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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete på 30 högskolepoäng på D-nivå. Examensarbetet har 
utförts av två studenter på Mälardalens Högskola mot företaget NXT Design som har sin verksamhet i 
Örebro.  
 
Uppdraget som projektgruppen fick var att skapa ett koncept med ljudabsorberande och 
rumsskapande egenskaper för öppna kontorslandskap. Samtidigt som hänsyn skulle tas till andra krav 
som uppdragsgivaren och användare ställde på konceptet. För att samla in dessa krav genomfördes en 
analys av marknaden, litteraturstudier och intervjuer med personer som arbetar i eller med öppna 
kontorslandskap. Uppdragsgivaren har med sin branschkunskap även kunnat hjälpa till med kunskap 
om marknadskrav och övrig information som bidragit till en bred kunskapsbas.  Detta har medfört att 
krav på produkten kommit från både uppdragsgivare och personer som dagligen arbetar i öppna 
kontorslandskap. Vilket har medverkat till att resultatet är utformat för att tillfredsställa såväl 
användare som tillverkare. Uppdragsgivaren hade även kravet att det framtagna konceptet ska vara en 
nyhet vid eventuell lansering på marknaden. 
 
Resultatet av projektarbetet är en möbel som består av rumsskapande ljudabsorbenter och ett 
integrerat skrivbord. Även hurts och datorhylla är integrerat och utgår från skrivbordsytan, de står 
med andra ord inte på golvet. Konceptet är utformat för att skapa en arbetsplats med ytan 2200x2200 
millimeter. Med produkten följer en variation av möjligheter, detta delvis genom att den äger en 
justerbar sufflett. Suffletten går att ställa in steglöst, från att den döljs framför användaren inuti 
möbeln till att den är utfälld runt om och bakom användaren. Ytterligare funktioner som möbeln äger 
är möjligheten till att höja och sänka arbetsytan. 
 
Syftet med projektet var att utveckla en konkurrenskraftig produkt för marknaden öppna 
kontorslandskap samt ta fram en produkt som ger marknaden ett bättre utbud av ljuddämpande 
produkter. Målet med projektet var att skapa ett användbart produktkoncept samt framställa 
renderade bilder på produkten. Dessa skulle i största mån visa produkten och dess funktioner. Målet 
var även att konceptet skulle utformas med enklaste möjliga lösningar för att kunna anpassas efter de 
tillverkningsmetoder som det eventuella tillverkningsföretaget kan tänkas använda. Både syfte och 
mål anses vara uppnådda.  
 
Slutsatsen är att konceptet som lämnas vidare till NXT Design samt den eventuella tillverkaren är en 
bra början på en produkt som kan förändra arbetsmiljön i öppna kontorslandskap. 
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Förord 
Projektgruppen vill börja med att tacka Peter Åström och NXT Design som har givit oss möjligheten att 
utföra detta examensarbete. Peter Åströms stöd genom hela utvecklingsprocessen samt kunskaper 
om kontor och marknad har varit oumbärlig för projektets resultat. Vi vill rikta ett stort tack till vår 
handledare på högskolan, Ragnar Tengstrand, för motivation och stöd genom examensarbetet samt 
för viktig feedback och råd inför möten med uppdragsgivaren. Vi vill även tacka vår examinator Rolf 
Lövgren för rapport- och verktygshandledning under projektets gång. Även för den grundläggande 
metod inom produktutveckling som vi lärt oss i hans tidigare kurser. 
 
Vi vill också tacka Anders Wikström för bidrag av information gällande produktutvecklingsprocessen 
med inspiration av IDEO. Vi tackar även Bengt Erik Gustafsson för den ovärderliga hjälpen vid 
ominstallation av SolidWorks och allt där till. 
 
Vi vill även tacka intervjupersonerna Gunilla Svalelid på AQ arkitekter, Oskar Bernling på SPP 
Kundcenter och Peter Liljenroth, Microsoft Services för att ni ställde upp på intervjuer och gav oss 
kunskap om hur det fungerar att arbeta i öppna kontorslandskap. Vi tackar också Helena Magnusson 
på Dekorativ Akustik AB för intervjun som bidrog till en bredare informationsbas. 
 
Självklart vill vi tacka de kurskamrater som under projektets gång träffats med jämna mellanrum för 
att diskutera och stödja varandra i processen. Vi vill speciellt tacka Selina Rometsch som tog initiativet 
till att starta dessa träffar och som även har bidragit med värdefull kritik gällande rapporten. 
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som har varit ett stort stöd under hela arbetet. 
 
 
Eskilstuna, januari 2011 
 
 

 
 
 
 
 

Kenneth Svalelid   Petra Liljenroth 
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Ordlista 
Nedan följer en ordlista där begrepp som kan tolkas på olika sätt definieras för detta projekt. Även 
sådana ord som anses ha stor betydelse för detta projekt är definierade.  
 
CAD  
Engelsk förkortning av Computer Aided Design. CAD-program är ett program som används för att i 3D 
formge produkter.  

Design 
Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både 
funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov (http://www.svid.se/Om-
SVID/Vad-design-ar/, 2011).  

Diffuserande 
Genom detta arbete har begreppet diffuserande används i samband med konstruktion och yta med 
innebörden att det påtänkta objektet har en form som inte är plan eller rak. 

Estetisk   
Menas att något i betraktarens ögon anses vacker och tilltalande. I detta projekt är betraktaren den 
målgrupp som arbetet är riktat mot, det vill säga användare och inköpare för inredning i öppna 
kontorslandskap.  

Formgivning 
Verksamhet att konstnärligt skapa yttre form och dekor på främst bruksföremål och 
trycksaker (http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/, 2011).  

Formspråk 
Ett uttryck i form som är karakteristiskt. Inom detta projekt syftar formspråk på att produkten har 
utvecklats av samma person eller team hela vägen och förmedlar ett helhetsintryck. 

Idé 
En tanke som i ett tidigt stadium fyller en funktion.   

Idégenerering 
Ett begrepp som beskriver den process då flertalet idéer genereras.  

ISO-standard 
En ISO-standard är en dokumenterad överenskommelse innehållande tekniska specifikationer eller 
andra precisa kriterier som skall användas konsekvent som regler, riktlinjer eller definitioner av 
egenskaper för att säkerställa att material, produkter, processer och tjänster är lämpliga för sitt 
ändamål (http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/faq_standards_2.htm, 2011). 

Koncept 
En idé eller en sammanslagning av idéer som utvecklats med tydligare användningsområde och 
funktioner.  

http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/�
http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/�
http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/faq_standards_2.htm�
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Konceptgenerering 
Begreppet beskriver den process där idéer sammanslås eller separat vidareutvecklas till koncept. 

Ljudabsorption 
I detta projekt syftar det på att ljudet tas upp av materialet. Material som äger ljudabsorberande 
förmåga kan anses vara ljuddämpande, då ljudet tas upp av material. 

Ljudisolerande 
Egenskap som innebär att ett material kan isolera ljud. Med det menas att ljudet inte absorberas av 
materialet utan reflekteras och därmed återsänds tillbaka till ljudkällan. Ljudet koncentreras till det 
utrymme som det ljudisolerande materialet innefattar.  

Modell 
En förlaga på en produkt som endast visar själva utformningen av produkten. I detta projekt görs 
modeller i en mindre skala av den produkt som utvecklas. 

Produktområden  
I detta arbete menas de grupper av ljudabsorberande och ljudisolerande produkter som 
projektgruppen klassificerat under marknadsanalysen. Produkterna har delats in i grupper utefter 
deras egenskaper.   

Produktutveckling  
Syftar till den process som en produkt genomgår vid ny- eller vidareutveckling.  

Prototyp 
En förlaga på en produkt som förutom utformningen på produkten innefattar produktens funktioner. 

Rendering 
Uttryck för den process som 3D-modeller genomgår för att kunna framställas i form av bilder. 

Rumsskapande 
Detta begrepp syftar till en uppfattning om rumslig miljö. Denna uppfattning skapas med hjälp av en 
konstruktion som ger användaren en illusion av att de befinner sig i ett rum.  

Öppna kontorslandskap 
Med begreppet menas att kontorslokalen inte är indelad i kontorsrum. I ett öppet kontorslandskap 
sitter kollegorna i samma lokal och ofta är skrivborden placerade i mindre grupper. Det finns inga 
väggar och dörrar som delar av arbetsplatserna.  
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1. Inledning 
Denna rapport avhandlar ett examensarbete utfört mot företaget NXT Design. Examensarbetet har 
genomförts av två studenter från Mälardalens Högskola med handledning av Peter Åström från NXT 
Design och handledare Ragnar Tengstrand från högskolan. Området för examensarbetet var 
produktutveckling.  

1.1 Bakgrund 
Projektgruppen bestående av Petra Liljenroth och Kenneth Svalelid har genom kontakt med företaget 
NXT Design i Örebro inlett examensarbetet. Projektgruppen ska ta fram ett produktförslag som ska 
presenteras för NXT Design och efter detta ska eventuell producent kontaktas.  
 
Peter Åström, uppdragsgivaren från NXT Design har uppfattat en trend gällande arbetsplatser där 
öppna kontorslandskap ligger i fokus, då fler företag väljer att ändra till denna struktur. Fördelen med 
denna typ av arbetslokal är att det ges större överblick över medarbetarna och det är även mer 
utrymmessnålt. En av de största nackdelarna med öppna kontorslandskap är den höga ljudnivån men 
det finns även andra koncentrationsstörande moment. I samband med denna trend anser Peter 
Åström att utbudet för produkter som är utvecklade för detta område är litet. Uppdraget 
projektgruppen har tilldelats är därför att undersöka området och ta fram ett förslag på en ny produkt 
för öppna kontorslandskap. Den främsta funktionen skall vara att minska ljudnivån samtidigt som 
hänsyn ska tas till andra viktiga aspekter som exempelvis ljus. Peter Åström har även som önskemål att 
det framtagna konceptet skall inneha rumsskapande egenskaper. 

1.2 NXT Design 
NXT Design är en designbyrå som startade sin verksamhet under 2010 och är baserade i Örebro. 
Verksamheten har dock funnits innan dess men då under ett annat företag.  NXT Design är ett 
konsultföretag vars verksamhetsområde är kommersiella inredningar. De inreder offentliga lokaler, 
företagslokaler och utvecklar såväl koncept för inredning som möbler till inredningen. Kunder som NXT 
Design har genomfört inredningar till är bland andra Burger King, Foodcourt Nacka Forum och 
R.O.O.M. Detta innefattar alltså design och ritningar till butiker i de flesta branscherna. NXT Design har 
kontakter med leverantörer och tillverkare av kontorsmöbler och de har tidigare fört diskussioner om 
samarbete vid framtagning av nya produkter inom kontorsmiljön. 
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2. Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att genom framtagning av koncept på produkt för offentlig miljö, med 
huvudfokus på öppna kontorslandskap, kunna erbjuda marknaden ett bättre utbud av ljuddämpande 
produkter för kontor. Syftet är även att utveckla en konkurrenskraftig produkt som idag saknas på 
marknaden. Produkten som utvecklas kan NXT Design med hjälp av tillverkare vidareutveckla för att 
lansera produkten. Detta påverkar indirekt NXT Designs kundlösningar, genom att de då kan erbjuda 
fler alternativ. Med detta arbete kan även det tilltänka tillverkningsföretaget komma att gynnas i form 
av en lönsam produkt som överensstämmer med konsumenternas önskemål och krav.  
 
Målet med projektet är att skapa ett användbart produktkoncept samt framställa renderade bilder på 
produkten, som ska visa produkten och dess funktioner. Produktkonceptet och dess komponenter ska 
i största mån utformas med enklaste möjliga lösningar för att kunna anpassas efter de 
tillverkningsmetoder som det aktuella tillverkningsföretaget kan tänkas använda. Projektet ska även 
sammanställas i form av en rapport för att redovisa den tillämpade lösningsmetoden.  
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3. Projektdirektiv 
De projektdirektiv som har bestämts gällande projektets omfattning, begränsningar och resurser som 
finns att tillgå har förmedlats muntligt vid möten med uppdragsgivaren. De punkter som fastställts är 
följande: 

• Resultatet av arbetet skall vara ett koncept på produkt för öppna kontorslandskap.  
• Vid framtagning av koncept ska hänsyn tas till såväl ljud som ljus. 
• NXT Design kommer vid överrenskomna beslutsfaser fungera som stöd i arbetet. 
• Projektgruppen har som ansvar att för egen del utreda information gällande ljud, material och 

konstruktion. 
• NXT Design kommer att bistå med nödvändiga informationskällor vid behov, exempelvis 

produktkataloger och ritningsunderlag. 
• Projektgruppen kommer att framställa renderingar och illustrationer på det valda konceptet. 
• Förslag på materialval ska tas fram.  
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4. Problemformulering 
Problemformuleringen specificerar de problem som projektmedlemmarna ska framställa lösning till 
och de krav som ställs på denna. Problemställningen formuleras i form av en punktlista. En detaljerad 
kravspecifikation har utöver problemformuleringen sammanställts för att beskriva specificerade krav 
på lösningen, se bilaga 13.12 Kravspecifikation. 
 

• Hur ska produkten utformas för att optimalt fungera ljudabsorberande? 
• Hur skapas en ljudabsorberande produkt som kan regleras efter användarens behov? 
• Hur ska produkten utformas för att ge användaren en rumsskapande och privat känsla? 
• Hur ska produkten utformas för att fungera som en del eller helhet av ett komplett system i 

det öppna kontorslandskapet? 
• Hur utformas produkten för att differentieras gentemot andra produkter? 
• Hur anpassas konceptet till NXT Designs önskemål gällande utformning? 
• Hur kan resultatet kvalitetssäkras? 
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5. Projektavgränsningar 
Examensarbetet skall utföras inom en period på en termin, vilket motsvarar tjugo veckor. Detta 
innebär att avgränsningar måste ske för att fokusera på projektets viktigaste områden. 
Avgränsningarna sammanfattas nedan. 

• Arbetsinsatsen ska motsvara heltidsstudier under en termin för två studenter på vardera 30 
högskolepoäng. 

• Ekonomiska uträkningar kommer ej att utföras. 
• Projektet kommer till viss del att innefatta förslag på materialval.  
• Dokumentationen av examensarbetet kommer att redovisas i form av en rapport som 

innefattar arbetsprocessen och resultatet av arbetet. 
• Produkten kommer att visualiseras med renderingar och illustrationer, eventuell prototyp 

lämnas till aktuell tillverkare. 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I detta kapitel redovisas vilka teorier, verktyg och lösningsmetoder som ligger till grund för 
examensarbetet. 

6.1 Teoretiskt referensram 
Projektgruppens teoretiska referensram kommer att byggas på litteratur kring 
produktutvecklingsprocessen som inhämtats under utbildningstiden. Inspiration och teorier inhämtas 
för att utveckla och optimera arbetsprocessen efter det specifika projektet, vilket leder till ett 
effektivare arbete och bättre resultat.  

6.1.1 Undersökningsmetodisk litteratur 
Den huvudsakliga litteraturen som används som stöd för metod under informationsinsamlingsfasen är 
Judith Bells bok Introduktion till forskningsmetodik och Rolf Ejvegårds Vetenskaplig metod. Dessa 
böcker har studerats för att ge en grundläggande kunskap om tillvägagångssätt för arbete med de 
olika delarna i informationsinsamlingen. Litteraturen har även används i syfte att kvalitetssäkra 
arbetet. Informationsinsamlingen är en viktig del i utvecklingsarbetet speciellt då området för 
utvecklingen är förhållandevis okänt för projektgruppen. Att hämta in information från olika typer av 
källor breddar synen på området och en större kunskap om ämnet erhålls.  

6.1.2 Produktutvecklingslitteratur 
En produktutvecklingsprocess är den utveckling som omfattar en produkts livscykel, från den 
uppkomna idén till återvinning. Denna process är iterativ då befintliga produkter ständigt förbättras i 
nya produktutvecklingsprojekt. Avsikten med dessa förändringar kan vara anpassning till nya 
kundkrav, integration av ny teknik, större krav på besparingar i tillverkning eller andra orsaker som 
anses vara nödvändiga. Företag som utvecklar produkter använder en mer eller mindre strukturerad 
process när de utvecklar produkter, denna process kan likväl vara medveten som omedveten. 
 
Produktutvecklingsprocessen har utformats i ett antal olika varianter för att beskriva de olika 
processtegen. Under studietiden har bland annat Ulrich och Eppingers (2008) Allmänna 
produktutvecklingsprocess, Tim brown (2008) Design Thinking, Stiftelsen Svensk Industridesigns (2010) 
Designprocess samt Kenneth Österlins (2007)Designprocess presenterats i olika sammanhang. 
 
Generellt bygger dessa processer på samma grundsystem där innehållet av uppgifter inom 
processtegen kan variera. För att göra processen överskådlig illustreras en generell 
produktutvecklingsprocess i figur 1.  
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Processen som beskrivs är uppdelad i sex olika faser där varje fas innehåller kvalitetssäkrade metoder 
och verktyg baserade på inriktingen av produktutvecklingsprojektet. Faserna beskrivs sammanfattat 
nedan. 
 

1. Planering: Inledningsvis genomförs informationsmöten, planering och definiering av resurser 
och förutsättningar. 

2. Analys: I denna fas genomförs informationsinsamling, identifiering av kundkrav och 
undersökning av marknaden. 

3. Idegenerering: Utifrån informationen som hämtas in i analyssteget påbörjas utveckling av 
idéer, olika metoder kan användas som hjälpmedel exempelvis brainstorming. 

4. Konceptval: Koncept formas och utvärderas med hjälp av prioriteringar så som tekniska 
egenskaper eller marknadsvärderingar.  Ett eller flera koncept väljs för fortsatt utveckling. 

5. Genomförande: Det valda konceptet vidareutvecklas, presenteras och testas. Detaljer 
bearbetas och osäkerheter elimineras. 

6. Uppföljning: För att optimera framtida utvecklingsprocesser utvärderas arbetet. 

6.1.3 Projektspecifik litteratur 
För att skaffa grundläggande kunskap inom de ämnesområden som är specifika för projektet har 
litteratur som innefattar fenomenen ljud och ljus undersökts. Inom området ljud har bland annat 
studier gjorts i Alphonce (1998), Fysik för gymnasieskolan B och Ardley (1988), Fysiken – materia och 
energi. Fördjupningen om ljus har delvis skett genom studier av Starby:s (2006), En bok om belysning.   
Tillämpning av denna litteratur finns i kapitel 7.2.2 Informationsinsamling. 

6.2 Projektplanering 
För att genomföra ett projekt är en av de viktigaste uppgifterna själva planeringen av arbetet. Med 
hjälp av en projektplan förtydligas vilka uppgifter som innefattas i den tänkta 
produktutvecklingsprocessen. Projektplanen fungerar som ett hjälpmedel för att kontrollera att 
arbetet är på rätt väg. Denna vägledning ger ett målriktat arbete och bättre förutsättningar för ett 
lyckat resultat. Det är även viktigt att kunna avvika från projektplanen för att vid behov förlänga vissa 
moment alternativt korta av andra. Det finns flera upplägg av tidsplaneringsscheman, som är mer eller 
mindre lämpliga beroende på projektets upplägg. Projektgruppen har under studietiden främst 

Figur 1. Generell produktutvecklingsprocess 
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använts sig av Gantt-schema och kommer därför att använda det upplägget under det aktuella 
projektet. 

6.2.1 Gantt-schema 
Gantt-schema är en metod för tidsplanering i projektarbeten där aktiviteter redovisas enligt en 
kalenderskala (Ander, 1989, s.30). Planeringsschemat är överskådligt och enkelt att redigera under 
projektets gång. I den vänstra kolumnen av schemat anges aktiviteterna och tiden beskrivs linjärt, 
exempel veckovis. Schemat kan skötas av specifika planeringsprogram eller utformas i kontorsprogram 
som Microsoft Excel (Larsson, 1998, s.71).  

6.3 Informationsinsamling 
Oavsett om det gäller utveckling av en tidigare existerande produkt eller nyutveckling av produkt är 
det nödvändigt att utforska behoven för utvecklingen. Utforskningen kan exempelvis gälla 
marknadsmöjligheter och kundkrav. Informationsinsamlingen är i och med detta en viktig del i 
produktutvecklingsprocessen, enligt vissa teorier ska informationsinhämtning omfatta större delen av 
tiden i projektet (Brown, 2008, s.85-92). Det finns flertalet metoder för att hämta in information, 
nedan beskrivs de tre tillvägagångssätt som projektgruppen använt under arbetets gång: 
Marknadsundersökning, Litteraturstudier och Intervjuer.  

6.3.1 Marknadsundersökning 
En viktig aspekt som berör projektet är analys av nuläget och den utveckling som sker på marknaden, 
som påverkar den tilltänkta produkten. För att införskaffa information om detta är det lämpligt att en 
marknadsundersökning genomförs. I samband med denna undersökning samlas ofta information 
gällande konkurrenter och konkurrerande produkter in. Viktig information kan vara styrkor och 
svagheter hos företag och produkter, potentiella marknadssegment och trender (Aaker, 1992, s.88-
99). 

6.3.2 Litteraturstudier 
Att genomföra en litteraturstudie innebär att man hämtar information från olika tryckta källor. Dessa 
källor kan exemplifieras som vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter (Ejvegård, 2003, s.45). 
Upphovsmännens objektivitet i ämnet är inte alltid självklar, för att skapa en neutral tolkning av ämnet 
som behandlas bör därför flertalet källor studeras.  Det innebär att litteraturen bör granskas kritiskt för 
att identifiera personliga tycken och tolkningar som är gjorda av författarna (Bell, 2009, s99-100).  

Figur 2. Exempel på ett enkelt Gantt-schema 
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6.3.3 Intervjumetodik 
Att hämta information från de tilltänkta användarna av produkten är viktigt och kan bland annat göras 
genom intervjuer. En intervju innebär en muntlig kommunikation mellan minst två personer som 
genomförs för utbyte av information. Det finns olika tillvägagångssätt att utföra en intervju på, de olika 
metoderna är utformade för att passa olika syften. Det är viktigt att tillvägagångssättet är bestämt 
innan intervjun utförs, för att få ut så mycket meningsfullt som möjligt av tillfället. Verktyg som 
används för att genomföra en intervju är tillexempel penna, papper och diktafon (Ejvegård, 2003, s.49-
53). 

6.4 SWOT-analys 
En SWOT-analys kan genomföras på såväl 
produkter som produktområden, den kan 
dessutom användas på olika ställen i 
utvecklingsprocessen beroende på vad syftet 
med den är. Namnet SWOT är en akronym för de 
engelska orden Strenghts, Weeknesses, 
Oppertunites och Threaths. På Svenska är 
motsvarigheten Styrkor, Svagheter, Möjligheter 
och Hot. Det är dessa områden som analyseras i 
arbetet med en SWOT-analys. Styrkor och 
svagheter anses höra till den interna analysen 
medan möjligheter och hot analyseras ur ett 
externt perspektiv. En SWOT-analys utformas 
oftast genom att dela upp en fyrkant i fyra 
mindre lika stora fyrkanter, en för varje kategori som 
skall analyseras. Detta ger en bra överblick av 
analysen. Alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot listas i respektive fyrkant. Det bidrar till att alla 
områden uppmärksammas samtidigt och en uppfattning om vad som väger starkast kan bildas. Figur 3 
visar ett exempel på hur en SWOT-analys kan vara utformad (Österlin, 2007, s.118). 

6.5 Funktionsanalys 
Då en produkt ska utvecklas är det viktigt att fundera ut vad som är produktens huvudsyfte, det vill 
säga varför produkten finns eller ska finnas. Det handlar alltså om att fundera ut den huvudsakliga 
funktionen som produkten har.  
 
Först identifieras en huvudfunktion för produkten. Huvudfunktionen är i sin tur beroende av dess 
delfunktioner, detta innebär att om en delfunktion försvinner uppfylls inte längre huvudfunktionen. 
Delfunktionerna är alltså nödvändiga för att huvudfunktionen ska fungera. För att delfunktionerna ska 
uppfyllas kan det även finnas underfunktioner. Förhållandet mellan en delfunktion och en 
underfunktion är detsamma som mellan en delfunktion och huvudfunktionen. För att tydligöra det 
förhållandet kan det beskrivas som att delfunktionerna svarar på frågan ”Hur?” sett från 
huvudfunktionen, hur uppfylls den. Huvudfunktionen svarar på frågan ”Varför?” sett från 
delfunktionen, varför finns delfunktionen. Denna metod går att applicera i hela funktionsträdet där 
funktioner i nivån under svarar på ”hur” och funktionerna i nivån över svarar på ”varför”. Detta 
illustreras i figur 4. Det finns även funktioner som är önskvärda att produkten ska äga, men som inte är 

Figur 3. Exempel på en enkel SWOT-analys  



 

10 
 

nödvändiga för att uppfylla huvudfunktionen, dessa funktioner kallas för stödfunktioner (Österlin, 
2007, s.42-43). 
 
 
 

 

För att illustrera en funktionsanalys på ett överskådligt används ofta illustrationer i form av ett 
funktionsträd. För att göra det mer överskådligt skiljs ofta de olika kategorierna av funktioner genom 
att använda sig av olika typer av streck eller färger beroende på om det är huvudfunktionen, en 
delfunktion, underfunktion eller stödfunktion (Österlin, 2007, s.43). 

6.6 Quality function deployment 
Quality function deployment även förkortat QFD 
är en metod som används för att omvandla 
användarkrav till design, med hänsyn till 
kvalitet. Metoden används för att uppnå 
designkvalitet i delsystem, komponenter samt i 
tillverkningsprocessen (Akao, 1994, s.339). För 
att genomföra detta fokuseras arbetet på fyra 
större faser: Produktdesign, Identifiering av 
kritiska komponenter och enheter, 
Processdesign samt Process- och 
kvalitetskontroll. Produktdesign, som är en av 
de större faserna kan utvecklas med hjälp av det 
schematiska verktyget House of Quality, se figur 
5 (Ulrich & Eppinger, 2008, s.75).  
 
Verktyget hjälper utvecklaren att se samband 
mellan marknadskrav och produktegenskaper. 
Även styrkor och svagheter för såväl den egna produkten som konkurrenternas blir tydliga. Verktyget 
kan användas på helt nya produkter likväl som på existerande produkter som skall utvecklas. House of 
Quality utförs vanligtvis i två olika faser, den första delen utförs ofta innan idégenereringen för att 

Figur 4. Exempel Funktionsanalys 

Figur 5. Exempel på House of Quality 
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identifiera samband mellan kundkrav och produktegenskaper. Den andra fasen där verktyget återigen 
används är då det finns ett utarbetat koncept som skall jämföras och utvärderas mot konkurrenter 
som finns på marknaden.  

6.7 Kravspecifikation 
När information om förutsättningar och målsättningar för den planerade produkten åstadkommits är 
det lämpligt att sammanställa dem i en kravspecifikation. Kravspecifikationen kan ses som ett levande 
styrdokument och utvecklas under det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 
informationsinsamlingsfasen framkommer information om marknaden, kundkrav, tillverkning, 
ergonomi och formspråk. Denna information struktureras och funktionerna som produkten ska ha 
definieras i form av krav (Österlin, 2007, s.43).  
 
Funktioner kan innefatta såväl konkreta som emotionella egenskaper. De krav som framställs ska 
formuleras utan en bestämd lösning för att undvika att begränsa arbetet i alltför stor grad. Dock är det 
lämpligt att precisera dem i form av ett värde och enhet, detta gör det lättare att undersöka hur väl 
kraven uppfyllts senare i projektet (Ulrich & Eppinger, 2008, s.73). 

6.8 Idégenerering 
När tillräcklig information samlats in för att förstå bakgrunden till problemet är det dags att generera 
idéer. För kreativt skapande och framtagning av idéer finns det många metoder. Dessa metoder och 
verktyg är uppbyggda på olika sätt och tvingar oftast användaren att tänka i nya och annorlunda 
banor. Nedan beskrivs metoder som fungerar som stöd i idégenereringsfasen. 

6.8.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod för idéskapande och finns i ett antal varianter, bland annat visuell 
brainstorming, stop and go, turordning, brainwriting och kollektiv anteckningsbok (Österlin, 2007, 
s.45). Brainstorming kan utföras såväl ensam som i grupp där syftet är att generera idéer utan spärrar. 
Ofta utgår grunden från ett antal punkter som är viktiga att tänka på under genomförandet.  

• Kritik och bedömning är förbjudet.  
• Ett stort antal idéer eftersträvas . 
• Idéerna ska ”skilja sig från mängden”.  
• Deltagarna får gärna kombinera och komplettera framkomna idéer.  

En fördel gällande alla typer av brainstormingmetoder är att använda sig av visuell brainstorming där 
idéer förtydligas och kommuniceras i form av skisser. 

6.8.2 Egenskapspussel 
Egenskapspussel är en idégenereringsmetod som handlar om att definiera egenskaper som en produkt 
eller tjänst har eller ska ha. Genom att definiera exempelvis tre viktiga egenskaper för produkten och 
efter detta sätta de tre egenskaperna som variabler börjar idégenereringen med att användaren 
genererar olika former eller egenskaper för de tre utvalda variablerna. Då denna del av 
idégenereringen är avslutad är det dags att kombinera en egenskap eller form från varje variabel.  
Med hjälp av dessa tre egenskaper eller former genereras nya idéer fram (Michanek & Breiler, 2007, 
s.114).  
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6.8.3 Negativ idégenerering 
Den negativa idégenereringen börjar med att ett positiv fokusområde identifieras, till exempel ”Hur 
skapas en större efterfrågan av produkten?”. Det positiva fokusområdet skall därefter omvandlas till 
negativt, exempelvis ”Hur skapas en mindre efterfrågan av produkten?”.  Genom att göra två parallella 
listor där de positiva och negativa fokusområdena är rubriker börjar idégenereringen med att lista ett 
antal idéer på hur det negativa fokusområdet kan uppfyllas. Då en godtagbar lista med idéer har 
skapats börjar nästa del av idégenereringen, de negativa idéerna ska då omvändas till att uppfylla det 
positiva fokusområdet. Metoden används för att det ofta kan vara enklare att hitta de negativa 
idéerna och med denna metod är detta faktiskt tillåtet. Genom att sedan omvända dessa till positiva 
kan idéer identifieras som aldrig annars uppkommit (Michanek & Breiler, 2007, s.117).  

6.9 Pughs matris 
Pughs matris är ett verktyg som används för att jämföra och fungera som stöd vid val av det koncept 
som skall utvecklas vidare. Genom att föra in koncepten i Pughs matris kan en strukturerad och logisk 
jämförelse göras mellan dem.   
 
Som regel används en referensprodukt för att jämföra om konceptet klarar av kriterium bättre eller 
sämre än referensprodukten. Vanligtvis kan den befintliga produkten som ska utvecklas väljas som 
referensprodukt. Ska en ny produkt utvecklas väljs istället en likande produkt på marknaden som 
referens.  
 
Med hjälp av värderingssystem för 
koncepten och viktning av kriterium 
rangordnas koncepten med hjälp av 
en total summa. Det koncept som i 
slutet har det högsta totala värdet är 
det koncept som anses vara det som 
bäst uppfyller kriterierna för 
vidareutveckling. Dock bör även en 
magkänsla för vad som är det rätta 
styra valet av koncept. Det kan finnas 
ett koncept som fallerar på grund av 
ett krav och då bör det undersökas om detta krav går att uppfylla bättre genom förändringar i 
konceptet, eller om två koncept kan slås ihop till ett. Något som är allmänt oberoende för vilka skalor 
som används för bedömning är att + och – används för att visa om ett koncept är bättre eller sämre än 
referensprodukten. Koncept att utveckla vidare kan även väljas genom att ta det koncept som fått flest 
+, det behöver alltså inte endast väljas utifrån den högsta summan (Ulrich & Eppinger, 2008, s.130-
133).  

6.10 PIPS 
PIPS står för Phases of Integrated Problem Solving och är ett utvärderingsverktyg som används i olika 
moment inom en produktutvecklingsprocess (Baxter Mike, 2002, s.96-99). I den mall projektgruppen 
har använt sig av kretsar utvärderingen kring momenten problemdefinition och specificering, 
idégenerering och skapande av idéer, framtagning av lösningar, bearbetning av lösning och slutligen 
utvärdering av lösningen. Utvärderingen sker kring ett antal frågor som besvaras på en skala 1-5 

Figur 6. Exempel på Pugh-matris 
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beroende på hur väl projektgruppen anser att frågorna överrensstämmer med arbetets gång. 
Resultaten diskuteras sedan för att lyfta fram positiva och negativa lärdomar. Fördelar med PIPS 
utöver den feedback verktyget ger är att verktyget även hjälper gruppen att ladda ur spänningar. Den 
ger en strukturerad metod för att vädra åsikter. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
Nedan redovisas de lösningsmetoder som följts under projektets gång. Hur metoderna har genomförts 
och varför projektgruppen valt just dessa metoder.  

7.1 Arbetsprocess 
För att kvalitetssäkra projektet delades utvecklingsprocessen upp i fyra stycken faser i samband med 
att Gantt-schemat upprättades, dessa faser förklaras i följande punktlista samt illustreras i Figur 7.  
Den arbetsprocess som projektgruppen valt att följa utgår från den generella 
produktutvecklingsprocess som förklarats och illustrerats i stycke 6.1.2, dock har andra indelningar 
gjorts. Det som där beskrivs som steg 1 och även delar av steg 2 tillhör i projektgruppens 
arbetsprocess fas 1. Steg 2 i den generella processen handlar om analys och identifiering, vilket även 
är projektgruppens fas 2. Steg 3 och 4 motsvarar fas 3 och steg 5 fas 4. Sista steget i den generella 
processen avser uppföljning, vilket inte kommer att rymmas inom detta examensarbetes ramar. 
Istället görs en analys av resultatet och slutsatser samt rekommendationer lämnas vidare till 
uppdragsgivaren och den potentiella tillverkaren.  
 

 
1. Första fasen som projektgruppen har namngett till informationsfas innefattar en 

projektplanering samt grundläggande marknadsundersökning, litteraturstudier och intervjuer. 
Denna fas är upprättad för att lägga en bra kunskapsgrund till det kommande arbete som ska 
uträttas i projektet.    

 
2. Den andra fasen som har namngivits till definieringsfas innefattar en strukturering och 

precision av de krav som finns på produkten, från såväl marknaden som från uppdragsgivaren. 
I denna fas utförs olika verktyg som hjälpmedel för att få fram tydliga riktlinjer.  

 
3. Tredje fasen är konceptfasen, där utförs idégenerering och konceptgenerering. Även här 

används produktutvecklingsverktyg för att kvalitetssäkra fasen.  
 

4. Fjärde och sista fasen, utvecklingsfasen, är den fas där det slutgiltiga produktkonceptet 
utvecklas för att uppnå sin fulla potential.     
 

Figur 7. Projektets arbetsprocess  
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Genom hela arbetet har möten genomförts med Peter Åström på NXT Design samt med Ragnar 
Tengstand, projektgruppens handledare på Mälardalens Högskola. Mötesanteckningar från möten 
med NXT Design finns i bilaga 13.1 och mötesanteckningar från möten med Ragnar Tengstrand finns i 
bilaga 13.2.  

7.2 Informationsfas 
Informationsfasen börjar med att projektet planeras med hjälp av ett Gantt-schema. Därefter samlas 
information in med hjälp av olika metoder, de metoder som projektgruppen valt i detta projekt är 
marknadsundersökning, litteraturstudier och intervjuer.  

7.2.1 Gantt-schema 
Planeringen av examensjobbets alla delmoment gjordes genom att upprätta ett Gantt-schema. Ett 
utkast på delmomenten som skall utföras i projektet formulerades. Efter en genomgång av dessa 
tillsammans med NXT Design gjordes modifieringar för att fastställa det slutgiltiga Gantt-schemat som 
projektets planering grundar sig i. Efter att alla delmoment fastslagits gjordes en tidsplanering av varje 
delmoment. Tidsplaneringen visar vilka veckor som delmomenten skall utföras samt hur många 
timmar som planerats för utförandet av dessa. Alla delmoment delades därefter in i faser för att ge 
ytterligare struktur till projektet. För fullständigt Gantt-schema se bilaga 13.3. 
 
Projektgruppen valde att använda denna metod då den använts i tidigare kurser och därmed inte 
kräver inlärning. Dessutom illustreras planeringen av aktiviteter och tidsåtgång på ett överskådligt sätt 
vilket underlättar planeringsarbetet. Projektgruppen kommer även att sammanställa tidsåtgången för 
uppgifterna med hjälp av en tidrapport. Denna har som syfte att fungera som en påminnelse för den 
planerade tid som ska dediceras dagligen och även att redovisa arbetsgången inom projektgruppen för 
att undvika snedbelastning. Tidrapporterna är integrerade i Gantt-schemat vilket innebär en ständig 
uppdatering i planeringen.  

7.2.2 Informationsinsamling 
För att ge en bred kunskapsbas inhämtas information från olika källor med hjälp av tre olika metoder. 
Dessa tre metoder är marknadsundersökning, litteraturstudier och intervjuer.  
 
Marknadsundersökning 
Inledningsvis i informationsinsamlingsfasen genomförs en marknadsundersökning för att skapa 
grundläggande kunskap om konkurrenter och de produkter som finns på marknaden idag. Fokus för 
marknadsundersökningen har främst lagts på en enklare konkurrentanalys, produkter som finns på 
marknaden idag samt trender som kan ha betydelse för projektet.  
 
Konkurrentanalys 
För att få en grundläggande kunskapsbas gällande marknaden och företagen har en konkurrentanalys 
genomförts. Syftet med denna var att lokalisera de största företagen som är etablerade på marknaden 
för kontorsmöbler och då främst ljudabsorberande produkter. Ett företags omsättning fungerar ofta 
som en indikator på företagets storlek och marknadsandelar inom sitt område. Därför har information 
om detta använts för att rangordna de företag som analyserats. Hänsyn bör tas till att holdingbolag 
kan innefatta fler industrier än endast möbelindustrin. Flertalet av de största företagen har dessutom 
inte absorberande produkter som huvudfokus vilket vissa av de mindre företagen har. Det företag som 
utmärker sig är Lammhult Design Group som har en hög omsättning och även en egen avdelning för 
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framtagning av ljudabsorbenter.  De har även ett brett sortiment jämfört med övriga företag. För den 
fullständiga konkurrentanalystabellen, se bilaga 13.4. 
 
Produktanalys 
För att skapa grundläggande kunskap om produkter som finns på marknaden idag har en undersökning 
gällande befintliga produkter genomförts. Undersökningen resulterade utöver texten nedan även i en 
sammanställning av insamlade produktbilder för varje området, se bilaga 13.5. De områden som 
identifierades var: Standardskärmväggar, Skärmvägg av glas, Moduler, Paneler och Möbler. 
 
De flesta företag erbjuder varianter av standardutformade skärmväggar 
där utformningen består av en enkel rektangulär vägg med ben eller 
liknande bas, se figur 8. Dessa standardskärmväggar är mobila och används 
som avskiljare mellan skrivbord såväl som avskiljare i öppna rum. Ofta finns 
även mindre varianter som kan monteras direkt på skrivbordet. Olika 
skärmväggar skiljer sig i form av textilval, relief, basens utformning, färg, 
tryck och oregelbunden struktur på ytan. 
 
Ett antal företag erbjuder även skärmväggar med glas som avskiljare. Dessa 
väggar finns både som mobila system och med krav på installation. 
Nackdelen med glasskrämväggar är att de inte har samma absorberande 
funktion som de standardutformade väggarna. Fördelar med glasväggar är 
översiktlighet och större insläpp av ljus samt att utrymmen kan kännas 
större. Variation mellan skärmväggsmodellerna skiljer sig i form av 
frostning, böjd form och visuella tryck. Det finns även hybridmodeller 
bestående av standardvägg som bas och övre del av glas.  
 
Utöver dessa områden finns även ljudabsorberande paneler, 
modullösningar och takhängda produkter. Dessa produkter har större 
variation gällande utseende än de tidigare produktområdena.  
 
Paneler kan idag bland annat utformas som tavlor, genom att tryck 
appliceras direkt på absorbenten. Paneler placeras på väggar och varierar 
utöver de egenskaper som beskrivs för standardvägg genom att oftare vara 
organiskt utformade, se figur 9. De kräver enklare installation mot vägg. 
 
Modullösningarna särskiljer sig från de andra systemen genom att bestå av 
mindre passbitar som tillsammans fungerar som avskiljare, för exempel se 
figur 10. Dessa system är ofta symmetriskt uppbyggda och kan ses som en 
kombination mellan urstansade hål och material. Denna utformning har 
fördelen att den ger större ljusinsläpp. Dock har den inte har samma 
ljudabsorberande förmåga som solida skärmväggar.  
 
En ytterligare lösning är takhängda produkter bestående av ljudabsorbenter gestaltade i valfri form då 
de inte kräver plana ytor mot exempelvis skrivbord eller väggar. Dessa produkter kräver enklare 

Figur 8. Exempel på 
standardskärmvägg 
 

Figur 9. Exempel på 
ljudabsorberande panel  
 

Figur 10. Exempel på 
modullösning  
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installation och eventuell förstärkning av taket, de har fördelen att 
inte påverka kombination av resterande möbler. 
 
Det finns även möbler som är utformade med hänsyn till akustik och 
ljudabsorption. Dessa möbler har oftast en huvudfunktion som 
exempelvis kan vara att möjliggöra sittplats i form av en fåtölj med 
ljuddämpande egenskaper. Där har material och formgivning 
utformats med syftet att fungera ljudabsorberande. Figur 11 är ett 
exempel på fåtölj med ljudabsorberande och ljudisolerande 
funktion.  
 
Inom produktgruppen möbler innefattas sittmöbler, förvaringsmöbler, 
lampor och andra möbler som utvecklats med hänsyn till akustik. Fördelen 
med dessa möbler är att de har flera funktioner och gällande design ges 
större utrymme för variation än många av de andra ljudabsorberande produkterna. En nackdel kan 
vara att fåtöljer och liknande produkter har mindre total yta för absorption jämfört med 
standardskärmväggar. 
 
Trender 
Det är viktigt att upptäcka förändringar på marknaden för att kunna skapa konkurrenskraftiga 
produkter, projektgruppen valde därför att genomföra en trendanalys. Fokusområden för denna 
undersökning var färg, form och miljö.  
 
Gällande trender för färger finns det flera större företag som årligen ger 
ut prognoser, detta kan vara i form av ett antal färger eller en specifik 
färg. Ett av företagen som ger ut sådana prognoser är Pantone, de har 
bland annat meddelat att ”årets färg” för 2010 är turkos. Trendrapporter 
för färgkartor som ges ut är ofta årstidsspecifika, vilket innebär att 
rapporterna ser olika ut beroende på om det är vår, sommar eller höst. 
Vilket exempelvis innebär att dovare färger ofta presenteras inför hösten. 
CIFF, Copenhagen International Fashion Fair presenterade färger enligt 
figur 12 som trendfärger för vår och sommaren 2010. En exakt prognos 
för vilka färger det blir i framtiden är svårt att ge, trots det går det att skaffa sig en uppfattning om 
kommande trendfärger då färgkartorna som presenteras oftast genomgår mindre förändringar av 
nyansskillnader och färgskalor.  
 
När det gäller det färgmässiga utseendet på produkter har flertalet tekniker för grafiska tryck 
utvecklats på senare tid. Det innebär att utseende kan specialanpassas efter kundens önskemål och 
smak med exempelvis fototryck. Dessa specialanpassade tryck kan göras på såväl tyg, plast och glas. 
Några av de mest använda teknikerna idag är screentryck, offsettryck och digital transfer (Exponator 
AB, Tryckteknik). Under senare år har dessa tekniker optimerats vilket inneburit billigare investeringar 
och möjlighet att trycka i mindre serier eller till och med att trycka unika tryck.  
 
Formgivning av produkters utseende spås även de av såväl företag som privatpersoner med jämna 
mellanrum. De tendenser projektgruppen har uppmärksammat är att fokus idag ofta läggs på 

Figur 12. Färgkarta från CIFF.  

Figur 11. Exempel på fåtölj med 
ljudabsorberande funktion 
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individualistisk formgivning, där produkten ska vara anpassad till 
användarens specifika krav. Individualistiska former kan framställas som 
handgjorda produkter eller med hjälp av tillverkningsmetoder som tillåter 
slumpmässig formgivning. Vad det gäller formspråket har det på senare 
tiden gått en trend mot 50- 60- och 70-tals retro. Något som har 
återspeglats i såväl mode som inredning. Begagnade produkter renoveras 
och nya produkter utformas med typiska formspråk för respektive 
årtionde, se figur 13. 
 
Miljöfrågor har varit och är fortfarande ett ämne som diskuteras ständigt i 
alla medier. Företag ansluter sig till organisationer och andra förbund som 
analyserar företagens miljöarbete och ger ut certifikat som säkerställer 
vilka krav som uppfyllts. Dessa certifikat och medlemskap används sedan 
vid marknadsföring. Många företag klassificerar sitt miljöarbete efter ISO-standarder (Swedish 
Standards Institute, Miljö) men det finns även andra internationella organisationer som exempelvis 
Forest Stewardship Council (Forest Stewardship Council, FSC Certification) eller, den i norden officiella 
miljömärkningen, Svanen (Miljömärkning Sverige, Varför miljömärkt?), som används för certifieringar 
och klassificeringar.  
 
Litteraturstudier 
Litteraturstudier har genomförts för att hämta kunskap inom områdena ljus, ljud och 
ljudabsorberande material. Informationsinsamlingen har skett från både böcker och internet. 
Studierna har genomförts för att ge den kunskap som är nödvändig för ett bra resultat. För att uppnå 
en god miljö för både ljud och ljus erfordras en väl genomtänkt planering, i denna är ljudabsorption ett 
mycket viktigt begrepp (S-Line Office AB, 2003).  

Ljus 
Begreppet ljus är fysiskt sett en elektromagnetisk strålning. Människan ser inte ljuset i sig förrän 
ljusvågorna träffar ögats näthinna, först vid denna händelse uppfattas ljuset visuellt (Crealux AB, Fakta 
om ljus och belysning, s. 6). Den elektromagnetiska strålningen som ögat registrerar handlar om en 
strålning vars våglängder rör sig mellan 380-780 nanometer, detta område utgör en mycket liten del av 
den totala elektromagnetiska strålning som finns runt omkring människan (Bosch AB, Elektriska & 
ljustekniska begrepp). Denna typ av strålning kallas i vardagligt tal för ljusstrålning eller synstrålning 
(Anell, 2007, s.3). 
 
Olika ljuskällor ger olika typer av ljus, även ljuskällor av 
samma grundtyp kan uppvisa olika ljusegenskaper, 
framförallt vad gäller att återge färger. Konkreta 
exempel på ljuskällor kan vara en lampa eller solen. Det 
är därför mycket viktigt att planera ljuset i alla typer av 
lokaler som människor vistas och arbetar i (Crealux AB, 
Fakta om ljus och belysning, s. 6). 
 
Allmänbelysning kallas det då ljuset i en lokal är 
förhållandevis jämn (Starby, 2006, s.291). Detta är en 

Figur 13. Kobratelefonen, 
Exempel på produkt från 50-tal, 
som nytillverkas idag. 

Figur 14. Direkt ljus  
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Figur 15. Indirekt ljus  

viktig aspekt att tänka på vid belysning av öppna 
kontorslandskap. Där är det viktigt att det finns 
tillräckligt med ljus vid alla arbetsplatser. Den allmänna 
belysningen kan därefter kompletteras med lampor 
som finns vid varje arbetsplats, så kallade platslampor 
(Starby, 2006, s.293). Den allmänna belysningen kan 
antingen vara direkt eller indirekt. En direkt belysning 
innebär att ljuset är riktat neråt mot golvytan och en 
indirekt belysning innebär att ljuset är riktat uppåt mot 
takytan. För exempel på direkt ljus se figur 14 samt figur 
15 för exempel på indirekt ljus.  
 
För att inte skapa för skarpa kontraster som uppstår på 
exempelvis väggar då en direktbelysning används samt 
för att skapa ett bättre ljus än endast användandet av 
en indirekt belysning, kan dessa två typer av belysning 
kombineras (Starby, 2006, s.317). Detta ger en 
belysning som inte skapar irritation för de som vistas i 
lokalen samtidigt som ljuset ger en bra arbetsmiljö. Se 
figur16 för kombination mellan direkt och indirekt ljus. 
 
För att skapa ett behagligt ljus är materialval en viktig aspekt vid planering av öppna kontorslandskap. 
En matt yta absorberar betydligt mer ljus än en högblank yta som istället reflekterar ljuset och sprider 
det vidare. Högblanka ytor medför därmed större risk för bländning och bör exempelvis undvikas på 
ytor som skrivbord.  
 
Ljud 
Ljud är mekaniska vågor som ursprungligen kommer från kroppar som satts i svängning, exempelvis de 
mänskliga stämbanden. När ljudvågorna träffar hörselbenet i örat omvandlar trumhinnan dessa 
svängningar till vibrationer i hörselsnäckans vätska, vibrationerna omvandlas sedan till nervimpulser. 
Det är dessa nervimpulser som hjärnan uppfattar som ljud (Ardley, 1988, s.100). 
 
I samband med ljudvågor är begreppet frekvens viktigt att 
förtydliga. Frekvens är en måttenhet på hur många vågrörelser 
som slutförs under en viss tid. I figur 17 ges exempel på ljudvågor 
med olika frekvenser, den nedersta har högst frekvens och den 
översta har lägst frekvens.  
 
Frekvens mäts med hjälp av den internationella enheten Hertz, förkortas Hz(Ardley, 1988, s.100). Den 
vågrörelse som slutförs på en sekund motsvarar frekvensen 1 Hz och är ett lågfrekvent ljud, en våg 
som slutför 20 000 svängningar på en sekund har frekvensen 20 000 Hz och är ett högfrekvent ljud. 
Det mänskliga örat kan endast uppfatta ljud inom ett visst frekvensområde. Detta område ligger 
mellan 15Hz till 20 000 Hz, dock är det oftast endast barn som 
  

Figur 17. Ljudvågor med olika frekvenser 

Figur 16. Direkt och indirekt ljus  
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hör de lägsta och de högsta frekvenserna. Med åldern minskar det hörbara frekvensområdet, en äldre 
människa uppfattar frekvenser från omkring 20Hz upp till 10 000Hz (Alphonce, 1999, s.241).  
 
Ljudintensiteten är ett annat viktigt begrepp när det gäller ljud. Vanligtvis kallas ljudintensiteten för 
ljudnivå och mäts med enheten decibel, förkortas dB. Decibel kan betecknas med både dB och dBA. Då 
mätning av decibel görs med en maskin blir mätningen av ljudet fullständigt korrekt, medan ett 
människoöra har svårighet att uppfatta den korrekta decibelen på 
grund av brister i ljudupptagningsförmåga. Mätning med hjälp av 
maskin utförs därför med hjälp av ett filter för att efterlikna 
människans ljudupptagningsförmåga, så att den uppmätta 
decibelnivån blir ”korrekt”, sett till den nivå som det mänskliga örat 
uppfattar (Statistiska centralbyrån, Ordförklaringar). Enheten för 
mätningar utförda med ett sådant filter är dBA. 
 
För att få en uppfattning om vad olika decibelvärden innebär kan det 
sägas att ljud som uppfattas som total tystnad av ett ungt friskt öra 
motsvarar 1 dB. Ett tyst rum motsvarar ungefär 20 dB, ett samtal 60 
dB och en dammsugare mellan 70 och 80 dB. I figur 18 finns en tabell 
med exempel på ljudkällor och vilka ljudnivåer som uppstår av dessa. 
 
Högre ljudnivåer på kontor kan vara störande och prestationsnedsättande, speciellt vid arbeten som 
kräver koncentration. Även relativt låga nivåer och buller har påverkan på prestationer. Dessa 
koncentrationsstörningar kan uppstå redan vid nivåer på 45 dBA och vid 55 dBA uppstår problem med 
att uppfatta andras tal. Höga ljudnivåer, över 75 dBA, kan i längden ge förhöjt blodtryck och ökade 
nivåer av stresshormoner. I kontorsmiljöer uppstår buller exempelvis från ventilationsanläggningar, 
vilket har visat påverka koncentration och prestationer redan vid nivåerna 40-50 dBA 
(Arbetsmiljöverket, Fördjupning – Störande ljudnivåer). Andra ljudkällor utöver 
ventilationsanläggningar i öppna kontorslandkap kommer från medarbetare som talar i telefon eller 
som arbetar vid sina datorer. 
 
Vad det gäller ljudets utbredning används termen ljudskugga 
för att beskriva det område som är direkt skyddat från 
ljudkällan. Ljud är dock en mekanisk våg och har förmågan att 
brytas och därmed spridas till de områden som befinner sig i 
ljudskuggan, ljudet kan exempelvis spridas enligt figur 19. 
Spridningen påverkas av ljudets våglängd och skärmens 
höjd(Träguiden, Ljudets spridning). I utvecklingsarbetet bör 
hänsyn tas till denna aspekt.  
 
Material och ljudabsorption 
När ett ljud träffar en yta reflekteras en del av ljudet, resten absorberas och transmitteras, det vill säga 
att en del tas upp av materialet och den andra delen går vidare ut genom materialet. Figur 20 visar hur 
ljudet beter sig vid kontakt med ett material. Olika material absorberar, reflekterar och transmitterar 
ljudet olika mycket. Det är därför viktigt att stor vikt och eftertanke läggs ner på materialval för möbler 
och ljudabsorberande produkter i öppna kontorslandskap.   

Figur 18. Exempel på ljudkällor och 
 respektive ljudnivå 

Figur 19. Ljudets spridning 
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Produkternas absorberande förmåga beror alltså 
till stor del på vilket material som används. Rätt 
material i kombination med utformning kan ge en 
ljudreduktion på upp till 15 dB, vilket kan jämföras 
med att en ljudreduktion på 8-10 dB kan innebära 
en halvering av ljudnivån(S-Line Office AB, 
Skärmväggar). De material som anses 
ljudabsorberande är framförallt olika textila 
material men även gummi och trä kan användas 
för att sänka ljudnivån i lokaler. Det vanligaste är 
att använda någon variant av de textila material 
som finns för att skapa en ljuddämpning. Det kan 
till exempel handla om filt av återvunna textilfiber, en blandning mellan återvunna textilfiber och 
polyesterfiber eller fibermaterial av polyesterfiber (Horda Stans AB, Polyesterfiber och textil). 
Bearbetad ull är ett exempel på ljudabsorberande material som under själva bearbetningen utvecklar 
många bra egenskaper för att användas i ljuddämpande syfte. Ull utvecklar bland annat fett-, smuts- 
och vattenavvisande egenskaper under bearbetningen.   
 
Ett material som ofta används vid ljudisolering och ljudabsorption är mineralull. Mineralull är ett 
samlingsnamn för glas- och stenull där tillverkningen sker genom att sten och sand smälts ned och 
sedan spinnes till mycket tunna trådar, fiber (Swedisol, Vad är mineralull?). Dessa block av trådar 
härdas sedan för att kapas till rektangulära längder av mineralull.  
 
 Mineralull används för ljudisolering, ofta i mellanväggar och 
mellanbjälklag. Där placeras de mellan reglar och balkar och 
förseglas med exempelvis gipsplattor(Saint Gobain Isover AB, 
Ljudisolering). Denna kombination ger en mycket bra ljudisolering. 
Mineralull är även ett bra material för ljudabsorption då 
materialet har en öppen porstruktur. Beroende på om det är höga 
eller låga frekvenser som skall absorberas minskas eller ökas 
tjockleken av materialet (Saint Gobain Isover AB, Ljudabsorption). 
 
Intervjuer 
Intervjuer har utförts med personer som vistas och arbetar i öppna kontorslandskap och dess olika 
miljöer. En intervju har även genomförts med en inredare som arbetar med öppna kontorslandskap. 
Intervjuerna har genomförts i syfte att ge svar på hur denna arbetsmiljö upplevs idag, vad som är bra 
och vad som är mindre bra och vilka krav som ställs. Under intervjuerna har en diktafon används för 
att kunna agera aktivt i intervjun utan att information exkluderas. Intervjuerna har sedan 
transkriberats för att minska risken för skevhet i tolkningen av resultatet (Bell, 2009, s.166). 
Intervjuerna har genomförts primärt för att få grundlig och användbar information som kan hjälpa vid 
utvecklingen av projektet. Intervjuerna som utförts har varit strukturerade på det sätt att frågorna 
som ställts har varit bestämda innan intervjuerna genomförts, för intervjufrågor som ställts till de 
personer som arbetar i öppna kontorslandskap se bilaga 13.6. Intervjufrågorna till inredaren av öppna 
kontorslandskap finns i bilaga 13.7. Ordningen som frågorna har ställts i har också varit bestämd i 
förväg, detta för att få resultat som är reliabelt (Ejvegård, 2003, s.53).  

Figur 20. Ljudets olika spridningsvägar  

Figur 21. Mineralull 
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Intervju med användare 
Intervjuer har genomförts med tre personer från olika företag som arbetar i öppna kontorslandskap. 
Företagen och personerna som intervjuats är Oskar Bernling på SPP Kundcenter, Gunilla Svalelid från 
AQ arkitekter och Peter Liljenroth från Microsoft Services.  
 
SPP Kundcenter i Örebro består av sexton personer som arbetar i det öppna kontorslandskapet där 
arbetsuppgifterna till stor del består av telefonsamtal. Arbetsmiljön är utformad med hänsyn till ljud 
där golvet består av heltäckningsmatta, det finns skärmar mellan alla skrivbord, hyllor mellan 
skrivbordgrupper och takabsorbenter. 
 
AQ Arkitekter i Eskilstuna består av mellan tjugofem till trettio personer med arbetsuppgifter som 
främst innefattar individuellt arbete. Lokalen är en gammal industrilokal med hög takhöjd och tak 
beklädda med absorbenter. Mellan arbetsgrupperna finns bokhyllor som ljudavskärmning. Företaget 
har egna rum för skrivare och konferens samt två så kallade tysta rum, vilket påverkar ljudnivån 
positivt. 
 
Microsofts Services i Akalla arbetar med konsultuppdrag. Arbetet sker i ett öppet kontorslandskap 
med omkring sextio medarbetare där arbetsuppgifterna huvudsakligen är individuella. Det finns inga 
produkter som är utvecklade för ljudabsorption vid arbetsplatserna. Vad det gäller taket är det beklätt 
med ljudabsorberande plattor. 
 
När det gäller ljudnivån anser två av företagen att det idag finns problem med öppna kontorslandskap 
då ljudnivån och visuella störningar är de företeelser som orsakar störst störningsmoment. Det företag 
som inte upplever någonting negativt med ljudnivån i öppna kontorslandskap nämner dock att detta 
till stor del kan bero på företag och arbetsuppgifter. Exempelvis kan medarbetare som pratar i telefon 
en längre tid vara störande för andra som sitter i det öppna kontorslandskapet.  
 
Vad gäller fördelar med öppna kontorslandskap är alla överens om att kontakten med medarbetarna 
är positiv. Det är vikigt att ha denna kontakt då det kan bidra till en bättre sammanhållning mellan 
arbetskamraterna. Det är mer socialt att träffa sina kollegor på kontoret, istället för att se varandra 
snabbt vid kaffeautomaten eller på lunchen. Det är även positivt i den meningen att hjälp finns nära till 
hands. Det är enkelt att fråga en medarbetare om hjälp och kunskap kan överföras mellan kollegorna.  
 
Vad gäller kontakt med medarbetare, ljud och ljus i ett öppet kontorslandskap anser två av företagen 
att kontakten med medarbetare är den vikigaste egenskapen som följer med öppna kontorslandskap. 
Därefter placerar de båda företagen egenskaperna ljud och ljus enligt denna ordning. Det företag som 
skiljer sig i denna fråga placerar ljud som den viktigaste egenskapen för att följas av kontakt med 
medarbetare och sist ljus.  
 
När det gäller ljus påpekar två av företagen att det är vikigt att kunna utesluta det naturliga ljuset som 
kommer utifrån, då det kan störa vid arbete med datorer.  
 
Sammanfattningsvis kan slutsatser dras utifrån dessa tre utförda intervjuer. Då alla tre personer som 
intervjuats anser att kontakt med medarbetare är vikigt och är en stor del till varför öppna 
kontorslandskap upplevs som övervägande positivt. Detta innebär att det är vikigt för projektgruppen 
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att ta hänsyn till dessa åsikter i utvecklandet av produkten. Alla tre talar även om att ljudabsorption är 
mycket viktigt och detta bör tas hänsyn till vid utvecklingen. Det är framförallt viktigt att göra det 
enkelt och smidigt att ha ljudabsorberande produkter på kontoret. Dessa synpunkter ska 
projektgruppen ta hänsyn till i utvecklandet av den nya produkten.  
 
Användarkrav 
De tre personerna som intervjuats har även listat ytterligare krav som de ställer på ett öppet 
kontorslandskap genom en separat blankett, se bilaga 13.8. På blanketten fanns en lista med förslag 
på krav och även möjlighet att själva fylla i krav som de intervjuade ansåg vara viktiga. Totalt ombads 
personerna att lista 5 krav var. Av de krav som redan fanns listade valdes Arbetsplatsen ska vara tyst 
och lugn högst upp av alla tre. Två av dem listade även Arbetsplatsen ska ha ett höj- och sänkbart bord. 
Utöver dessa valdes ytterligare nedanstående krav på arbetsplatsen:  

• Arbetsplatsen ska kännas privat 
• Arbetsplatsen ska vara livfull och ha rörelse  
• Solljus ska avskärmas för att inte störa datorskärmen 
• Arbetsplatsens öppenhet ska kunna regleras efter behov 
• Formgivning på arbetsplatsen spelar roll 

Även egna krav listades. Dessa var:   

• Möjlighet till att släppa in/skärma av solljus  
• Solljus ska kunna avskärmas för att inte störa datorskärmen  
• Skön och inställningsbar stol 

Detta gav ytterligare kunskap om vad personer som arbetar i öppna kontorslandskap anser vara viktigt 
för arbetsmiljön.  Kraven som listades av intervjupersonerna anser projektgruppen vara viktiga att ta 
hänsyn till under utvecklingen av produkten.  
 
Intervju med inredare 
En intervju har även genomförts med Helena Magnusson på företaget Dekorativ Akustik AB, Bromma, 
som inreder kontor och offentliga miljöer med avseende på akustik. Magnusson har många års 
erfarenhet inom branschen.  Storleken på lokalerna som de inreder kan variera mellan utrymmen som 
ska anpassas för tio till hundra personer. Dekorativ Akustik har den senaste tiden uppfattat en trend 
där företag vill förbättra sin ljudmiljö. Detta kan ha sin orsak i att företag har uppmärksammat 
problemen med för avskalade utrymmen som exempelvis saknar mattor, gardiner och skärmväggar, 
attribut som vanligtvis fungerar ljudabsorberande. En annan trend är att många företag utformar 
arbetsutrymmen i form av kontorslandskap, där arbetarna sitter närmare varandra. Orsaken till detta 
kan till exempel vara dyr lokalhyra. 
 
Vad det gäller produktutbudet anser Magnusson att många nya alternativ har kommit på marknaden, 
till skillnad från tidigare då takabsorbenter var fokusområdet. Idag finns istället fokus på att integrera 
absorption i möbler eller på väggar. Magnusson anser även att väggabsorbenter har en fördel 
gentemot andra produkter då de lättare kan placeras för att få en gynnsam akustik och inte är i vägen 
på samma sätt som skärmväggar. 
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Magnusson menar att det lågfrekventa ljudet, som bland annat kommer från ventilationsanläggningar 
och kontorsmaskiner är det största problemet. Detta buller maskerar människans talfrekvens vilket 
innebär att rösten måste höjas för att särskiljas, resultatet blir då att de som arbetar måste överrösta 
varandra för att höras. 
 
Gällande decibelklasser anser Magnusson att denna klassificering är svår att använda som ett mått för 
hur mycket ljudnivån kan sänkas i ett rum, det finns ett antal parametrar utifrån det specifika fallet 
som påverkar resultatet. När det gäller utseendet på produkter anser Magnusson att det är viktigt att 
ta hänsyn till uppdragsgivarens önskemål, vilket innebär att varje projekt är individuellt och kräver 
olika produkter. Magnusson anser att material med blanka hårda ytor har sämre akustiska egenskaper 
då de reflekterar större andel ljud än exempelvis tyg. 

7.3 Definieringsfas 
Informationsinsamlingsfasen resulterade i en utökad kunskapsbas som var nödvändig för 
projektgruppen. Med den kunskapen påbörjades definieringsfasen och med denna, förberedelser för 
möte med uppdragsgivaren. Vid detta möte skulle insamlad information redovisas och ämnet 
diskuteras för vidare arbete. Den information som ansågs vara av störst betydelse var de 
produktområden som identifierats under marknadsanalysen. De olika produktområdena var: 
standardskärmväggar, paneler, skärmväggar av glas, möbler och moduler. 

Då dessa produktområden bearbetats för presentation genomfördes ett möte med projektgruppens 
handledare Ragnar Tengstrand från högskolan. En kort presentation om det arbete som utförts 
genomfördes och diskuterades. Genom denna diskussion togs ett gemensamt beslut om att 
produktområdena, som projektgruppen identifierat under marknadsundersökningen, skall presenteras 
för NXT Design genom bilder samt SWOT-analyser på varje område.  

7.3.1 SWOT-analys 
En SWOT-analys genomfördes på de produktområden som identifierats vid marknadsundersökningen. 
Dessa har utförts för att bilda en uppfattning om de områden som finns på marknaden för 
ljudabsorberande produkter idag, för att urskilja vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 
finns inom de olika områdena. En sammanfattning på varje produktområde, vilka styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot som identifierats följer nedan. Alla SWOT analyser finns att se i större upplösning i 
bilaga 13.9. 
 
Standardskärmvägg 
En standardskärmvägg täcker oftast en stor yta. Det gör att den kan ta upp en stor del av de ljudvågor 
som möter väggen. Det krävs oftast ingen eller enklare montering av fötter eller liknande. Väggen i sig 
är i ett helt stycke. En skärmvägg kan även blockera naturligt ljus som annars kan vara visuellt 
störande. Den kan ha ytterligare användningsområden, så som exempelvis en notishållare.  
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Då standardväggen är placerad som stående på 
golvet, tar den utrymme från lokalen som skulle 
kunna användas till annat. Väggskärmar som placeras 
kring arbetsplatsen kan hindra utbyte med 
medarbetare och arbetsplatsen kan kännas instängd. 
En annan nackdel är att de inte är storleksmässigt 
anpassningsbara vid exempelvis ommöblering eller 
vid behov av förändring. 
 
När det gäller möjligheter och hot för 
produktområdet finns det en tydlig marknad där just 
skärmväggar kan ses som det självklara alternativet 
när ljudmiljön ska förbättras. Samtidigt måste hänsyn 
tas till att konkurrensen är hög och att majoriteten av 
kontorsföretag marknadsför olika varianter av 
skärmväggar. För att differentiera sig inom området 
finns möjligheten att använda formgivning i form av relief och vinklar. En fördel med området är att de 
flesta företag som tillverkar ljudabsorbenter idag tillverkar standardutformade skärmväggar, därmed 
finns det kunskap och förberedd produktion inom området.  
 
Skärmvägg av glas 
Skärmar i glas ger en bättre överblick av 
kontorslandskapet, trots att det finns skärmar som 
hindrar ljudet kan hela landskapet ses utan problem. 
Med glas som material i skärmar möjliggörs även 
konstant kontakt mellan medarbetare. Det naturliga 
ljuset tillåts även i lokalen då glas släpper igenom 
ljuset. Frostat glas tar även bort möjligheten att det 
naturliga ljuset skapar visuell störning.  Skärmarna 
täcker en stor yta och är snarare ljudisolerande än 
absorberande.  
 
Dess svagheter är att glas har en dålig 
ljudabsorberande förmåga och kan reflektera både 
naturligt ljus och ljus från lampor, så att visuella 
störningar uppstår. Glas är ett tungt material vilket 
bidrar till att en större skärmvägg i glas kan vara svår att flytta. Det är heller ingen greppvänlig produkt 
som underlättar flyttande av skärmväggen.   
 
Möjligheter med skärmväggar i glas är att det idag finns teknik för att projicera färg i glaset. Det är 
möjligt att profilera sig på marknaden genom om att differentiera sig grafiskt med olika tryck. En 
skärmvägg i glas kan uppfattas som en modernare produkt än den vanliga standardskärmen.  Dock kan 
den även uppfattas som en mindre ljudabsorberande produkt av kunderna och väljs därför bort i valet 
mellan den och en standardskärm. Glaset kan även ge upphov till en exponerad känsla hos 

Figur 23. SWOT-analys på Skärmvägg av glas 

Figur 22. SWOT-analys Standardskrämvägg 
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användaren, eftersom det inte blir någon avskärmning vad gäller insyn. Den kan även ge en känsla av 
att den är skör, det vill säga tål inte lika mycket stötar eller likande som andra material. 
 
Panel 
Paneler finns i många olika former och utseenden, 
anpassningsbara efter den lokal eller sammanhang 
som de ska placeras i. Paneler går att placera i små 
lokaler där det inte finns utrymme för andra 
ljudabsorberande produkter eftersom paneler inte 
tar någon extra plats i lokalen utan upptar väggyta.  
 
Idag finns paneler med tryckta motiv, precis som 
tavlor, det behöver med andra ord inte synas att 
det är ljudabsorberande paneler som sitter på 
väggen. Paneler är multifunktionella då det finns 
andra användningsområden som exempelvis 
anslagstavla eller notishållare. Då paneler används 
på rätt sätt, det vill säga med en luftspalt mellan sig 
och väggen absorberas även låga frekvenser.  
 
Nackdelar med paneler är att de är beroende av väggar och kräver enklare montering. De kan endast 
absorbera direktriktat ljud på en sida, den kan alltså inte placeras mellan två ljudkällor.  
 
Paneler är ett bra alternativ då ljudabsorption är viktigt men det inte finns utrymme för att ställa in en 
skärmvägg av något slag. De kan även vara ett bra komplement till övriga ljudabsorberande produkter. 
Risken är dock att de endast ses just som ett komplement till de andra ljudabsorberande produkterna. 
Då de inte uppfattas som en lika bra ljudabsorbent som standardskärmar kan inköp av paneler 
nedprioriteras. Paneler kan förutom sin ljudabsorberande förmåga användas som inredningsdetalj.  
 
Modul 
Styrkor med moduler är att tillverkningskostnaden 
kan optimeras och de är mindre utrymmeskrävande 
vid frakt. De kan anpassas efter det utrymme de ska 
placeras i. Kreativiteten kan främjas om personalen 
får bygga vidare eller ändra om modulerna då de 
känner för det, som ett slags Lego för vuxna. En 
modulställning går att bygga på eller reducera i 
storlek om behovet finns 
  
Nackdelar med moduler är att de kan ha många 
genomgående håligheter som kan ge en låg 
ljudabsorberande förmåga. De kräver montering på 
plats och kan vara instabila då de utsätts för stötar 
eller liknande. Med mycket håligheter i modulen 
kan även smuts och damm samlas i dessa. 

Figur 24. SWOT-analys på Panel 

Figur 25. SWOT-analys på Modul 
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Ljusinsläppet kan ge upphov till visuella störningar.  
 
Möjligheter med moduler är att det går att profilera sig på fler marknader förutom öppna 
kontorslandskap, då det är ett lekfullare alternativ som exempelvis skulle fungera bra i verksamheter 
likt förskolor. Moduler kan uppfattas som nytänkande då det inte finns många lanserade alternativ på 
marknaden idag. De möjliggör även användande av okonventionella material och större möjligheter 
att differentiera produkten.  
 
Moduler kan uppfattas som för lekfulla och kan därför ha problem att accepteras på marknaden. De 
kan väljas bort på grund av en tro att de kommer ta fokus från arbetsuppgifter och inte uppfattas som 
en ljudabsorberande produkt. Moduler kan även kräva mycket montering.  
 
Möbel 
Styrkor med en ljudabsorberande möbel är att den 
har flera funktioner. Möbler kan användas som 
substitut för skärmar eller som komplement till 
övriga ljudabsorberande produkter. De tar dessutom 
ingen extra plats eftersom möblerna redan har sin 
funktion i det öppna landskapet, den integreras som 
en naturlig del.  
 
Svagheter är dock att vissa möbler kan ge upphov till 
en instängd känsla. Möblerna kan även ha varierande 
storlek och kräver oftast montering.  
 
Det finns möjligheter för en möbel att utvecklas till 
andra användningsområden, till exempel privatbruk. 
Det är även möjligt att ta en stor del av marknaden då 
det idag inte är en marknad som är exploaterad. Ljudabsorberande möbler kan uppfattas som 
nytänkande, då det finns få alternativ på marknaden. Absorbenter kan även kombineras med olika 
möbeltyper.  
 
Möbelns ljudabsorberande funktion kan även förbises då den underskattas vilket kan resultera i att ett 
genomslag på marknaden kan utebli.  
 
Val av produktområde 
SWOT-analyserna tillsammans med produktboardsen presenterades för NXT Design under ett möte 
som hölls för att gemensamt bestämma produktområde för vidareutveckling.  Varje produktområde 
diskuterades och NXT Design menade att alla funktioner som de skilda produktområdena innefattar är 
viktiga i ett öppet kontorslandskap och att det idag inte finns en produkt på marknaden som erbjuder 
alla dessa funktioner. En kombination av dessa funktioner i ett komplett system är något som ingen 
erbjuder idag. Detta definierar det uppdrag som projektgruppen kommer att genomföra. Om 
resultatet är ett helt system eller om det är en detalj i detta system är fortfarande öppet. NXT Design 
presenterade även några punkter som måste tas hänsyn till i utvecklandet av produkten, dessa följer 
nedan:  

Figur 26. SWOT-analys på Möbel 
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• Den tänkta produkten måste ta hänsyn till att det i företagens lokaler finns tak med 
sprinklersystem som utlöses vid brand. Dessa får med andra ord inte blockeras på något 
sätt.  

• En fråga att ta ställning till är om det skall kunna gå att stänga om sig, om det ska finnas en 
dörr eller inte.  

• Den måste vara enkelt att städa, det får inte samlas damm och smuts som inte går att få 
bort med enkla medel.  

• Det skall vara enkelt att montera, stabilt och byggbart.    

7.3.2 Funktionsanalys 
Efter mötet med NXT Design fortsatte arbetet med definieringsfasen, där nästa steg var att utföra en 
funktionsanalys. Först genomförde gruppmedlemmarna enskilda analyser där huvudfunktion, 
delfunktioner, underfunktioner och stödfunktioner togs fram. Efter det enskilda arbetet genomfördes 
en gemensam diskussion och den slutgiltiga funktionsanalysen sammanställdes.  Huvudfunktionen 
bestämdes till Optimera arbetsmiljö. Delfunktionerna som uppfyller huvudfunktionen är Medge god 
ljudmiljö, Medge individuellt rumsskapande, Medge god visuell miljö och Äga styrd kommunikation. 
 
Funktionsanalysen ligger till grund för verktyget House of Quality, utifrån de funktioner som kommit 
fram i funktionsanalysen underlättades arbetet med detta verktyg. Funktionsanalysen fungerar även 
som hjälp under kommande idé- och konceptgenerering i form av att den underlättar att se struktur 
och hierarki för de olika funktionerna. Den fullständiga funktionsanalysen finns i bilaga 13.10.   

7.3.3 House of Quality 1 
För att vikta samband mellan marknadskrav och produktegenskaper utfördes första delen av verktyget 
House of Quality. Detta har genomförts efter funktionsanalysen färdigställts. För att få mer struktur på 
arbetet med House of Quality har produktegenskaperna och marknadskraven delats in i områden. 
Produktegenskaperna har delats in i de två områdena: 

• Konstruktion 
• Design 

Delfunktionerna i funktionsanalysen har delvis används och översatts till områden som 
marknadskraven delas in i, dessa områden är: 

• Ljudmiljö 
• Visuell miljö 
• Rumsskapande  
• Designkrav  

Funktionsanalysen har även använts då produktegenskaperna skulle identifieras, här är det 
underfunktioner och stödfunktioner som bidragit. Alla produktegenskaper har bedömts mot varje 
marknadskrav med siffrorna 1,3 och 9. Där ettan står för ”litet samband”, trean står för ”delvis 
samband” och nian för ”stort samband”. De tre produktegenskaper som fick den högsta totala 
egenskapsvikten i ordning, är: 

• Funktionell yta 
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• Dimension 
• Material 

Projektgruppen anser detta resultat som rimligt och har med hjälp av House of Quality fått en större 
inblick i vilka egenskaper som är viktiga att fokusera extra på. De andra produktegenskaperna kommer 
även att tas hänsyn till, då de medverkar stort till det resultat som projektgruppen vill uppnå. Med 
hjälp av detta verktyg har även målvärden satts upp för varje egenskap, vilket har gett en mer 
strukturerad process. För den fullständiga House of Quality matrisen, se bilaga 13.11. 

7.3.4 Kravspecifikation 
För att tydliggöra vilka krav som ställs på produkten sammanställs dessa i en kravspecifikation. 
Information från uppdragsgivaren och brukaren ligger som grund för kraven på produkten. Kraven som 
är listade i kravspecifikationen har utvecklats under möten med uppdragsgivaren samt framkommit 
under informationsfasen genom intervjuer och informationssökningar. Som stöd för utveckling och 
kartläggning av kraven har verktygen Funktionsanalys och House of Quality använts.  
 
När kraven sammanställts delades de in i områdena ljudmiljö, rumsskapande, visuell miljö, 
anpassningsbar konstruktion och designkrav för att ge lättare överblick och återkoppling. 
Kravspecifikationen kan i slutet av arbetet när produkten är färdigutvecklad användas som en slags 
checklista för att se hur väl kraven uppfyllts. Därmed kan en uppfattning om hur väl produkten tas 
emot av marknaden bildas. För fullständig kravspecifikation se bilaga 13.12.  

7.4 Konceptfas 
När information har införskaffats och tydliggjorts med hjälp av funktionsanalysen, House of Quality 
och kravspecifikationen är nästa steg att frambringa idéer och koncept för vidareutveckling. 
Information från de tidigare faserna fungerar som inspiration och grund för vidare arbete. 

7.4.1 Idégenerering 
För att få ut så stort antal idéer och så banbrytande 
idéer som möjligt har ett antal verktyg använts. 
Verktygen och metoderna tvingar ofta skaparen av 
idéerna att tänka i nya och annorlunda banor, vilket 
är viktigt för att undvika att framställa redan 
påtänkta och konventionella idéer. Nedan beskrivs de 
metoder som använts och resultatet av dem. För att 
ge alla idéer största möjliga neutralitet i förhållande 
till varandra har samma pappersstorlek används till 
alla idéskisser. Vilket innebar att alla idéer från början 
gavs lika stort fokus.  
 
Brainstorming 
Inledningsvis påbörjades idégenereringen i form av individuell brainstorming. Detta innebar att de 
första idéerna och tankarna inte begränsades av den andra gruppmedlemmens idéer. Istället 
presenterades och diskuterades dessa för varandra vid olika tillfällen. Vid presentation av idéerna 
inom projektgruppen, för att klargöra och förtydliga dem, fördes diskussionerna till största möjliga 

Figur 27. Exempel på idéskiss från brainstorming 
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mån utan kritik. I vissa fall framkom såväl positiv som negativ kritik men gjordes detta påpekades det 
att kritik inte skulle användas i detta skede. 
 
Egenskapspussel 
För att växla arbetssätt för idégenereringen utfördes metoden egenskapspussel. Inledningsvis 
identifierades tre egenskaper som anses vara aktuella för den produkt som ska utvecklas, dessa 
egenskaper var:  

• Miljö 
• Ljudabsorberande  
• Rumsskapande 

Då egenskaperna identifierats fick de bli variabler för den 
kommande idégenereringen. I cirka tjugo minuter var det 
brainstorming av ord för varje enskild variabel, 
brainstormingen innebar alltså att skriva ner ord som 
associerades med de tre olika variablerna. För att detta 
skulle ske smidigt och snabbt användes post-it-lappar. Efter 
brainstormingen togs slumpmässigt en post-it-lapp från 
varje hög och dessa kombinerades sedan ihop med 
varandra. Totalt blev det sju ordgrupper, med vardera tre 
ord, dessa var: 

• Tält, Filtar, Stearinljus 
• Re-use, Make-your-own, Flubber 
• Grönt, Tjockt, Pinnar 
• Återvinning, Lager på lager, Blommor  
• Diffuserande, Iglo, Tvättsvamp 
• Träd, Tyg. Rök 
• Blommor/växter, Sänghimmel, Poröst  

 
Dessa ordgrupper fick sedan ge inspiration till nya idéer som skissades ned på papper i form av 
illustrationer.  
 
Negativ idégenerering 
Denna metod genomfördes i slutet av idégenereringen. Först identifierades ett positivt fokusområde. 
Detta valdes till ”Hur ska vi skapa en ljudabsorberande och rumsskapande produkt för 
kontorslandskap?”. Det negativa fokusområdes valdes därefter till ”Hur ska vi skapa en 
ljudförstärkande och ”öppen” produkt för kontorslandskap”. Dessa två fokusområden skrevs högst upp 
på ett A4-papper som delades in i två kolumner, en för varje fokusområde. Efter det genomfördes den 
negativa idégenereringen genom att lista alla idéer i kolumnen för det negativa fokusområdet. När 
gruppen kände sig klara med denna lista började den andra fasen i denna metod, att översätta de 
negativa idéerna till det positiva fokusområdet. Dessa idéer listades i kolumnen för det positiva 
fokusområdet. Listan för det positiva fokusområdet användes sedan för att inspirera till nya idéer.  

Figur 28. Exempel på idéskiss från 
egenskapspussel 
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7.4.2 Konceptframtagning 
För att samla ihop alla genererade idéer på ett överskådligt sätt sorterades de in i olika grupper. 
Idéerna klassificerades in i grupperna utifrån vilka funktioner de innefattar. Detta resulterade i nio 
olika ”Idégrupper”:  

• Funktion och Form 
• Multifunktionell möbel 
• Permanenta hål 
• Reglerbar, Avtagbar och Likformig, (RAL) 
• Reglerbar, Avtagbar och Olikformig, (RAO) 
• Reglerbar, Kvarstående och Spår, (RKS) 
• Reglerbar, Kvarstående och Vikbar, (RKV) 
• Rumsskapande 
• Takhängda 

Till varje grupp gjordes ett kollage som innefattar alla de idéer som 
framkommit under idégenereringen, dessa hittas i bilaga 13.13. 
Kollagen tillsammans med originalskisserna presenterades för NXT 
Design med avseende på feedback och handledning inför 
konceptframtagningen. Efter detta genomförde projektgruppen en 
diskussion kring alla idégrupper, huvudsyftet med denna diskussion 
var att göra ytterligare grupperingar av idéerna för att möjliggöra skapandet av koncept.  
 
Skapande av koncept 
Alla originalskisser som tillhörde samma idégrupp lades ut synligt för att skapa en överblick av alla 
idéer som tillhörde den specifika idégruppen. De idéer som projektgruppen ansåg ha samma 
grundtanke placerades i samma hög. Genom att plocka bort idéer allt eftersom fanns det till slut en 
eller fler grupper med idéer som projektgruppen ansåg inneha utvecklingspotential. Dessa grupper 
kom att kallas konceptgrupper. Under denna fas av arbetet bildades totalt tolv konceptgrupper som 
användes för skapande av koncept, dessa var: 

• Multifunktionell hylla  
• Integrerade arbetsplatser  
• Permanent hål  
• Ställning  
• Plock  
• Rumsskapande  
• Spår  
• Syjunta  
• Blomma  
• Vikvägg  
• Rumsskapande illusion 
• Takhängd  

Figur 29. Exempel på kollage, RKS 
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Idégruppen Funktion och Form kom att ligga som stöd till utvecklingsarbetet, det vill säga att inga 
koncept utvecklas direkt från denna grupp. Här har projektgruppen samlat lösningar och former som 
kan appliceras på olika koncept under senare stadium. Utöver dessa konceptgrupper, som ligger till 
grund för mer genomarbetade koncept, har även Peter Åström på NXT Design plockat ut specifika 
idéer som han anser kan vara aktuella för marknaden och därför ska utvecklas. Dessa idéer utvecklas 
rakt av till koncept, de idéer Peter valde ut är: 

• Vägg med luftspalt 
• Permanent hål 
• Sufflett  

Konceptframtagningen började med en snabb individuell konceptgenerering för att inte låsa 
gruppmedlemmarna i samma tankar från början. Efter detta diskuterades och utvecklades koncepten 
gemensamt. 
 
Totalt utformades fjorton koncept både från tidigare konceptgrupper och direkt utvalda idéer som 
NXT Design belyst. Alla koncept har genomgått en enklare utveckling och för att säkerställa att alla 
koncept var genomförbara ritades de upp i enklare konstruktioner i CAD-programmet Solid Works, se 
bilaga 13.14. Efter detta fördes en diskussion med NXT Design för att välja vilka koncept som skulle gå 
vidare i utvecklingen och därefter utvärderas i verktyget Pughs matris. Efter diskussionen med NXT 
Design var det totalt sex stycken koncept som togs vidare i utvecklingsprocessen.   
 
7.4.3 Konceptval 
Innan verktyget Pughs matris skulle användas gjordes en genomgång av de sex koncepten som togs 
vidare i utvecklingsprocessen. Detta gjordes för att se till att alla koncept låg förhållandevis jämnt i 
grad av utveckling, för att få ett så konkret resultat som möjligt av Pugh analysen. De koncept som 
utvärderades i Pugh följer nedan med tillhörande kort beskrivning. 
 
Koncept 1 – Integrerad arbetsplats 
Konceptet innebär att enskilda väggar 
sammankopplas till olika utformade arbetsplatser, 
som kan anpassas till den lokal de står i, se figur 30. 
För att sätta ihop skärmväggarna används två-, tre- 
eller fyrarmade länkningsmoduler som fäste. 
Tanken är att kunna skapa arbetsgrupper som 
inrymmer allt från en person och uppåt. Det ger en 
möjlighet att använda likadana väggar i olika 
kombinationer vilket gör att arbetsplatserna i 
samma lokal blir varierande.  
 
Koncept 2 – Multifunktionell möbel 
Detta koncept består av en hylla som är utvecklad för att skapa en rumskänsla och samtidigt inkludera 
en förvaringsfunktion. Möbeln placeras framför skrivbordet där baksidan fungerar som en vanlig 
skärmvägg med möjlighet att dra ut ljudabsorbenter på sidorna av skrivbordet, se figur 31. Framsidan 
av möbeln består av en bokhylla.  

Figur 30. Koncept 1 - Integrerad arbetsplats 
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Tanken med konceptet är att flera möbler i 
radformation ska användas där varje arbetsplats har 
en möbel framför sig och en bakom sig, vilket innebär 
att varje arbetsplats kommer att ha en bokhylla för 
användning. I detta koncept finns det tre hyllplan 
som alla är flyttbara. Det finns skjutbara väggar på 
bokhyllans framsida som innehar ljudabsorbenter 
med en diffuserande yta. 
  
Koncept 3 – Modulställning  
Detta koncept innefattar en ställning som 
ljudabsorberande moduler fästs på.  Då konceptet 
innehåller både fram och baksida samt vinklade 
delar överst på ställningen avskärmas direkt ljud 
samt ljud som annars skulle ha reflekterats via tak. 
Användaren flyttar modulerna efter eget tycke och 
kan därför skapa passande ljudmiljö och visuell miljö 
efter behov.  
 
Modulerna kan utformas på olika sätt för att främja 
valmöjlighet. Detta genom att exempelvis kunna 
erbjuda olika former på absorbenterna eller skjutbara absorbenter istället för flyttbara. Genom att 
konceptet både har en ställning framför och bakom arbetsplatsen skapas en rumsgivande känsla.  
 
Koncept 4 – Rumsskapande  
Konceptet Rumsskapande har två spår, som antingen 
är fästa på en golvställning eller i taket. Dessa spår 
håller total fyra väggar på plats. De två väggarna på 
det innersta spåret är ljudabsorberande. De två 
yttersta väggarna kan antingen vara 
ljudabsorberande precis som de innersta väggarna 
eller i ett genomskinligt material, exempelvis 
plexiglas. 
 
Väggarna går att flytta runt längs den skena som 
håller de två spåren och på det sättet kan endast 
hälften av arbetsplatsen täckas eller så kan väggarna finnas runt hela arbetsplasten. Det är upp till 
användaren att avgöra var och hur väggarna skall vara placerade.  
 
 
 
 
 
 

Figur 32. Koncept 3 - Modulställning 

Figur 31. Koncept 2 - Multifunktionell möbel 

Figur 33. Koncept 4 - Rumsskapande 
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Koncept 5 – Sufflett  
Detta koncept möjliggör en snabb justering av den 
ljudabsorberande ytan som är uppbyggd likt en 
sufflett. Grundställningen är fast och står placerad 
runt om arbetsplatsen. Den övre delen är rörlig och 
kan föras från läget där den ligger i höjd med den 
fasta grundställningen, över huvudet och runt hela 
arbetsplatsen för att skapa en avgränsning bakom 
ryggen på personen som arbetar på platsen. Den 
skapar då en horisontell linje med grundställningen. 

Den justeras med hjälp av en axel och ska kunna 
ställas in i valfritt läge.   
 
Koncept 6 – Vägg med luftspalt  
Denna ljudabsorberande vägg är utformad med en 
luftspalt inuti, detta hjälper till att absorbera de lägre 
ljudfrekvenserna.  
 
För att ge mer värde till väggen finns en hylla inuti, i 
höjd med skrivbordets yta. För åtkomst till hyllan 
finns skjutdörrar på väggen. På hyllan är det tänkt att 
uttag för kontakter skall finnas, främst för enkel 
åtkomst av eluttag.  
 
Pughs matris  
När koncepten var genomarbetade och utvecklade till likvärdig nivå utvärderades de med hjälp av en 
Pugh-analys. Koncepten jämfördes utifrån hur väl de uppfyllde marknadskraven genom att 
poängsättas. Den poängsättning som projektgruppen valt att arbeta med sträcker sig mellan -2 och +2, 
där emellan används värdena  -1, 0 och +1. Viktningen av de krav som koncepten utvärderas mot har 
en skala som går mellan 1-5. För fullständig Pugh-analys och vidare förklaring av poängsättning och 
viktning, se bilaga 13.15. De fyra koncept som i Pugh-analysen fick den högsta summerade poängen 
var: 

1. Rumsskapande, 59 poäng 
2. Modulställning, 55 poäng 
3. Multifunktionell möbel, 46 poäng 
4. Sufflett, 32 poäng 

Utöver den viktade poängsumman kan koncepten även utvärderas efter antal plustecken för att se 
vilka koncept som utmärker sig. Dessa koncept behöver nödvändigtvis inte vara de som får högst 
viktad poäng, då de även kan ha fått ett stort antal minustecken. I detta fall innebär det att koncept 
Modulställning flyttar upp till den översta placeringen då den har fått ett plustecken mer än 
Rumsskapande. Placeringen skiljer sig därför inte mycket från tidigare summering, det handlar om 
samma fyra koncept där de två koncepten som hade högst resultat i tidigare rankning nu har bytt 
plats. 

Figur 35. Koncept 6 - Vägg med luftspalt 

Figur 34. Koncept 5 - Sufflett 
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1. +21, Modulställning  
2. +20, Rumsskapande 
3. +18, Multifunktionell möbel 
4. +14, Sufflett 

Pugh analysens resultat talade för att dessa fyra koncept uppfyllde marknadskraven starkast och 
därmed har potential. NXT Design ansåg att två av de fyra koncepten, Rumsskapande och Sufflett, var 
lämpliga att vidareutveckla. Projektgruppen ansåg att konceptet Modulställning hade potential och 
valde därför att även behålla det konceptet för vidareutveckling.   
 
Val av slutgiltigt koncept 
För att enklare kunna diskutera och sätta sig in användarens 
situation valde projektgruppen att göra enkla modeller på de 
tre koncepten i skala 1:10. Med hjälp av modellerna var det 
enklare att skapa en uppfattning om hur koncepten fungerade 
i verkligheten samt hitta potentiella brister som kan 
elimineras redan i detta stadium. Då arbetet med de enkla 
modellerna var färdigt visades dessa upp för NXT Design och 
en diskussion om varje koncept fördes. Syftet med 
diskussionen var att välja koncept för den slutliga 
vidareutvecklingen och under mötet gjordes ett gemensamt 
val av konceptet Sufflett. Största anledningen till detta val var 
att konceptet sufflett ansågs vara det mest nytänkande 
konceptet.  
 
Efter detta val beslutades även att konceptet endast skulle 
vidareutvecklas virtuellt . Vidarearbetet planerades att 
resultera i renderade bilder, illustrationer som beskriver 
tilltänkta detaljer så som lösning för justering av sufflett samt 
andra detaljer på konstruktionslösningar som kan uppkomma. 
Modellen fungerade även här som hjälpmedel för att möjliggöra diskussion kring detaljer som annars 
hade varit svåra att identifiera. De renderade bilderna på konceptet ska illustreras både som solitär 
och placerad i ett öppet kontorslandskap med minst tio arbetsplatser.     

7.5 Utvecklingsfas 
För att uppnå ett väl genomarbetat resultat som utvecklats till detaljnivå har mycket tid lagts på den 
sista utvecklingen av konceptet. Denna vidareutveckling är främst fokuserad på att finna svar på de 
frågor som kan komma från eventuell producent samt ytterligare optimering av lösningen. Utöver 
detta har bland annat en konkurrentanalys i form av House of Quality 2 och riskanalys utförts.  

7.5.1 Utveckling av valt koncept 
För att försäkra att det valda konceptet ägde den mest optimala konstruktionen ägnades den första 
delen av vidareutvecklingen till att försöka hitta alternativa lösningar och radikalare förändringar. 
Detta gjordes då det är effektivare att göra större förändringar i början än under senare skede.  

 

Figur 36. Koncept Sufflett 

Figur 37. Koncept Rumsskapande och 
modulställning 
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Form och konstruktion 
De ändringar som genomförts är att den rörliga suffletten har integrerats i grundstommen i nedfällt 
läge, vilket innebär att den inte längre är det yttersta lagret, det illustreras med hjälp av figur 38 och 
39. Det yttersta lagret kan då vara plant och är inte längre röligt som det var tidigare. Detta bidrar till 
att det blir enklare att placera möbeln i ett öppet kontorslandskap då två möbler kan ställas ihop mot 
varandra. Det ger även en inre luftspalt i ljudabsorbenten, vilket fungerar som absorbent för de låga 
ljudfrekvenserna.   

 
Långsidan på själva suffletten har en lätt böjd form. Bakgrunden till detta är att då suffletten 
integrerades i stommen skapades därmed ett hålutrymme i vilket suffletten kan rymmas i nerfällt läge. 
Skulle en rak form användas skulle ett större utrymme tas upp i onödan, vilket skulle göra hela möbeln 
större och den skulle även kännas mer otymplig. Ett större utrymme skulle krävas eftersom suffletten 
roterar kring en axel vilket ger en cirkulär rörelse. Detta innebär att de yttre kanterna på en kantig 
sufflett hela tiden skulle ligga utanför den cirkulära banan, se figur 40. 
 
För att lösa problemet skapades den runda, välvda formen längs hela långsidan. Radien motsvarar 
längden från axeln till innersidan respektive yttersidan av den böjda långsidan, se figur41. Fördelen 
med denna utformning är inte bara att produkten tar mindre plats, dess konstruktion blir dessutom 
diffuserande och sprider därmed ljudets vågor på ett ljudmiljömässigt fördelaktigt sätt jämfört med 
om långsidan hade varit rak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 38. Sufflett, första versionen Figur 39. Suffletten integrerad i stommen 

Figur 40.  Problem på grund av den raka 
formen 

Figur 41. Lösning på problem genom en rund 
form 
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För att tillmötesgå krav på dagens marknad bör 
skrivbordet vara höj- och sänkbart, det möjliggör sittande 
och stående ställning vid arbetsplatsen. För att göra denna 
justering med så få moment som möjligt och samtidigt få 
med allt som hör till skrivbordet har ett förslag tagits fram 
som innebär att hela möbeln har sin justering vid golvet.  
 
Med hjälp av motorer drivs den övre delen av möbeln upp 
från golvet, då synliggörs en inre stomme som fungerar 
som bas mot golvet, se figur 42. Motorerna är placerade i 
fyra benstommar inuti den inre stommen. Enligt 
information från tillverkare finns idag befintliga ben som 
äger en tjocklek på 50 mm. För att skapa en produkt som 
upptar minsta möjliga utrymme bör denna tjocklek eller 
tunnare användas. De undersökta benens motorer har även en lyftkapacitet på totalt 200 kg, vilket är 
mer än tillräckligt för att lyfta möbeln. Att möbeln är höj- och sänkbar innebär att användaren kan 
utnyttja den omslutande absorbenten såväl sittandes som stående. En annan fördel med att justera 
hela möbeln är att hela arbetsplatsen följer med.  
 
Den ljudabsorberande skärmen framför skrivbordet kan 
användas för placering av anteckningar eller andra mindre 
detaljer. Dessutom kommer kablar och lådor att följa med 
vid justeringen till användarvänlig höjd. Att justeringen 
sker vid den nedre delen av möbeln minskar även risken 
för klämskador. Städning i lokalen kommer även att 
underlättas då inga tillbehör kommer att placeras på 
golvet och för att komma åt utrymmena längst in under 
hurtsar eller liknande kan hela möbeln höjas. Absorbenten 
och skrivbordet kommer att kunna höjas med 500 mm, se 
figur 43. 
 
För att upptäcka problem med konceptet formgavs det i programmet SolidWorks. När den höj- och 
sänkbara funktionen implementerades framkom ett problem med sufflettens trekantiga form. Den 
befintliga formen begränsade placering av benen som möjliggör höj- och sänkbarheten till en mycket 
liten yta, vilket kan ses i figur 44. Detta innebar att belastningen på benen inte skulle fördelas jämt, 
utan skulle påverkas av ett moment som med stor sannolikhet skulle överstiga rekommenderad last. 
Placerades benen intill varandra fanns även risk att möbeln skulle bli ostadigare. Konstruktionen på 
sidoabsorbenterna skulle dessutom bli mer komplicerad. 
 
Dessa punkter ansågs vara problematiska och därför påbörjades generering av andra lösningar 
gällande utformningen. Det förslag som lades fram var att utformningen vid axeln på sufflettens sida 
maximalt fick sticka ut den längd motsvarande halva sufflettens höjd eller avståndet mellan axeln och 
stödbalkens övre tangent, se figur 45. Sufflettens sida kunde därmed rotera utan att påverka 
utrymmet för de höj- och sänkbara benen.  
 

Figur 43. Höjd för justering 

Figur 42. Höj- och sänkbar 
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Fördelen med denna utformning var även att suffletten fick ett naturligt stöd för det utfällda läget. 
Detta bidrog alltså inte bara till lösningen för snedbelastning och ostabilitet utan även en viss säkerhet 
vid belastningar på sufflettens konstruktion. En stödbalk för suffletten befinner sig därför 
tvåhundrafemtio mm ut från axeln. Detta ger en viss avlastning från påfrestningen på sufflettens 
konstruktion om den skulle utsättas för ett påfrestande tryck.  
 
Då detta konstaterats utvecklades olika varianter på konceptet för att välja det slutgiltiga utseendet på 
konceptet. Utvecklingen resulterade i fem olika varianter på konceptet. De olika varianterna togs med 
till ett möte med andra examensarbetare för respons och synpunkter. Efter mötet utvecklades 
ytterligare en variant utifrån de synpunkter som framfördes av övriga examensarbetare. Den slutgiltiga 
formen på konceptet var därmed fastställd. De sex olika varianterna finns illustrerade i bilaga 13.16. 
 
I och med att suffletten är integrerad i stommen på 
produkten kan det finnas risk för klämskador i 
samband med justeringen av suffletten. 
Projektgruppen har varit medvetna om denna risk i 
utvecklingen av produkten och därför ständigt haft 
detta i åtanke. 

Möbeln har fått en avrundning på framkanten där 
grundstommen och suffletten båda är synliga. Det 
innebär att om exempelvis en hand ligger i ovanpå 
suffletten när den ska fällas bakom användaren 
pressas handen bort av trycket från suffletten snarare 
än att den kläms i en fast position mot väggarna.  

 
Det slutgiltiga formspråket resulterade i en rund kant på möbelns framsida, radien motsvarar den 
radie som den rörliga suffletten äger, enligt figur 46. Avrundningen sker mot den öppna delen och ger 
ett mjukare intryck på den annars kantiga möbeln. Den runda formen återkopplar även till sufflettens 
bakre avrundning som synliggörs i utfällt läge. Grundmöbeln och suffletten har båda samma radie för 

Figur 46. Sufflettens slutgiltiga formspråk 

Figur 44. Problem med sufflettens 
konstruktion 

Figur 45. Lösning på problemet 
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att användaren intuitivt ska uppfatta att suffletten roteras runt en axel. Fördelen med denna variant 
jämfört de andra varianterna som diskuterades under mötet med andra examensarbetare och under 
ett möte med Ragnar Tengstrand är att den valda varianten saknar utstickande stöd för suffletten i 
utfällt läge vilket minskar risken för klämskador samt ger avrundningarna mer estetiskt värde till 
möbeln än de helt fyrkantiga varianterna. 
 
För att ytterligare minska sannolikheten för 
klämskador valde projektgruppen att den 
komponent som sammanhåller de yttre och 
inre absorbenterna på sidorna skulle förflyttas 
inåt i möbeln, se figur 47. Detta innebar att en 
femtio mm bred och femtio mm djup 
insänkning skapades på möbelns framkanter. 
Som resultat skapades ett genomgående 
formspråk gällande insänkningen som sträcker 
sig från kanten på möbelns ena framsida via 
möbelns övre kant och ner på den andra 

kantens framsida. För mer detaljerade 
ritningsunderlag se bilaga 13.17. 
 
Låsningsmekanism 
Suffletten ska enligt projektgruppens förslag rotera runt en axel som är genomgående de yttre och 
inre absorbenterna på möbelns sidor. Den roterande rörelsen kommer att ske steglöst och regleras 
med hjälp av friktion. Användaren kommer att kunna öka eller sänka friktionen genom att vrida på 
handtagen som finns på sidorna av möbeln.  
 
Användaren kommer innan reglering behöva 
skruva på handtaget för att minska trycket och 
därmed friktionen, för att sedan placera 
suffletten i valt läge och sedan skruva åt 
handtaget för att få suffletten att stanna där. Det 
finns ett handtag på varje sida i konceptet, båda 
sidorna behöver lättas innan suffletten kan 
justeras medan det räcker med att dra åt en sida 
i taget för att låsa suffletten.  
 
Material för absorbenter  
Gällande val av material har befintliga produkter på marknaden undersökts för att få en uppfattning 
om vad som används och vad som är effektivt mot ljud och buller. Absorbenter består vanligtvis av en 
träram och i mitten finns oftast en skiva av mdf-skiva, medium density fibre, som på var sida är 
beklädd med akustikskivor. Akustikskivorna fungerar som absorbenter för ljudet medan mdf-skivan 
fungerar som avskärmare. Som yttersta lager används tyg för att klä in produkten.  
 
 

Figur 47. Insänkning längs framsidan 

Figur 48. Låsningsmekanism för sufflett 
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Det förslag som projektgruppen ger som 
materialval till konceptet är att använda 
mdf-skivor på innersidan av väggarna, 
mot hålutrymmet. Akustikplattorna är i 
mineralull och stommen i trä. Det textila 
material som möbeln kläs in i kan med 
fördel vara bearbetad ull, som har 
många fördelaktiga egenskaper. Valet av 
material har gjorts utefter den 
informationsinsamling som gjordes i 
början av projektet, detta återfinns i 
stycke 7.2.2 informationsinsamling, under rubriken Material och ljudabsorption. 
 
Då konceptet innehar två absorberande väggar på vardera sidan, samt framför användaren skulle det 
vara slöseri att placera mdf-skivan centrerad inuti väggarna, det skulle innebära att akustikplattorna 
som då skulle finnas inuti skåran inte absorberar ljud optimalt. För att använda akustikplattorna 
optimalt placeras mdf-skivorna på innersidan av väggarna istället, se figur 49. 
 
För att undvika personskador och snedbelastning har en viktig huvudfråga varit att göra suffletten så 
lätt som möjligt samtidigt som den ska vara hållbar. Materialförslag för att uppnå detta är att använda 
sig av återvunnen plast, polyetylentereftalat, förkortat PET, i sufflettens stomme. PET är ett material 
med både lätt vikt och bra hållfasthet. Att materialet är återvunnet är positivt ur miljösynpunkt och 
kan även användas i marknadsföringssyfte.  
 
Kabeldragning 
En annan detalj som var viktig ur användarsynpunkt 
var tillförsel av el, det vill säga hur kablar leds till 
skrivbordet. Utgångspunkten var att de flesta kontor 
använder sig av takhängda elkontaktdon för 
arbetsplatserna, vilket innebär att kontakterna 
befinner sig på cirka 1000-1500 millimeters (mm) 
höjd. Förslaget är därför att enligt figur 50, skapa två 
kabelgångar på baksidan av produkten på höjden 620 
mm och 350 mm in från kanten. Detta innebär att 
produktens placering inte begränsas av räckvidd till eldon 
på samma sätt som det hade gjort om det endast skulle finnas en ingång för kablar i mitten.  
 
Då elkontaktdon är hängandes från tak, vanligtvis cirka 1000-1500 mm från golvet, innebär hålens 
placering på höjden 620 mm att kabeln som leder in till kontakthyllan under skrivbordet kommer att 
behöva en längd som minst är cirka 400 mm och som längst är 900 mm, från kabeldonet till 
ingångshålet. Detta är beroende på hur långt ifrån golvet kabeldonet hänger.  
 
I och med att kabeldonet är placerat ovan marknivå går det inte åt längre sladd än vad som krävs för 
att leda in kabeln i nedfällt läge då möbeln höjs eller sänks. Detta då ingångshålet närmar sig 
kabeldonet desto mer möbeln höjs, vilket gör kabeln endast blir mindre spänd. Hålet hade inte kunnat 

Figur 49. Genomskärning av material 

Figur 50. Position av ingångshål för kablar 
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placeras lägre då det hade inkräktat på benen och dess väggar, vilket 
ses i figur 51. Kabeln som i figur 51 är illustrerad med en röd färg leds 
från kabeldonet bör innefatta en förgreningsdosa som sedan 
användaren kan koppla in diverse nödvändiga apparater i. Dessa 
kablar, illustrerade grön respektive blå, leds sedan upp genom ett hål 
genom skrivbordsskivan närmast absorbentväggen vilket innebär att 
flertalet kablar kommer att döljas helt och endast ett fåtal kablar 
kommer att synas, beroende på användarens upplägg. 
 
Justering mot underlag 
Då möbeln kommer att placeras på underlag som kan vara 
höjdmässigt ojämn krävs det att den har en justering för att 

stabilisera möbeln.  
 
Projektgruppen föreslår att fyra höj- och sänkbara fötter placeras vid 
möbelns hörn, se figur 52. Dessa ben är gängade och kan därför ställas 
in och justeras av användaren vid installation eller omplacering.  
 
Handtag 
För att användaren enkelt ska kunna justera suffletten är det 
nödvändigt att den har handtag. För att ge greppmöjlighet i olika lägen 
kommer det att finnas fyra handtag. Två av dem är placerade längs 
sufflettens sidor och två av dem på den längre delen. Handtagen på den 
längre delen är placerade för att kunna användas samtidigt som 
handtagen på sidorna, se figur 53.  
 
Handtagen är nedsänkta i suffletten för att skapa ett renare formspråk. 
För att skapa ett ergonomiskt grepp är handtagen formade med en midja 
som inte begränsar handens storlek. Handtagets kanter har även en rund 
form för att vara utformade ergonomiskt. 
 
Färgval 
När det gäller färgval har projektgruppen utgått från ett antal olika aspekter. Det är bland annat viktigt 
att de renderade bilderna är illustrativa, vilket förslagsvis innebär att den rörliga suffletten har en 
avvikande färg gentemot resterande möbel. En avvikande färg på suffletten skulle även kunna betyda 
att användaren av produkten enklare och mer intuitivt förstår att suffletten har en annan funktion än 
den fasta stommen. Projektgruppen ansåg att suffletten 
skulle tilldelas en accentfärg då den är rörlig och mer 
livfull än resterande produkt. För att inte skapa ett 
plottrigt och grällt uttryck bestämdes att en diskret färg 
skulle appliceras på resterande ytor. 
 
Vid valet av färgen på suffletten tog projektgruppen 
hänsyn till den officiella trendfärgen för år 2010 i 

Figur 51. Illustration av kabeldragning 

Figur 52. Justering för höjning och 
sänkning av möbel 

Figur 53. Illustration för handtag 

Figur 54. De valda färgerna: turkos och grå  
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kombination med NXT Designs designprofil, som båda är turkosa. Projektgruppen utgick från NXT 
Designs färg på logotypen som enligt färgschemat RGB innehöll koderna: 0, 146, 188. Resterande ytor 
tilldelades koderna: 192, 192, 192 enligt RGB färgschemat. 

7.5.2 Produktens ljudreduceringsförmåga 
I marknadsföringssyfte är det viktigt att hänvisa fördelar med 
produkten gentemot konkurrenter. En viktig egenskap att 
framföra är produktens förmåga att reducera ljudet, det vill 
säga förmågan att absorbera och isolera ljud. För att uppskatta 
produktens förmåga att reducera ljudnivån används 
information från en skärmvägg hos ett etablerat företag inom 
branschen som utfört oberoende undersökningar på deras 
produkter gällande ljudreduktion. Referensskärmväggen vi har 
valt att jämföra vår produkt med innefattar akustikskivor som 
yttre lager på båda sidorna om en hård skiva i centrum som 
avskärmar ljudet. Produktens tjocklek är 88 mm och vid 
höjden 1430 mm kan den absorbera ljud motsvarande en 
sänkning på 12 dB. Vid höjden 1830 mm ligger sänkningen på 15 dB 
(S-Line Office AB, Chubby).  
 
Det framtagna konceptet kommer vid nedsänkt läge att ha höjden 1300 mm och i upphöjt läge 1800 
mm, vilket ungefärligt motsvarar höjderna på referensskärmväggen. Dock skiljer sig det framtagna 
koncept tjockleksmässigt, då den har tjockleken 150 mm på sidoväggarna och 200 mm på den främre 
väggen. Det som ytterligare skiljer dem åt är att konceptet kommer att ha luftspalter mellan 
absorbenterna, när suffletten är nedfälld kommer det vara två mindre luftspalter mellan tre 
absorberande väggar och när suffletten är uppfälld kommer den ha större luftspalter på 50 mm 
respektive 100 mm. Dessa luftspalter påverkar produktens förmåga att reducera lägre frekvenser 
positivt, något vanliga skärmväggar inklusive referensskärmväggen idag har svårighet att göra. 
 
Med dessa konstateranden innebär det att konceptet ljudmässigt kommer att inneha bättre 
ljudreducerande egenskaper då den framtagna produkten innefattar likvärdiga material. En ytterligare 
egenskap som är viktigt att ta hänsyn till är att glipor mellan absorbenter, som kan ske när man 
använder sig av lösa skärmväggar, kan påverka ljudnivån negativt (Aktiv Miljö AB, Ljudreduktion). Det 
framtagna konceptet eliminerar dessa problem och det bidrar till en bättre ljudmiljö.  

7.5.3 House of Quality 2 
Då det slutgiltiga konceptet var bestämt genomfördes den andra delen av verktyget House of Quality 
för att göra konkurrensjämförelser vad gäller teknik och marknad. En av konkurrentjämförelserna har 
utförts sett till de marknadskrav som ställs på produkten. Denna jämförelse består av en viktning och 
jämförelse mellan produktegenskaper och marknadskrav som ställs på produkten.  
 
De konkurrenter som projektgruppen valt att jämföra konceptet mot samt den slutgiltiga produkten 
viktas alla mot de marknadskrav som upprättats tidigare, i skala 1-5, där 1 står för liten uppfyllelse och 
5 står för stor uppfyllelse. Efter bedömningen av hur det slutgiltiga konceptet samt dess konkurrenter 
uppfyller marknadskraven har projektgruppen även valt att vikta de värden som de olika produkterna 
fått gentemot den viktning som marknadskraven fick i den första fasen av verktyget. Detta gjordes för 

Figur 55. Reduktionsmätning hos 
referensskärmvägg 
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att få en total summa för de 
olika produkterna vilket gör 
det enklare att se helheten. 
Viktningen visade att den 
nyutvecklade produkten fick 
den totalt högsta poängen. 
En bit efter kom alla 
konkurrenter hyfsat tätt. 
Konkurrentjämförelsen 
resulterade även i ett 
diagram där varje produkt 
har en egen linje. Det 
slutgiltiga konceptet, som 
illustreras med den gröna linjen i 
figur 56, har i allmänhet en högre och jämnare kurva än konkurrenterna.  
 
Det har även genomförts en teknisk konkurrensjämförelse. I den jämförelsen viktas produkterna mot 
de produktegenskaper som tidigare tagits fram i matrisen. Precis som i konkurrensjämförelsen för 
marknadskraven blev resultatet ett diagram där det är tydligt att det slutgiltiga konceptet har högre 
och jämnare kurva än någon av konkurrenterna. För den fullständiga House of Quality, se bilaga 13.11.   
 
 

7.5.4 Riskanalys, marknad 
För att identifiera potentiella risker har en riskanalys genomförts på marknaden för produkten. 
Analysen på marknaden har genomförts för att identifiera risker som kan uppkomma för produkten då 
den ska lanseras eller precis har lanserats.  
 
En risk som identifierats med att konceptet är en helhetslösning, innefattande både en 
ljudabsorberande lösning och arbetsyta är att produkten för en inköpare vid första blick kan anses vara 
dyr. Detta då de olika artiklarna var för sig förmodligen har lägre pris, men tillsammans utgör en större 
summa. Vilket innebär att även om konceptet skulle vara billigare att köpa in än alla delar var för sig, 
som man gör idag, kan det vara svårt för inköpare att se detta på rak arm.  
 
En annan risk som kan identifieras med helhetslösningen är att företag som redan har befintliga 
arbetsbord endast vill köpa lösa absorbenter då de ska förbättra sin ljudmiljö. Inköp av en ny 

Figur 56. Diagram för konkurrensjämförelse marknad 

Figur 57. Diagram för konkurrentjämförelse teknik 
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helhetslösning kan då uppfattas onödig då det redan finns tillräckligt många skrivbord och företaget 
skulle därför spendera pengar till ingen nytta. Detta kan bidra till att produkten får svårt att etablera 
sig på marknaden. Sannolikheten är större att möbeln ses som ett alternativ för nyuppstartade 
företag, vid utbyggnad av företag och lokaler eller om ett företags möbler är gamla och behöver bytas 
ut. En lösning skulle vara att erbjuda kunden valmöjlighet att välja den absorberande lösningen av 
konceptet utan skrivbord. Produkten uppfyller då inte alla funktioner men möjligheten ökar istället för 
att ta sig in på marknaden.  
 
Eftersom produkten är helt ny på marknaden för absorberande produkter finns det en risk att 
marknadsföringen av produkten kan vara problematisk. Det är viktigt att information om de olika 
funktionerna och hur de fungerar förmedlas ordentligt och på ett bra sätt. Val av ställen för 
marknadsföring av produkten måste också ses över, rätt människor behöver nås av reklamen. Det är 
inte en vanlig arbetsplats eller en vanlig absorbent och kan därför marknadsföras på ett sätt som 
skiljer sig från de traditionella produkterna. Det är även viktigt att belysa att produkten äger 
absorberande väggar på fyra sidor, varav en justerbar. Vilket sannolikt ökar effektiviteten gällande 
ljudabsorberingen. Det finns många valmöjligheter i och med inställningen av sufflett och produkten 
består av ett stort antal absorbenter på en relativt liten yta. Produkten innehåller många funktioner 
som ger ett mervärde och dessa funktioner bör därför belysas i marknadsföringen.  
 
En annan risk som kan finnas är att produkten kan ses som en solitär enhet på marknaden och inte 
som en produkt för öppna kontorslandskap. Detta är en risk som projektgruppen under utvecklingen 
av produkten försökt att eliminera genom en formgivning som tillåter att enheter kan placeras emot 
varandra. Dock är det viktigt att poängtera detta i marknadsföringen av produkten.  
 
Ytterligare risk finns om lanseringen av produkten drar ut på tiden och att det när den når marknaden 
redan finns en likande produkt ut. Det innebär att produkten i sig inte kommer att erbjuda en helt 
nytänkande lösning. Genom att ta tillvara på det arbete som projektgruppen utfört och utveckla 
konceptet utifrån det, finns det redan en bra grund till produkten och tiden fram till lansering kan 
kortas ned.  
 
7.5.5 Framtida risker för produkten 
Det finns även framtida risker med produkten som den eventuella tillverkaren kan ställas inför. Dessa 
risker har identifierats men däremot inte kunnat utredas och eliminerats i detta skede. Det beror på 
att den eventuella tillverkaren bör vara inkopplad då dessa risker ska bearbetas, då hänsyn måste tas 
till tillverkningsmetoder och andra företagsspecifika metoder. Detta innefattar bland annat utformning 
av specifika komponenter och specifikationer, exempelvis vilka höj- och sänkbara ben som är lämpliga 
eller val av trä i stommarna. 
 
En risk som kan uppkomma är att de höj- och sänkbara benen inte klarar av den belastning som de 
kommer att utsättas för. Det är även nödvändigt att benen klarar av viss snedbelastning då suffletten 
kommer att medföra ett större moment utfälld än infälld. En åtgärd för detta kan vara att använda sig 
av material med låg densitet och hög hållfasthet i suffletten.  
 
En risk som kan uppstå är att det i utfällt läge kan bli problem om en person lägger sin tyngd på 
suffletten samtidigt som produkten höjs eller sänks. Den rekommenderade snedbelastningen kan då 
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överstigas, vilket kan medföra problem med benens motorer. Beroende på vilka specifikationer höj- 
och sänkbara ben har kan problemet vara svårlöst och istället kan det vara nödvändigt att ge ut 
information till användarna om belastning och icke tillåtna situationer. 
 
En annan risk kan vara att fästet för axeln blir defekt om den inte dimensioneras efter belastningar 
från alla vinklar. Suffletten kommer kunna ställas in steglöst vilket innebär att fästet för axeln måste 
beräknas efter det moment som uppstår på grund av sufflettens tyngd i alla lägen. Utöver detta krävs 
även en viss säkerhetsfaktor då användaren kan försöka ställa in sufflettens läge genom att delvis eller 
totalt glömma bort att skruva på ratten som minskar friktionen och därför skapar ett större 
vridmoment än vanligt.  
 
Beroende på vilken typ av lösning tillverkaren anser vara lämplig för inställning av suffletten kan 
eventuellt gnissel uppstå vid axeln. För att åtgärda detta krävs det att rätt material väljs där ytor 
kommer att glida mot varandra. 
 
En av de största riskerna med inställningen av läge för suffletten skulle vara om friktionen och trycket 
inte räcker för att hålla kvar suffletten. För att kunna utreda om friktionen och trycket är tillräcklig 
krävs tester av friktionslösningen tillsammans med vald konstruktion och valt material för 
sufflettlösningen. Skulle dessa tester resultera i ett resultat som visar att friktionen inte är tillräcklig för 
att hålla kvar suffletten i rätt läge är det nödvändigt att generera alternativa lösningar.  
 
7.5.6 Värdering mot användarkrav 
För att göra en sista kvalitetssäkring av det resultat som projektgruppen kommit fram till har 
renderingar på resultatet visats för de tre personer som tidigare intervjuats som användare i öppna 
kontorslandskap. Detta med främsta syfte att de alla fick svara på om de tror att den framtagna 
produkten uppfyller de krav som de tidigare listat på användarkravsblanketten.   
 
Alla tre anser att produkten uppfyller de krav som de tidigare listat på användarkravsblanketten. En av 
de positiva kommentarer som sades om produkten var: ” Jag tycker att det är en mycket kreativ och 
intressant lösning som jag gärna skulle se ute på kontoren!”  En annan positiv kommentar var även: 
”Det är väldigt bra att skrivbordet och absorbenten sitter ihop därför att man utan problem eller risk 
för att papper eller andra saker ramlar ner mellan absorbenten och skrivbordet”. Andra positiva 
åsikter om produkten var att alla intervjupersoner anser att den definitivt kan bidra till en lugnare, 
tystare och mer avskärmad arbetsmiljö. Det anses även vara bra att skrivbordet sitter ihop med 
ljudabsorbenterna eftersom det blir endast en ”benställning” för hela möbeln. Då ställningen går ända 
nerifrån golvet och upp till överkant anses det ge ett städat och rent intryck. Ben och liknande döljs 
och det ser mer professionellt ut.  
 
Några åsikter som kom fram angående önskemål på funktioner som inte finns integrerade i produkten 
idag var bland annat åsikter om att suffletten bör vara driven av en elmotor. Utan en motor anser två 
av de intervjuade att det kan finnas risk för att suffletten inte kommer att användas. Det fanns även 
åsikter om att väggarna känns tjocka och det kan vara bra om de är smalare samt fanns önskemål om 
möjlighet att kunna höja och sänka väggen som finns framför arbetsytan. Detta för att kunna få 
kontakt med medarbetare som sitter mittemot.  
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De åsikter som kommit fram från intervjupersonerna anses vara viktiga för projektgruppen, både de 
positiva reaktionerna och önskemålen på funktioner som bör utvecklas. Detta lämnas vidare till NXT 
Design och den potentiella tillverkaren. Detta är något som inte ryms inom den tid som 
projektgruppen har för utvecklingen av projektet och därför lämnas de önskvärda funktionerna vidare 
för att uppmärksamma tillverkaren på vilka funktioner som önskas. Detta leder förhoppningsvis till att 
det kan utredas om funktionerna är lämpliga att integrera i möbeln, beroende på tillverkningskostnad 
jämfört med det mervärde som användaren får ut.   
 
För att summera värderingen kan slutsatser dras om att de intervjuade personerna anser att 
produkten uppfyller kraven de själva har rangordnat med god marginal. Sen finns ytterligare önskemål 
på funktioner som de anser skulle ge produkten ett större mervärde.  
 
 
7.5.7 PIPS 
Under arbetets gång har projektgruppen använt sig av utvärderingsverktyget PIPS för att diskutera och 
reflektera över moment i de olika faserna som genomförts. Med hjälp av PIPS mallen har 
projektgruppen på ett strukturerat sätt kunna framföra sina åsikter på hur arbetet genomförts samt 
förslag på förbättringar inför framtida moment. Genom att i förväg titta igenom vilka moment som 
skall utvärderas efter nästa fas har projektgruppen kunnat arbeta åt rätt riktning redan från början, 
genom att förutse vilka områden som kan bli problematiska och bör tas hänsyn till. Användandet av 
PIPS mallen har bidragit till att projektgruppen har kunnat utvärdera sitt arbete genom hela processen 
och eventuella problem har kunnat lösas snabbt och smidigt. Den fullständiga PIPS mallen finns i bilaga 
13.18 

  



 

47 
 

8. Resultat 
Här redovisas de resultat som genererats genom den 
arbetsgång som beskrivits i rapporten. Resultatet 
redovisas med bilder som tillsammans med förklarande 
text bidrar till att visa helheten av konceptet. För att 
bidra till större förståelse för hur det kan se ut då 
produkten används som en arbetsplats, har dator, 
tangentbord, pekdon och kontorsstol hämtas in från en 
extern komponentbank.  
 

Konceptet har i detta stadium namngetts Flippy. Namnet 
valdes för att det återspeglar den viktigaste funktionen 
med möbeln, det vill säga möjligheten att föra suffletten 
runt sig från nerfällt läge till fullt utfällt läge. Ordet flip på 
engelska har bland annat innebörden att något vänds 
över eller runt. Detta syftar då speciellt till att det är en 
lätt och snabb rörelse (Farlex Inc, 2011). Det är på det 
sättet tanken är att justeringen av suffletten ska fungera, 
lätt, smidigt och steglöst. 
 
Med produkten följer en variation av möjligheter, detta 
delvis genom att den justerbara suffletten går att ställa in 
steglöst. Även möjligheten till att höja och sänka 
arbetsytan och där med hela möbeln ger ytterligare 
valmöjligheter. Möbeln är vid sittande arbete 1300 mm 
hög, varav skärmytan ovanför skrivbordet är 600 mm, där 
avskärmningen framför användaren kan justeras. 
Justeringen sker med hjälp av inställning av suffletten 
eller genom att höja och sänka arbetsplatsen. 
 
 Valmöjligheter som kommer genom den justerbara 
suffletten är att användaren själv kan välja att suffletten 
hur stor del av det egna synfält den ska täcka, som i figur 
59. Det går även att använda suffletten för absorption 
ovanifrån, se figur 60. I detta läge är höjden mellan golv 
och sufflett 1980 mm. Medellängden på svenska män är 
1795 mm och svenska kvinnor är i medelängd 1655 mm 
(Statistiska centralbyrån, 2011). Konceptet har därmed 
tillräcklig höjd för att majoriteten av användarna inte ska 
slå huvudet i suffletten och kunna gå under den utan 
problem. Suffletten kan även användas för att stänga 
runt sig och skapa sitt egna privata utrymme genom att 
använda suffletten i fullt utfällt läge, se figur 61.  
 

Figur 58. Suffletten i nerfällt läge 

Figur 59. Suffletten delvis uppfälld 

Figur 61. Suffletten i utfällt läge 

Figur 60. Suffletten för ljudabsorption ovanifrån 



 

48 
 

Det finns även möjlighet att arbeta stående i Flippy. Detta är möjligt i och med att skrivbord och 
stomme kan höjas 500 mm.  Om justering av suffletten önskas i detta läge är det viktigt att takhöjden 
är tillräckligt hög. Produkten blir nämligen som högst 2573 mm. Det som projektgruppen 
rekommenderar är att användaren justerar suffletten till det läge som önskas innan produkten höjs för 
stående arbete.  
 
 Även om höjden på taket är tillräckligt hög för att möjliggöra justering av suffletten kan det vara svårt 
för användaren att nå suffletten för justering. Därför rekommenderar projektgruppen att det endast 
görs mindre inställningar av suffletten vid stående användning. 
 

 
Utvalda detaljer på produkten har utformats för att ge ett mer 
genomarbetat koncept samt för att lösa problem som 
projektgruppen påträffat under utvecklingen. Ett handtag har 
placerats på varje sida på suffletten dessutom har två hantag 
placerats på sufflettens långsida.  
 
Handtagen är utformade med en midja för att storleken på 
handen inte skall vara av betydelse. Dessa former och 
avrundningar ger en greppvänlig känsla för handtaget, se figur 
64. Det finns även en avrundning runt midjan för handtaget, då 
detta ger en form som följer handens ergonomi. De andra 
kanterna som inte ingår i själva handtaget har dessutom fått en 
avrundningsradie för att undvika att personer från att skrapa upp sår 
och inger dessutom ett mjukare intryck. 
 
Den vridratt som används för att möjliggöra justering och låsning av 
suffletten har utformats i första hand för att vara greppvänlig. Detta 
uppnås framförallt genom de fyra insänkningarna som finns på 
vridrattens sidor, se figur 65. Att vridtratten utformats med fyra 
symmetriska grepp medför att användaren synmässigt inte kan tolka 

Figur 65. Vridratt för att möjliggöra 
justering eller låsning av sufflett 

Figur 63. Stommen och arbetsplatsen är höjd för stående 
arbete, suffletten är i nerfällt läge 

Figur 62. Stommen och arbetsplatsen är höjd för stående 
arbete, suffletten är i nedfällt läge 

Figur 64. Handtag för justering av Sufflett 
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vilket håll som är upp eller ned och därför endast använder den fysiska känslan för friktionen. Detta 
gör att användaren inte skruvar för hårt eller för löst för att få handtaget att vara vridet i ett speciellt 
läge. Även här har kanterna getts en avrundningsradie för att inte kännas vass i handen. Vridratten har 
givits en mörkare grå färg än stommens väggar för att den lätt ska gå att urskilja men samtidigt kännas 
som en detalj i helheten.   
 
Ytterligare detaljer som tagits hänsyn till är de hål som 
uppstår i stommen där skruvar är placerade för att hålla ihop 
alla delar av möbeln samt de hål som gjorts för att dra in el. 
Alla hål och insänkningar som finns på möbeln täcks med 
plastpluppar som är anpassande efter storleken på hålen. Alla 
hål för skruvar är dessutom i samma storlek. Det hål som 
finns på utsidan av möbeln där justeringen av suffletten och 
axeln sitter har ett något större hål. Plastplupparna som 
täcker dessa hål är heltäckande. De pluppar som sitter i de hål 
som gjorts för indragning av el har fått en skåra i sig för de 
sladdar som ska dras igenom. Detta finns illustrerat i figur 66. 
Alla plastpluppar har precis som vridratten tilldelats en något 
mörkare grå färg än stommen. Samma färg används som för 
vridratten, detaljerna skall synas men samtidigt tillhöra 
helheten.  
 
Det har gjorts en insänkning på Flippys sidor, se figur 67. Denna 
har dels skapats för att minska risken för klämskador så som 
tidigare beskrivits i stycke 7.5.1 under ”Form och konstruktion”. 
Men insänkningen bidrar även till att produkten får ett 
enhetligare formspråk, då insänkningen har samma bredd som 
hålet i grundstommen för suffletten har.     
 
Då fastigheter ofta har ojämna golv har projektgruppen tagit fram 
ett förslag på hur Flippy ska kunna kompensera dessa ojämnheter. 
Detta har gjorts genom att placera ut justerbara fötter på fyra hörn 
av produkten, se figur 68. Fötterna skruvas upp eller ned beroende 
på behov. De har en mindre diameter än bredden på sidorna, 
vilket gör att fötterna i de flesta lägen kommer döljas av möbeln. 
 
För att illustrera hur produkten kan användas i ett öppet 
kontorslandskap har projektgruppen valt att bygga upp ett enklare landskap där produkten är 
inplacerad i grupper med varierande storlek. Detta har gjorts för att visa att resultatet uppfyller syftet 
med att produkten har utvecklats för öppna kontorslandskap samt för att visa att utvecklingen inte 
enbart har utvecklats som en solitär enhet. 
 
 
 

Figur 66. Plastplupp för hål gjorda för 
elsladdar 

Figur 67. Insänkning i grundstommen 

Figur 68. Justering mot golv 
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Bilden nedan visar en översikt på hur Flippy kan placeras i olika stora grupper i ett öppet 
kontorslandskap. Bilden är renderad ovanifrån för att ge en bild om hur ett landskap kan byggas upp.   

 
 

Följande bild visar förhållandet mellan storleken på Flippy och en medellång man. Illustrationen har 
gjorts för att ge en tydligare uppfattning möbelns storlek.  

 
  

Figur 69. Flippy placerat i ett öppet kontorslandskap 

Figur 70. Storleksanvisning 
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De tre bilderna nedan är renderingar från olika vinklar som visar exempel på hur ett öppet 
kontorslandskap skulle kunna se ut. För att ge en uppfattning om hur det kan komma att se ut då det 
är människor som jobbar i miljön har siluetter på människor placerats i illustrationerna.  

 
Figur 71. Illustration 1 med siluetter 

Figur 72. Illustration 2 med siluetter 
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Figur 73. Illustration 3 med siluetter 
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9. Analys 
I detta avsnitt redogörs diskussion och analys kring de uppställda problemen och hur väl de har 
uppfyllts i förhållande till den framställda lösningen. De frågor som formulerades i 
problemformuleringen ställs upp nedan och efter varje stycke besvaras de. Betydelsefulla delar av 
kravspecifikationen kommer även att analyseras. 
 
Hur ska produkten utformas för att optimalt fungera ljudabsorberande? 
Under informationsinsamlingsfasen skapades förståelse för ljudabsorption i förhållande till material 
och konstruktion. Ett av de absolut viktigaste kraven som framställts är att produkten ska absorbera 
ljud, vilket kan påverkas av ett antal egenskaper. Enligt kravspecifikationen under Ljudmiljö finns 
kravet 1.3 Produkten ska innefatta tjocklek eller luftspalt för absorbering av lägre frekvenser. Detta 
uppfylls genom att konceptet har en tjocklek på 150 mm vilket kan jämföras med flertalet befintliga 
produkter som har en tjocklek mellan 50 mm och 100 mm. Kravet gällande luftspalt är även uppfyllt , 
då den skapas när absorbenten är i uppfällt läge och då möbeln används för stående arbete. Den 
innehar även en mindre luftspalt då suffletten är i nedfällt läge. Andra fördelar är att produktens bakre 
stycke och sidorna är fastmonterade, vilket innebär att glipor mellan dem saknas och därmed hindrar 
ljud från att smita igenom mellan arbetsplatser.  
 
Ett annat krav inom området Ljudmiljö är punkt 1.4: Produkten skall äga en diffuserande konstruktion. 
Detta krav uppfylls i och med att sufflettens yttersta absorbent har en rund form som bidrar till att ljud 
diffuseras, vilket ger en behagligare uppfattning av ljud för användaren. 
 
Material har även valts för att göra möbel så ljudabsorberande som möjligt. Detta val har gjorts genom 
att studera vilket material som används i andra ljudabsorbenter samt allmänna informationssökningar 
om ljudabsorberande material. Allt material i möbeln har valts efter dess ljudabsorberande 
egenskaper förutom stommen i suffletten, där eftersträvades låg densitet i första hand.      
 
Hur skapas en ljudabsorberande produkt som kan regleras efter användarens behov? 
Ett av fokusområdena vid idégenerering och konceptskapande var att skapa en lösning där användaren 
själv kan reglera materialytor kring arbetsplatsen. Det vill säga att användaren själv kan reglera ytorna 
för att avskärma störningsmoment som ljud och ljus. Detta har även tydliggjorts i kravspecifikationen 
under stycket Anpassningsbar konstruktion, punkt 4.3 och 4.4: Konstruktionen skall kunna regleras 
efter användarens behov av ljudinsläpp respektive ljusinsläpp. Detta har projektgruppen uppfyllt 
genom att suffletten kan regleras steglöst 180° från position framför användaren, ovanför och 
omslutande bakom. Då skärmen framför användaren har en höjd där det finns möjlighet att sträcka på 
sig för att ovan kanten skapa kontakt med arbetskamrater i närheten. Ett annat krav i 
kravspecifikationen, Visuell miljö, är punkt 3.3 Produkten skall kunna regleras för att avskärma visuell 
störning från medarbetare. Detta krav har uppfyllts genom att användaren vid behov kan stänga ute 
ljud eller kontakt från de närmaste arbetskamraterna genom att ställa in suffletten halvt uppfälld 
framtill. Görs detta kan absorbenten framför användaren höjdmässigt öka med den dubbla ytan mot 
när den är nedfälld.  
 
Då absorbenterna är fästa gentemot det höj- och sänkbara skrivbordet följer absorbenterna 
automatiskt med vid reglering av höjden på arbetsytan. Att produkten är konstruerad på detta sätt ger 
samma fördel som absorbenter som fästs på skrivbord har gentemot standardskärmväggar, vilket är 
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att absorbenterna befinner sig alltid på samma höjd ovanför skrivbordet oavsett om användaren 
brukar sitt skrivbord för sittande eller stående. Det som ger det framtagna konceptet ytterligare fördel 
mot absorbenter som fästs på skrivbord är att suffletten kan höjdmässigt regleras för ytterligare 
avskärmning.  
 
Hur ska produkten utformas för att ge användaren en rumsskapande och privat känsla? 
Ett av de viktigaste kraven från uppdragsgivaren, enligt kravspecifikationen, Rumsskapande är punkt 
4.1 Produkten skall äga konstruktion med rumsliga egenskaper. Känslan om rum och privat miljö 
uppfylls i samband med att produkten har suffletten som omsluter användaren. Produkten har likt ett 
traditionellt rum fyra hörn och väggar i utfällt läge. Sidoabsorbenterna och den främre absorbenten är 
heltäckande framför användaren medan suffletten i utfällt läge skapar de sista hörnen och därmed 
avskärmar en bestämd yta, vilket för användaren ger en rumsskapande känsla. Vad det gäller den 
privata känslan uppfylls även det kravet då insynen från personer som går förbi bakom arbetsplatsen 
minskar tack vare suffletten. Möjligheten till att kunna ställa in och reglera arbetsplatsen efter 
användarens specifika behov kan även det göra att användaren anser att arbetsplatsen känns mer 
privat. 
 
Hur ska produkten utformas för att fungera som en del eller helhet av ett komplett system i det 
öppna kontorslandskapet?  
Bakgrunden till problemet var att det ansågs vara av stor vikt att kunna erbjuda kunden en 
helhetslösning, ett komplett system. I detta fall bör de funktioner som användare är i behov av i 
kontorslandskap innefattas i den framtagna lösningen. Resultatet bör då vara en lösning på flera 
specifika funktioner som användaren vill ha i ett öppet kontorslandskap. Den framtagna lösningen har 
besvarat kravet genom att integrera flera funktioner i produkten, där har helheten av ett komplett 
system skapats. Två av de största funktionerna som integrerats är skrivyta och ljudabsorbering, vilket 
medför att såväl skrivbord som absorbenterna är höj- och sänkbara. För att underlätta städning har 
både datorhållare och hurts fästs under skrivbordet. De hål som gjorts för indragning av elkablar i 
möbeln är placerade på baksidan av produkten och i skrivbordet, detta döljer sladdar för användaren. 
Detta ger ett renare och enhetligare intryck. Genom att det är raka ytor på så väl sidorna som baksidan 
av möbeln möjliggör detta att flera enheter kan ställas ihop eller att en enhet kan placeras mot en 
exempelvis en vägg. Det går också att placera möbeln mot en annan möbel som också äger en rak sida. 
Detta ger många möjligheter gällande placering och integrering av möbeln i öppna kontorslandskap.  
 
Hur utformas produkten för att differentieras gentemot andra produkter? 
Att särskilja sin produkt från andra är en viktig fördel för att inte smälta in i mängden av produkter. 
Differentiering är därmed en viktig faktor för hur lönsam en produkt är. Med detta som grundtanke 
ställdes kravet under rubriken Design, att 5.9 Designen skall bryta traditionella mönster för 
arbetsplatser. Genom att framställa ett helt nytt koncept har det traditionella mönstret för hur 
arbetsplatser ser ut brutits. Detta har gjorts genom att skapa en lösning på absorbent som omsluter 
användaren och även genom att integrera flertalet funktioner i samma produkt.   
 
Hur anpassas konceptet till NXT Designs önskemål gällande utformning? 
Uppdragsgivarens önskemål är viktiga och är anledningen till varför problemformuleringen 
uppställdes. Den framtagna lösningen har tagits fram i samtycke med NXT Design genom de 
kontinuerliga möten som projektgruppen haft med företaget där diskussioner har förts vid viktiga 
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beslutsfaser. Inför dessa beslutsfaser har projektgruppen förberett presentationer om vad som har 
åstadkommits sedan det senaste mötet. För att ha underlag till en diskussion om de beslut som 
behöver fattas vid denna tidpunkt. Detta har lett till att båda parterna har fått föra fram sina åsikter 
om det fortsatta arbetet och tillsammans har gemensamma beslut tagits. Det är den viktigaste orsaken 
till att resultatet som tagits fram stämmer överrens med NXT Designs önskemål.  
 
Hur kan resultatet kvalitetssäkras? 
Ett viktigt moment vid produktutveckling är att kunna kvalitetssäkra arbetet och den framtagna 
lösningen. Projektgruppen har med hjälp av de verktyg som använts under arbetets gång på ett 
metodiskt vis bearbetat fram lösningen på ett kvalitetssäkrat sätt. Vilket innebär att resultatet är 
framtaget med hänsyn till kvalitetssäkring. För att ytterligare försäkra sig om att den framtagna 
lösningen har uppfyllt kundkraven och därmed har större sannolikhet att få ett bra mottagande på 
marknaden genomfördes en undersökning hos de som intervjuats i början av projektet för att 
undersöka hur väl de anser att det framtagna konceptet uppfyller deras krav. Vilket även det 
kvalitetssäkrar resultatet.  
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10. Slutsatser och rekommendationer 
Nedan följer slutsatser om resultatet och det arbete som utförts för att nå dit samt rekommendationer 
för vidareutveckling till NXT Design och det eventuella tillverkningsföretaget.  

10.1 Slutsatser 
Några av de problem som var identifierade för examensjobbet vid start var produkten skulle utvecklas 
och formges för att differentieras gentemot andra produkter på marknaden. Hur utformas en produkt 
för att optimalt absorbera ljud samtidigt som den är användarvänlig. Hur ska produkten skapa en 
rumskänsla samtidigt som en den anses vara en helhet med de övriga kontorslandskapet.  
 
Dessa problem har tagits hänsyn till under utvecklingen av produkten och resultatet löser dessa 
problem, samtidigt som kravspecifikationen är uppfylld. Produkten differentierar sig på marknaden 
genom justeringsmöjligheten som möbeln äger. Lösningen är inte bara en absorbent eller en 
arbetsplats utan dessa är kombinerade och till detta läggs en stor frihet för användaren att justera 
möbeln på många olika sätt, för att anpassas efter de specifika önskemålen som finns för stunden. 
Produkten kan användas relativt öppen av de personer som vill ha kontakt med sin omgivning men 
även relativ stängd av de personer som vill åstadkomma en mer privat arbetsplats. Det är variationen 
och de många möjligheterna som är den största orsaken till att produkten kommer att differentiera sig 
på marknaden. 
 
Målet med projektet var att skapa ett användbart produktkoncept samt framställa renderade bilder på 
produkten som visar produkten och dess funktioner.  Detta mål har uppfyllts genom att produkten har 
renderats i olika lägen, som solitär och placerad i ett öppet kontorslandskap. Tid har lagts på 
utveckling av detaljer och dessa illustreras även i resultatet.  
 
Information har inhämtats från olika håll så som intervjuer, litteraturstudier, sökning av information på 
internet samt kunskap som förmedlats från uppdragsgivare och handledare. Detta har bidragit till en 
bred kunskapsbas och därmed har konceptet kunnat utvecklas med bra förutsättningar. Utan 
informationsinhämtningar från alla dessa källor hade den kunskap som förmedlats blivit knapphändig 
och resultatet lidande. Med hjälp av produktutvecklingsverktyg som förmedlats under hela 
utbildningen och kunskap förmedlad av uppdragsgivare och handledare har resultatet kunnat 
kvalitetssäkras. Konceptet som lämnas vidare till NXT Design samt den eventuella tillverkaren är 
därmed en bra början på en produkt som kan förändra arbetsmiljön i öppna kontorslandskap. 

10.2 Rekommendationer för vidareutveckling 
Projektgruppen rekommenderar att NXT Design så fort som möjligt finner en tillverkare för produkten. 
Att kontakt måste tas med tillverkare är nödvändigt för vidareutvecklingen då varje företag har sina 
unika tillverkningsmetoder och verktyg. Lösningarna som finns nu är rekommendationer och enklare 
lösningar på de problem som finns med produkten. Efter materialval och tillverkningsmetod måste 
dessa analyseras och testas inför eventuell produktion.  
 
Projektgruppen rekommenderar även den potentiella tillverkaren att ta del av det arbete som 
genomförts och framförallt kolla på de risker för såväl produkt som marknad som projektgruppen 
identifierat för framtiden.  
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Innan någon vidareutveckling sker rekommenderar projektgruppen att en fullskalig prototyp på 
produkten tillverkas för att skapa en uppfattning om vilken känsla användaren får av produkten. 
Därmed kan också lösningar på funktioner undersökas, så som justeringen av suffletten eller höjning 
och sänkning av arbetsytan.  
 
I marknadsanalysen som gjordes under informationsinsamlingen identifierades att det idag är många 
produkter som anpassas efter en specifik användare. Det vill säga att det blir vanligare att produkter 
går att anpassa i färg och kanske till och med form efter användarens specifika önskemål, detta är 
viktigt att ta hänsyn till. Det ger användaren mervärde. Projektgruppen har tänkt på detta under 
arbetes gång, men inte hunnit utveckla ett sådant alternativ under tidsramen av examensjobbet. 
Därför rekommenderar projektgruppen att vid fortsatt utveckling undersöka detta. Ett förslag som 
projektgruppen har tänkt på är att en av sufflettens sidor görs i glas. Den sidan kan då exempelvis 
färgas eller frostas i valfritt mönster exempelvis efter ett företags logotyp. Det bör även vara möjligt 
allt välja färger på möbeln.  
 
Alternativ för den tekniska lösningen för justering av suffletten bör även undersökas. Detta bör göras 
ur tre synpunkter; kostnadsmässigt, konstruktionsmässigt och marknadsmässigt, där hänsyn bör tas till 
gränssnittet mellan användaren och den specifika funktionen. Möjligen skulle suffletten kunna drivas 
med motor alternativt ställas in via ett antal bestämda lägen. Skulle suffletten drivas med motor är 
frågan hur mycket mer utrymme det skulle krävas och hur mycket dyrare den lösningen blir.  
 
Om dessa rekommendationer tas tillvara på tillsammans med det arbete som projektgruppen utfört 
behöver utvecklingen av produkten fram till produktion för marknad inte ta allt för lång tid.   
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Horda Stans AB, Polyesterfiber och textil 
http://www.hordastans.se/default.aspx?lang=SE&articleId=53 
2010-09-09 
 
Kursnavet, Ljus  
http://www.kursnavet.se/kurser/fy1201/fy1201w/O_1_1_020_ljuset.htm ,  
2010-09-09 
 
Miljömärkning Sverige, Varför miljömärkt? 
http://www.svanen.se/konsument/varfor/ 
2010-09-10 
 
S-Line Office AB 
http://www.sline.se/sv/ljud_miljo/index.php 
2010-09-10 
 
S-Line Office AB, Chubby 
http://www.sline.se/docs/Ladda_hem/ljuddampning_chubby.jpg  
2010-12-30 
 
S-Line Office AB, Skärmväggar  
http://www.sline.se/sv/sortiment/skarmvaggar-chubby.php   
2010-09-20 
 
S-Line Office AB, Absorption  
http://www.sline.se/sv/ljud_miljo/index.php 
2010-09-10 
 
Saint-Gobain Isover AB, Ljudabsorption  
http://www.isover.se/produkter/vad+%C3%A4r+mineralull-c7- 
2010-09-17 
 
Saint-Gobain Isover AB, Ljudisolering 
 http://www.isover.se/produkter/vad+%C3%A4r+mineralull-c7-  
2010-09-17 
 
Statistiska centralbyrån, Längd i befolkningen 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____47966.aspx 
2011-01-07 
 
Statistiska centralbyrån, Ordförklaringar 
http://www.scb.se/statistik/MI/AA9999/2003M00/MI01S%C3%850001_21.pdf,  
2010-09-16 
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http://www.sline.se/sv/ljud_miljo/index.php�
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http://www.sline.se/sv/sortiment/skarmvaggar-chubby.php�
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http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____47966.aspx�
http://www.scb.se/statistik/MI/AA9999/2003M00/MI01S%C3%850001_21.pdf�


 

61 
 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Designprocessen 
http://www.svid.se/For-studenter/Vad-design-ar/Designprocessen/ 
2010-09-15 
 
Swedish Standards Institute, Miljö 
http://www.sis.se/DesktopOneCol.aspx?tabname=@Projektlista&CategoryType=AMN&CategoryCode
=11&PresID=1 
2010-09-10 
 
Swedisol, Vad är mineralull? 
http://www.swedisol.se/sw319.asp   
2010-09-17 
 
Träguiden, Ljudets spridning 
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=4332&contextPage=1442,  
2010-09-1

http://www.svid.se/For-studenter/Vad-design-ar/Designprocessen/�
http://www.sis.se/DesktopOneCol.aspx?tabname=@Projektlista&CategoryType=AMN&CategoryCode=11&PresID=1�
http://www.sis.se/DesktopOneCol.aspx?tabname=@Projektlista&CategoryType=AMN&CategoryCode=11&PresID=1�
http://www.swedisol.se/sw319.asp�
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=4332&contextPage=1442�
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Bilagor 
I detta kapitel bifogas bilagor kopplat till arbetet och innehåller använda verktyg samt utförligare 
information om genomförda delar av arbetet. 

13.1 Mötesanteckningar med NXT Design 
Nedan följer anteckningar som projektgruppen antecknat efter varje möte med Peter Åström på NXT 
Design. Mötesanteckningar har grundats på anteckningar samt diskussioner som förts på det 
specifika mötet.  
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-07-12  
Plats: NXT Designs kontor  
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Peter Åström 
 
Under detta möte förklarade Peter området för det uppdrag han kunde erbjuda oss. Området var 
öppna kontorslandskap. Han förklarade att det går att se en trend i att fler företag väljer att arbeta 
på detta sätt istället för att skapa egna kontorsrum åt personalen. Det är dock ett problem med 
detta, det är svårt att få sitt egna lite mer privata utrymme. Detta uppdrag skulle göras mot 
kontorsmöbelföretaget Edsbyn. Vi fick med oss material därifrån i form av Edsbyns kataloger. Nästa 
möte bokades in tisdagen den 31 augusti, för en uppstart av det examensarbete som vi ska göra 
under hösten.  
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-08-31  
Plats: NXT Designs kontor  
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Peter Åström 
 
Detta var ett kort möte med Peter där det diskuterades runt om det problem som finns i öppna 
kontorslandskap idag. Peter menade att han ännu inte ville berätta vad han själv tänkt gällande detta 
uppdrag, utan ville att vi skulle göra en egen marknadsanalys och efter detta ska ytterligare en 
diskussion föras med honom. Han förklarade även att ljud och ljus var de viktigaste faktorerna att ta 
hänsyn till och att det koncept som skall skapas bör vara lätt att bygga och producera. Peter 
förklarade även den metod som NXT Design arbetar efter då de utvecklar en produkt. Denna metod 
kallas för ”Disney metoden” och innebär att utvecklingsarbetet utförs i olika rum. Det första rummet 
är det ”Kreativa rummet” sedan går utvecklingsarbetet vidare till det ”Konkreta rummet” och sist 
kommer det in i det ”Kritiska rummet”.  För att summera denna metod innebär det att man först är 
kreativ i idéarbetet, sedan bildas konkreta förslag och sist går man in i det kritiska rummet för att 
utvärdera vilka framtagna koncept som faktiskt är genomförbara.  Nästa möte bestämdes till 
fredagen den 1 oktober.    
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Mötesanteckningar  
Datum: 2010-10-01  
Plats: NXT Designs kontor  
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Peter Åström 
 
Under detta möte presenterades de produktområden som projektgruppen bildat av de produkter 
som vi anser finns på marknaden för öppna kontorslandskap idag. Dessa illustrerades med hjälp av 
produktbilder samt SWOT-analys för vardera området. Varje produktområde diskuterades och Peter 
menade att alla funktioner som de skilda produkterna har är viktigt i ett öppet kontorslandskap och 
att det idag inte finns något på marknaden som erbjuder alla dessa funktioner. En kombination av 
dessa funktioner i ett modulsystem är något som ingen erbjuder idag. Detta definierar det uppdrag 
som projektgruppen kommer att genomföra. Om resultatet är ett helt system eller om det är en 
detalj i detta system är fortfarande öppet. Peter presenterade även punkter som måste tas hänsyn 
till i utvecklandet av produkten. 

• Den måste ta hänsyn till att i det tak som finns i lokaler finns sprinklersystem som utlöses vid 
brand. Det får med andra ord inte blockeras på något sätt.  

• En fråga att ta ställning till är om det skall kunna gå att stänga om sig i modulsystemet, ska 
det finnas en dörr eller inte?  

• Det måste vara enkelt att städa, det får inte samla damm och smuts som inte går att få bort 
med enkla medel.  

• Det skall vara enkelt att montera, stabilt och byggbart.    

Nästa möte bestämdes till den 29 oktober, då ska enklare skisser kunna uppvisas för vidare 
diskussion och utveckling.  
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-10-29  
Plats: NXT Designs kontor  
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Peter Åström 
 
Mötet började med att vi visade upp alla skisser som idégenererats fram. Detta skedde genom att vi 
hade med kollage som gjorts på de nio områdena som vi bildat av alla idéer som genererats under 
idégenereringen. Tillsammans med kollagen hade vi även med alla originalskisser, för att visa 
närmare detaljer eller idéer som inte syntes så bra på kollagen. Då de nio områden visades upp 
fördes en kort diskussion/förklaring av varje område med Peter. Peter var nöjd med detta och lade 
fram idén med att senare skapa ett slags seminarium med fler tillverkare/företag för att ta tillvara på 
fler idéer som inte ligger inom Edsbyns tillverkningsområde. Detta kanske dock inte kan ske inom den 
tidsram som avser själva examensarbetet.  Peter behöll även kollagen som vi har gjort för att till 
början av nästa vecka gå igenom alla idéer grundligt och efter detta presentera de specifika idéer 
som han anser kan utvecklas för marknaden. Dessa idéer kommer sedan att utvecklas som koncept.  
Vi visade även upp funktionsanalysen, kravspecifikationen och QFD:n för avstämning. De åsikter som 
Peter hade på dessa var att det såg bra ut med undantag från ett specifikt krav i kravspecifikationen 
gällande anpassning efter Edsbyns designprofil, vilket kommer att strykas. 
Nästa möte är 5 november, då ska projektgruppen presentera utvecklade koncept.   
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Mötesanteckningar 
Datum: 2010-11-09  
Plats: NXT Designs kontor  
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Peter Åström 
 
Mötet började med att vi visade upp alla koncept som vi samlat på bilder på 2 stycken A4-papper. 
Tillsammans med dessa tog vi sedan fram varje koncept i SolidWorks för att ge en mer kompletterad 
syn på koncepten med hjälp av 3D. under genomgången kommenterade Peter hur vissa koncept 
skulle kunna utvecklas för att ge en större helhet.  

• Ställning, Ett skrivbord skulle kunna integreras i konstruktionen, precis som hurts etc. Detta 
för att ta konceptet ännu längre och få bort möbler som är beroende av golvet, för att bland 
annat underlätta städning.  

• Rumsskapande, Skapa en sikt som är möjlig runt hela konstruktionen, tvåspårig, göra även 
innerväggen rörlig. För att skapa ännu mer valfrihet för användaren. 

• Whiteboard, Tvåspårig för att kunna få undan modulerna på en mindre yta då man inte vill 
använda dem, samt få ett luftutrymme mellan dem för att absorbera låga frekvenser.  

Efter genomgången förklarades hur vi ska fortsätta arbetet och att vi är i fas för att genomföra 
verktyget Pugh. Projektgruppen bad Peter att om möjligt plocka fram 4-6 koncept som han anser 
vara ”de bästa”. Det resulterade i att 6 koncept valdes ut. Dessa koncept är de koncept som vi 
kommer att Pugh:a. Då vi gjort vår Pugh ska denna skickas till Peter för att han ska få ta del av 
resultatet och få en chans att säga vilket koncept han anser ska utvecklas vidare.  
Pugh:en skickas till Peter i slutet av veckan , torsdag 11/11 eller fredag 12/11 och därefter tar Peter 
kontakt med Edsbyn för eventuellt besök och inkoppling.   
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-11-18  
Plats: NXT Designs kontor  
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Peter Åström 
 
Till mötet hade vi med oss de snabba modeller som vi gjort på de två koncept som Peter tyckte vi 
skulle arbeta vidare med efter det att vi gjort Pugh analysen samt på det koncept som vi kändes mest 
för efter genomför Pugh analys. Dessa koncept är: 

• Modulställning 
• Rumsskapande  
• Sufflett 

I början av mötet diskuterades vidare angående alla koncept och vi hade även med oss ett dokument 
på varje koncept där vi listat ”problem”, ”plus”, ”frågetecken” och ”utveckling” för varje koncept. 
Efter diskussion med Peter bestämdes det att vi ska arbeta vidare på ett av koncepten, vilket Peter 
valde till konceptet ”Sufflett”. Detta är det koncept som Peter anser har störst marknadspotential 
och dessutom är mest nytänkande.  Olika möjligheter till utveckling av konceptet diskuterades och 
Peter förklarade till vilken nivå han anser att projektet bör tas, vilka detaljer vi bör ha tänkt på i det 
slutgiltiga resultatet. Peter tyckte att vi skulle göra resten av utvecklingsarbetet virtuellt och satsa på 
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att få till det bra istället för att göra en ytterligare modell eller prototyp. För att uppnå ett bra 
resultat behöver vi ha svar på och utveckla följande saker: 

• Var finns eluttag? 
• Hur sitter skrivbordet fast? 
• Hur fraktas möbeln? 
• Ställbara fötter för ojämna golv? 
• Decibelreducering, finns det siffror för mineralull? (kolla Rockwool eller S-line för 

motsvarande produkter, tjocklek) 
• Montering av hyllor och hurtsar? 
• Skrivbord, ca 1800mm långt 
• Tänk arbetsplats!  
• Ingenting står på golvet? 
• Sikt vid ögonhöjd? 
• Integrera glas? 
• Integrerad belysning? 
• Återvinningsbart/miljömässigt separerbart/hållbart 
• Låsbar justering av sufflett, steglös eller bestämda fästen?  
• Lätt material, exempelvis bambu? 
• Går grunden att använda till exempelvis ”fikaplatser” eller reception? 
• Möbel skall gå att placera på ett bra sätt som solitär enhet och i grupper, resultatet skall 

redovisas visuellt som en solitär och ett öppet kontorslandskap med ca 10 arbetsplatser 
samt mötesplats.  
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13.2 Mötesanteckningar med Ragnar Tengstrand 
Nedan följer anteckningar som projektgruppen antecknat efter varje möte med Ragnar Tengstrand 
på Mälardalens Högskola. Mötesanteckningar har grundats på anteckningar samt diskussioner som 
förts på det specifika mötet.  
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-08-26 
Plats: IDT 
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Ragnar Tengstrand  
 
En första presentation av det uppdrag som projektgruppen gjordes genom ett skrivet dokument som 
tog upp bakgrund, projektmål och avgränsningar. Utefter detta godkände Ragnar examensarbetet 
och skrev under registreringsblanketten för detta. Efter möte med NXT Design och Peters påskrift 
skulle blanketten lämnas vidare för sista godkännande till examinatorn Rolf Lövgren.  
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-09-21 
Plats: IDT 
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Ragnar Tengstrand  
 
En kort presentation om det arbete som utförts genomfördes och diskuterades. Genom denna 
diskussion kom vi gemensamt fram till att de produktområden, som projektgruppen delat upp de 
produkter som framkommit under marknadsundersökningen, skall presenteras för Peter Åström på 
NXT Design genom bilder samt SWOT-analyser på varje område. Ragnar menade även att 
projektgruppen skulle ha en tanke om vilket område vi själva skulle tycka var intressant att utveckla 
ifrån. De områden som kommer att presenteras på mötet med Peter den 1 oktober är:  

• Standardskärmväggar 
• Glas 
• Paneler 
• Moduler 
• Möbler 

 
Mötet avslutades med att bestämma att nästa möte ska ske efter mötet den 1 oktober med Peter, 
datum bestämdes till den 5 oktober.  
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-10-05 
Plats: IDT 
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Ragnar Tengstrand, Leif Grönwall   
 
En kort sammanfattning gjordes av det möte som projektgruppen haft med Peter på NXT Design. 
Även det material som gruppen visat upp på mötet med Peter visades. Kort diskussion om vart 
gruppen befinner sig i processen uppstod och det bestämdes att nästa möte skulle ske den 21 
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oktober, då gruppen är mitt i idégenereringsfasen och kan behöva handledning för fortsatt effektiv 
idégenerering samt för att få andra ögon på de idéer som framkommit så långt. En kontakt som är 
specialist på ljud fick gruppen från Leif, finner gruppen något speciellt angående ljud att diskutera så 
kommer kontakten att utnyttjas om det då är möjligt.  
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-10-26 
Plats: IDT 
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Ragnar Tengstrand  
 
Ett kort möte för att få handledning för hur sortering av idéer kan genomföras samt hur 
presentationen av idéerna för NXT Design kan gå till. Ragnar kom med förslag att scanna in alla idéer 
i datorn och göra ”collage” av varje område som idéerna sorteras i. Kort diskussion fördes om de 
problem som finns med uppdraget (ljudabsorberande måste ha en tjocklek etcetera). Nästa möte 
bokades in till 11 november, då har gruppen haft två möten med NXT, varav det sista är för att 
presentera koncept.   
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-11-11 
Plats: IDT 
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Ragnar Tengstrand 
 
På möte gick vi igenom det arbete som vi utfört sedan förra mötet. Vi visade hur vi gått till väga då 
koncept bildats och hur koncepten sedan har blivit färre och mer utvecklade. Vi visade upp de fyra 
koncept som det slutgiltiga valet ligger emellan. Ragnar anser att vi gjort ett genomarbetat arbete 
och att vi lyckats bra med att gå från många skisser på ”lösa” idéer till koncept som är mer 
preciserade efter varje utvecklingsfas. Det diskuterades om hur mycket vi ska hinna att göra på det 
slutgiltiga konceptet och Ragnar informerade om att anmälan för att gå upp med exjobbet skall ske 
21 december och att rapporten skall vara inne 2 veckor innan presentationen, det vill säga 7 januari. 
Nästa möte bestämdes till 25 november, för att uppdatera om hur arbetet ligger till. 
 
 Mötesanteckningar 
Datum: 2010-11-25 
Plats: IDT 
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Ragnar Tengstrand 
 
Vi började med att visa upp det koncept som valts för fortsatt utveckling, Suffletten, samt den 
lösning som vi tagit fram vad gäller höj- och sänkbart skrivbord. Efter det visade vi foton på de tre 
modeller som vi gjort innan det slutgiltiga konceptet visades. Ragnar uttryckte att konceptet är 
intressant men att han anser att det kanske behövs någonting som göra att användaren får sikt ut åt 
något håll då suffletten är ”stängd”. Att det annars kan uppstå en känsla av att man sitter i en box. 
Detta är något som vi tagit till oss och tar med som inslag i den fortsatta utvecklingen för att se om 
detta är möjligt att lösa på ett bra sätt.  
 
Nästa möte bestämdes till den 16 december, då ska enligt planeringen all CAD vara färdig. 
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Mötesanteckningar 
Datum: 2010-12-02 
Plats: IDT 
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Ragnar Tengstrand 
 
Ett snabbt möte för att få feedback och tankar från Ragnar på de olika varianterna av konceptet som 
vi tagit fram ordnades. Det var framför allt för att få feedback på de olika formerna och för att få 
tankar och idéer om de olika varianterna som vi inte tänkt på. Ragnar gav sin feedback och 
kommenterade att för mycket former kan med många enheter upplevas som ”för mycket”. Vilket är 
en god åsikt som vi inte tänkt på så mycket innan. Vi diskuterade även lösningar för justeringen av 
suffletten och där påpekade Ragnar att han tror att det är viktigt att användaren kan använda båda 
händerna till att dra i suffletten och inte låsa upp en hand med annat. Det är en bra synpunkt och en 
enkel lösning för detta kan exempelvis vara att axeln i vissa lägen låses, för at fortsätta krävs ett litet 
lyft uppåt.    
 
Mötet den 16 december ändrades till den 14 december.  
 
Mötesanteckningar 
Datum: 2010-12-14 
Plats: IDT 
Närvarande: Kenneth Svalelid, Petra Liljenroth, Ragnar Tengstrand 
 
Mötet innebar en uppdatering för att se vart vi är i processen. Samt visa illustrationer på hur vi tänk 
låsning av sufflett samt visning av uppbyggnad med material. Det viktiga var att få feedback på om 
detta var tillräckligt för att visa och beskriva dessa. Ragnar tyckte det var bra och att illustrationerna 
räcker gott och väl. Han rekommenderade oss att skicka in ett utkast på rapporten till Rolf så snart 
som möjligt. Detta ska vi göra så fort vi kan. Ragnar anser att det kan vara små detaljer som ska rättas 
till men i det stora hela ser det bra ut och presentationen av exjobbet skall ske den 21 januari.  
Presentationen av exjobbet skall var 20 minuter och där ska utvecklingsprocessen samt resultatet 
redovisas tydligt och illustrativt.   
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13.3 Ganttschema 
Här visas den planering som 
projektgruppen haft för arbetet. 
Det som följer är själva schemat 
som visar alla aktiviteter och en graf 
som bildats av de planerade och 
utförda aktiviteterna. 
Projektmedlemmarnas tillhörande 
tidsrapporter finns i sist i bilagan. 
Dessa har varit kopplade till gantt-
schemat vilket har gjort att gantt-
schemat har uppdaterats varje gång 
tidsrapporterna fyllts i. 
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I grafen visas den blåa linjen för den tid som är planerad att utföras. Den röda linjen visar hur den tid 
som har lagts ner på projektet skiljer sig från den planerade tiden. Sista biten av den röda linjen är 
rak av den anledningen att den delen av projektet tillhör planering av moment som utförs efter 
rapporten har lämnats in, det vill säga aktiviteter som att göra en presentation och opponering. 
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Nedan följer de tidsrapporter som fyllts i under projektets gång.
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13.4 Konkurrentanalystabell 

Tabellen nedan sammanfattar de största konkurrenterna utifrån omsättning. Utöver omsättningen har 
även typen av bolag undersökt och vilka produktområden gällande absorbenter de huvudsakligen 
tillverkar eller säljer. 

Företag Omsättning (TKR) Typ av bolag Produktområde 

Kinnarps 3 200 753  Holdingbolag Standardskärmväggar 

EFG Holding 1 287 852  Holdingbolag - 
Lammhults Design 
Group 840 800  Holdingbolag 

Standardskärmväggar + glas + 
moduler 

Edsbyn Senab AB 639 623  Holdingbolag - 

Senab AB 420 922  Aktiebolag Återförsäljare av alla kategorier 

EFG Kontorsmöbler AB 314 308  Aktiebolag Standardskärmväggar + glas 
AB Edsbyverken 283 658  Aktiebolag Standardskärmväggar 

Witre AB 170 885  Aktiebolag Standardskärmväggar 

SA Möbler AB 69 069  Aktiebolag Standardskärmväggar 

Lintex Nordic Group AB 70 593  Aktiebolag Standardskärmväggar + glas 

S-line Office AB 27 140  Aktiebolag Standardskärmväggar + glas 
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13.5 Produktboard 
Följande bilder representerar de områden som projektgruppen delat upp de olika produkterna inom. 
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13.6 Intervjufrågor, användare 

 
 

Akademin för Innovation, Design och Teknik 
  Mälardalens högskola 

  KPP305 Examensarbete 

 
 

1. Vad är din arbetsbefattning på kontoret? 
 

2. Hur många medarbetare finns det på kontoret? 
 

3. Upplever du något problem med att arbeta i öppna kontorslandskap? 
 

4. Vad upplever du som positivt med öppna kontorslandskap? 
 

5. Vad är viktigt för att få en bra arbetsplats? 
 

6. Anser du att det finns fördelar med öppna kontorslandskap gentemot att alla har egna 
kontorsrum? 
 

7. Anser du att det finns nackdelar med öppna kontorslandskap gentemot att alla har sina 
egna kontorsrum? 
 

8. Vad är vikigt för dig i arbetsmiljön när det gäller områdena ljus, ljud och kontakt med 
medarbetarna? 

 
9. Om du rangordnar dessa egenskaper, i vilken ordning skulle du placera dem? 

 
10. Finns det produkter och möbler i det öppna kontorslandskapet hos er idag, utvecklade för 

ljudabsorption?  

Intervjufrågor, Användare 
Öppna kontorslandskap 
 Intervjun fungerar som underlag för att utveckla en 
ljuddämpande möbel för öppna kontorslandskap, så som 
kontor och andra liknande områden. 
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13.7 Intervjufrågor, inredare 

 
 

Akademin för Innovation, Design och Teknik 
  Mälardalens högskola 

  KPP305 Examensarbete 

1. Vad har du för tidigare utbildning och erfarenheter? 
 

2. Hur många anställda har ni i företaget? 
 

3. Hur stor andel av projekten som ni arbetar med innefattar inredning av kontor eller öppna 
kontorslandskap? 
 

4. Har du sett någon utveckling gällande inredning av kontor på senare tid? Om fallet är 
sådant, vad och hur? 
 

5. Vad finns det för olika typer av produkter på marknaden? 
 

6. Utifrån pris, vilka produkter är generellt dyrare respektive billigare? 
 

7. Vilken typ av produkt säljer ni mest av? 
 

8. Vilken produkt anser du vara bäst och varför? 
 

9. Vad är viktigt att tänka på vid inköp av ljuddämpande möbler? 
 

10. Vilka krav ställer er uppdragsgivare på de produkter som ska köpas in? 
 

11. I vilka fall passar det att använda respektive produkter? 
 

12. Har träskärmar med perforering likvärdiga absorberande egenskaper som tyg? 
 

13. Används absorptionsklass i form av decibel ofta för att jämföra produkters ljuddämpande 
förmåga? 
 

14. Har du någon idé för hur en ljudabsorberande produkt skulle kunna utformas? 
 

 
 

  

Intervjun fungerar som underlag för att utveckla en 
ljuddämpande möbel för öppna kontorslandskap, så som 
kontor och andra liknande områden. 

Intervjufrågor, Inredare 
Öppna kontorslandskap 
 Intervjun fungerar som underlag för att utveckla en 
ljuddämpande möbel för öppna kontorslandskap, så som 
kontor och andra liknande områden. 
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13.8 Användarkrav 
 
 
 
Vilka krav anser du ha högst prioritet på din arbetsplats? Nedan listas ett antal föreslagna krav och 
kommer du på andra krav som vi har missat kan du självklart skriva in dem vid det punktade stycket.  

1. Välj ut 5 av de kraven du anser vara viktigast 
2. Rangordna kraven, där placering 1 är viktigast och 5 är minst viktig av dem.  

Alternativ 
a. Arbetsplatsen ska kännas privat 
b. Arbetsplatsen ska vara öppen 
c. Arbetsplatsen ska vara tyst och lugn 
d. Arbetsplatsen ska vara livfull och ha rörelse  
e. Solljus ska avskärmas för att inte störa datorskärmen 
f. Solljus får gärna skina in på min arbetsplats 
g. Arbetsplatsen ska avskärma visuella störningar, exempelvis personer i rörelse 
h. Arbetsplatsen ska innefatta visuell rörelse, exempelvis personer på språng 
i. Arbetsplatsens öppenhet ska kunna regleras efter behov 
j. Arbetsplatsen ska vara enkel att hålla ren 
k. Arbetsplatsen ska ha ett höj- och sänkbart bord 
l. Arbetsplatsen ska ha glada, starka färger 
m. Arbetsplatsen ska ha lugna, dova färger 
n. Det ska finnas möjlighet att sätta upp lappar och påminnelser vid arbetsplatsen 
o. Formgivning på arbetsplatsen spelar ingen roll 
p. Formgivning på arbetsplatsen spelar roll 
q. Arbetsplatsen är miljömässigt tillverkad 

Egna alternativ 
r. ………………………………………………………………………………………….. 

s. ………………………………………………………………………………………….. 

t. ………………………………………………………………………………………….. 

u. ………………………………………………………………………………………….. 

v. ………………………………………………………………………………………….. 

Lista kraven, viktigast överst 
1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

 

  

Användarkrav 
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13.9 SWOT-analys 
I denna bilaga redovisas illustrationer för SWOT-analyser för respektive område. 

Standardskärmvägg 
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Skärmvägg av glas 
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Panel 
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Modul 
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Möbel 
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13.10 Funktionsanalys  
Nedan visas illustration av funktionsanalysen i form av ett träddiagram. 
 

  



 

Bilagor (s. 28/56) 
 

13.11 House of Quality 
Bilagan innefattar illustration av matris, tabell för målvärden och illustrationer för 
konkurrentjämförelser gällande teknik och marknad. 
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Målvärden, QFD 
 Produktegenskap Ref Definition  Målvärde 

Ko
ns

tr
uk

tio
n 

Material a Materialet skall vara 
ljudabsorberande eller 
ljudisolerande och ljusbrytande. 

Materialet skall äga 
ljudabsorberande egenskaper 
så som porositet. 

Funktionell yta b Produktens ytor skall vara 
heltäckande.    

Minst 75 % av produktens 
ytor skall vara heltäckande. 

Stabil d Risken för att konstruktionen ska 
falla isär eller rubbas ska vara 
minimal. 

Produkten skall inte påverkas 
av stötar som kan uppstå av 
en människa.  

Diffuserande e En diffuserande yta ger en mjukare 
ljudbild då ljudvågorna reflekteras 
åt olika håll istället för ett och 
samma.  

Minst 25 % av ytan skall äga 
ytstruktur och formgivning 
som möjliggör diffusering  

Dimension f Storleken på produkten, längd, 
bredd och höjd. 

Ytan ska minst vara 1,8x2,0 m 
och maximalt vara 2,2x2,2 m. 
Höjden får ej överstiga 2,4 m. 

Formgivning g Den ska äga formgivning som är 
”tidlös”, det vill säga att den inte 
ska äga en form som är modern 
idag men inte om fem år. 

Formgivningen skall kännas 
modern i minst tio år.  

Antal komponenter h Få komponenter leder till enklare 
montering.   

Komponenterna skall i största 
mån vara få. En komponent 
får dock max vara 120x80 cm 
alternativt 240x80 cm. 

De
si

gn
  

Utvecklad med 
miljöcertifiering 

i Produkten ska uppnå krav för 
miljöcertifiering.  

Vara klassificerad enligt 
miljömärket ”Svanen” eller 
motsvarande. 

Färgsättning j Det skall finnas valmöjligheter 
gällande färgsättning på 
sortimentet.  

Det skall finnas minst två 
varianter att välja på.  

Multifunktionell k Flera funktioner som är 
integrerade i en produkt. 

Produkten skall äga mer än en 
funktion. 

 



 

Bilagor (s. 30/56) 
 

 

 
  



 

Bilagor (s. 31/56) 
 

13.12 Kravspecifikation 

Nedan visas framställd kravspecifikation för produkten 
UPPDRAGSGIVARE: PETER ÅSTRÖM, NXT DESIGN 
SPECIFIKATIONER 
Nedan listas krav framtagna utefter möten med uppdragsgivaren samt krav som hämtas in genom 
intervjuer och informationssökningar under informationsinsamlingen. Som stöd har de tidigare utförda 
verktygen funktionsanalys och House of Quality används för att kartlägga krav på produkten. 
1. Ljudmiljö 

1.1. Produkten skall innefatta material med ljudabsorberande egenskaper. 
1.2. Produkten skall innefatta material med ljudisolerande egenskaper. 
1.3. Konstruktionen skall innefatta tjocklek eller luftspalt för absorbering av lägre frekvenser. 
1.4. Produktens yta skall äga en diffuserande konstruktion. 
1.5. Produkten skall beroende på användningsområde äga delvis täckande eller helt täckande yta. 

 
2. Rumsskapande 

2.1. Produkten skall äga konstruktion med rumsliga egenskaper. 
2.2. Konstruktionen skall vara utformad med hänsyn till känsla om instängdhet. 
2.3. Konstruktionen skall vara utformad med hänsyn till känsla om privat utrymme. 
2.4. Konstruktionen skall vara utformad med hänsyn till sprinklersystem, där maximalt 25 % av takytan får blockeras. 

 
3. Visuell miljö 

3.1. Produkten skall äga material som bryter störande naturligt ljus. 
3.2. Produkten skall medge insläpp av såväl direkt som indirekt ljus. 
3.3. Produkten skall kunna regleras för att avskärma visuell störning från medarbetare. 

 
4. Anpassningsbar konstruktion 

4.1. I standardutförande ska arean på arbetsplatsens yta minst vara 1,8x2,0 m och maximalt vara 2,2x2,2 m. 
4.2. Konstruktionen skall höjdmässigt ej överstiga 2,4 m. 
4.3. Konstruktionen skall kunna regleras efter användarens behov av ljudinsläpp. 
4.4. Konstruktionen skall kunna regleras efter användarens behov av ljusinsläpp. 
4.5. Konstruktionen skall vara utformad med hänsyn till personskador. 
4.6. Reglering av ljud och ljus skall vara användarvänlig. 
4.7. Produkten skall äga stabil konstruktion. 

 
5. Design 

5.1. Produkten skall produceras enligt miljöcertifiering. 
5.2. Produkten skall ur återvinningssynpunkt efter användning enkelt kunna separeras efter material.  
5.3. Produkten skall vara utformad med hänsyn till städning och allergi. 
5.4.  Produkten skall vara formgiven med långsiktigt formspråk. 
5.5. Produkten skall innefatta fler funktioner. 
5.6. Produkten skall vid transport maximalt uppnå måtten 120x80 cm alternativt 240x80 cm för att rymmas på 

standardpallar. 
5.7. Produkten skall utstråla robusthet. 
5.8. Produkten skall vara enkel att montera där modulerna maximalt väger 55 kg. 
5.9. Designen skall bryta traditionella mönster för arbetsplatser. 
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13.13 Idégrupper 
I denna bilaga illustreras de olika idégrupperna som projektgruppen skapat. 
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13.14 Konceptgrupper 
I bilagan illustreras konceptgrupperna 1 till 14. 
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13.15 Pughs matris 
Nedan bifogas tabell för värderingsmatrisen Pughs matris. 
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13.16 Sufflettvarianter 
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13.17 Ritningsunderlag 
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13.18 PIPS 
Nedan följer PIPS-mallen med diskussionsfrågor och dess svar.  
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