90 Sek 

 

Ljuslist Osram LEDstixx  

Snygg, batteridriven ljuslist med fyra vita ljusdioder. Passar utmärkt 
som dekoration, skåp- eller hyllbelysning. Lyser upp t.ex. båt och 
fritidshus. Monteras enkelt med medföljande magnet eller tejp. Kan 
placeras stående eller liggande. 

Artikelnummer:36-3892   149,00 Sek 
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Vinkelbeslag, justerbart 

Av 2,0 mm varmförzinkad stålplåt. ETAG 015.  
Mått mm 80 x 50 30 

Artikelnummer: 87632   14,90 Sek 

 

Träskruv 

Härdad, elförzinkad. Flat försänkt huvud, torxspår. S-spets. För 
inomhusbruk.  
Dim. Mm Antal: 3 x 15   35st 

Artikelnummer: 87633   18,90 Sek 

 

Spraylim 

Spraylim används för att ge en effektiv limspridning vid limning av 
t.ex. mattor, metaller, plast (inklusive polyeten och polypropen), 
gummi, läder och textil. Ger fogar med hög hållfasthet på t.ex. 
dekorationslaminat, trä samt lättviktsmaterial som filt, textilier, 
kartong m.m. Limmar inte polystyrenskum, cellplast/frigolit eller 
vinylplast. Snabbtorkande. 400 ml. 

Artikelnummer: 36965   79,90Sek 

 

Trälim 

Miljövänligt, utan lösningsmedel. Ger en ofärgad, hållfast limfog. 
Rengöring: vatten. 

Artikelnummer: 362301   29,90 Sek 
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Bilaga 7 Sammanställningsritning 
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Bilaga 8 Detaljritningar 
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