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Förord 
Denna rapport är ett resultat av ett samarbete med företaget Nordifa i Halmstad. 
Projektet som rapporten beskriver är ett examensarbete om 15 högskolepoäng 
och ingår i maskiningenjörsutbildningen på Högskolan i Halmstad.  

Vi vill tacka vår handledare Karl Ivanovic, Produktchef, på Nordifa i Halmstad som 
varit ett stort stöd genom hela projektet. Hans engagemang och tillgänglighet under 
hela projektets gång har varit till stor fördel för oss. Vi vill också tacka Anton 
Ljungström, Nordifa, för hjälpen av upprättningar av ritningar samt alla tips under 
projektet. Tack Fredrik Mathisen på Rapid Granulator AB för att du tog dig tid för 
oss och vårt projekt. Tack Plåtcenter för hjälpen med tillverkning av formverktyget 
och den snabba leveranstiden.  

Även ett stort tack till vår handledare på högskolan, Britta Teleman, för guidning och 
stöd genom hela projektet.  

Till bilder med okänd konstnär/fotograf har vi inte lyckats hitta upphovsmannen, 
men om någon anser sig äga rätten till någon av bilderna är de välkomna att kontakta 
någon av författarna. 

Halmstad, maj 2017 

_________________________ __________________________ 

Kaisa Hansson Sara Rosén 
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Sammanfattning 
Examensarbetet är ett samarbete med företaget Nordifa AB. Arbetet handlar om att 
ta till vara på Nordifas spillmaterial som blir efter tillverkning av olika produkter och 
därmed hjälpa företaget att bidra till en renare miljö. Med spillmaterialet skall 
företagets eget sortiment av produkter utvecklas.  

Genom att väga samman krav och funktion fick studenterna fram en produkt i form 
av resultatet. Detta krävde en ny typ av verktyg i tre delar att använda i press. 
Ritningar till detta togs fram som Plåtcenter sedan tillverkade i prototypform. 
Studenterna har använt sig av en designprocess som anpassats efter projektet vilket 
gett möjlighet att fokusera på det relevanta vilket i detta fall innebar att finna en 
optimal produktionsprocess.  

Designprocessen gav fem lösningsförslag varav ett valdes att arbeta vidare med. Det 
slutgiltiga konceptet blev en produktionsprocess där allt spill tas tillvara på och som 
ger möjlighet för Nordifa att använda i flera materialvalsprocesser till olika produkter. 
Med hjälp av Rapid Granulator AB kunde förslaget bli verklighet då de hjälpte till 
med att test-mala materialet, vilket lade grund för resultatet. Detta lösningsförslag var 
också det som minimerade det manuella arbetet mest samt ger all personal 
möjligheten att kunna förstå och utföra arbetsprocessen.  

Ett slutgiltigt koncept har tagits fram och när projektet avslutats är prototypverktyget 
framtaget och testat hos Nordifa. Vidare arbete finns och grundar sig först och främst 
i ett beslut av Nordifa om de väljer att använda sig av förslaget.  
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Abstract 
The thesis work is a collaboration with the company Nordifa AB. The work is about 
making use of the waste material Nordifa gets after manufacturing different products 
and thereby helping the company to contribute to a cleaner environment. With the 
waste material the company's range of products will be developed. 

By weighting requirements and function, the students presented a product in terms 
of the result. This required a new type of tool in three parts to use in the pressing 
machine. Drawings for this was developed and sent to Plåtcenter who created the 
prototype tool. The students have used a design process adapted to the project, which 
gave the opportunity to focus on what’s relevant which in this case meant finding an 
optimal production process.  

The process gave five solution proposals, that after the weighting of requirements led 
to one which was chosen for continued development. The final concept became a 
production process in which all waste is used and which provides a design that can be 
used in multiple material rolling processes for different products. With the help of 
Rapid Granulator AB, the proposal could become a prototype, as they helped to test 
grind of the material, which led to the result. This solution also minimized manual 
work, and gives all staff the opportunity to understand and perform the work process. 

A final concept has been produced and when the project has been completed, the 
prototype tool has been developed and tested at Nordifa. Further work exists and is 
based primarily on a decision by Nordifa if they choose to make use of the proposal. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel redovisas bakgrunden till arbetet samt vilket syfte och mål projektet har. 
Det beskrivs även en problemformulering samt avgränsningar.   

1.1. Bakgrund  

Varje dag slängs och bränns hundratals ton material som skulle kunna användas igen. 
Att återanvända innebär att spara på de resurser vi har att tillgå för att i bästa fall 
kunna dra ner på framtagningen och utvinningen av nya material. I takt med att 
människan blir mer medveten om konsekvenserna av sitt handlande och hur det 
påverkar miljön förväntas företag, som i många fall bidrar till en större mängd avfall, 
ta sitt ansvar när det kommer till materialåtervinning. Att ta tillvara på restprodukter 
behöver inte vara kostsamt om det görs på rätt sätt och att visa för sina kunder hur 
man har miljön i åtanke kan leda till en bredare kundkrets.  

1.1.1. Företagspresentation   

Nordifa är ett företag som har en komplett tillverkningskedja för nålad och stampad 
filt samt vävda specialprodukter. De tillverkar bland annat filtermedia, möbler, 
inredning samt sportgolv till olika beställare. 1974 blev Nordifa ett eget företag efter 
att ha tillhört koncernen Albany International och flyttade därefter till Flygstaden, ett 
område tio minuter från Halmstads centrum där de håller till än idag. Företaget har 
utveckling, marknadsföring och tillverkning av textilprodukter som sin 
kärnverksamhet. Genom att ha egen produktion på plats kan produktionsprocesserna 
varieras och anpassas efter kundens behov och önskemål vilket Nordifa visat under 
åren då de arbetat med flera olika företag och tagit fram en bred variation 
av produkter, alltifrån IKEA-möbler till tennisgolv åt flera tennishallar runt om i 
världen.  

1.2. Syfte och mål  

Syftet med projektet är att ta vara på Nordifas spillmaterial som blir efter tillverkning 
av olika produkter. Med spillmaterialet skall vi utveckla företagets sortiment 
av akustisk inredning samt skapa ett konkret värde i att ha en ljudabsorption i 
kombination med design.  

Målet är att utveckla Nordifas eget sortiment av akustikartiklar som levereras 
till industrin samt privatpersoner. Till detta sortiment skall vi ta fram en 
produktdesign på ljudabsorbenter gjorda av produktionsspill som skärs upp och 
pressas i form. Målet är att få fram en klar och tydlig produktionsprocess samt 
en prototyp, färdig att sättas i produktion.  

1.2.1. Problemdefinition  

Nordifa har idag egen produktion av filtmaterial samt tillverkning av 
produkter genom formpressning av filten. Produkterna som tillverkas på företaget är 
ofta beställningsvaror av olika företag runt om i världen. Filten som utgör grunden 
till produkterna skärs upp till den storlek som behövs för den 
specifika detaljen. Verktyget som utformats för den unika produkt som tillverkas för 
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stunden värms upp och filtmaterialet läggs mellan verktygsplattorna. Mellan filten 
läggs en fiberfilt bestående av en polyesterblandning som smälter av värmen och 
stelnar samt gör att filtmaterialet får sin form av verktyget. Efter avlägsning från 
verktyget skärs det överflödiga materialet runt om detaljen bort och produktionen får 
då spillmaterial. Detta spillmaterial tas idag inte tillvara på utan 
bränns istället. Genom att ta tillvara på materialet som blir efter färdigställda 
produkter kan Nordifa utveckla sitt eget sortiment av produkter. Detta minskar 
samtidigt utsläppen av koldioxid som skulle blivit vid förbränning och som har en 
negativ påverkan på miljön.  

 
Figur 1.1 Hur spillmaterialet på Nordifa kan se ut beroende på vad som tillverkas 

Uppdraget från företaget är att hitta en metod som gör att de kan ta tillvara på 
spillmaterialet. Detta för att sedan göra ljudabsorbenter av materialet som Nordifa 
kan ha i sitt eget produktsortiment. Företaget har sedan tidigare kommit fram till att 
spillmaterialet borde tas tillvara på, men inte haft tid att utföra 
projektet. En konceptidé har redan påbörjats av Karl Ivanovic på Nordifa men är inte 
slutförd, uppgiften ligger i att utveckla detta koncept samt göra produkten redo för 
produktion. Författarna har delvis fått fria händer gällande konceptidén samt 
utformningen med avseende på de begränsningar som finns. 

Det finns på företaget två typer av spill, det ena är spill av genomgående samma 
material med fibersmälta eller kontaktlim mellan filtstyckena. Den andra typen är 
pressad med toppvadd på ena sidan av filten. Första typen är av den enklare då man 
skall smälta ner materialet igen då det redan finns smältfiber i 
denna sammansättning. Andra typen är svårare då det inte finns lika mycket smälta i 
materialet som får bitarna att fästa i varann eller som kan ge stadga åt den nya 
produkten.  

1.3. Avgränsningar  

Projektet kommer inte att involvera framtagning av materialet eller utveckling av 
detta. De nya ljudabsorbenterna skall tas fram på Nordifa AB vilket 
begränsar framtagningsredskapen till deras sortiment. Materialet som skall användas 
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till ljudabsorbenterna är begränsat till företagets spillmaterial från tidigare 
produktion.  

1.4. Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet  

Projektets olika delar berör båda författarna och det individuella arbetet som 
utförs kommer fördelas lika. Detta betyder att allt som görs kommer granskas av båda 
parterna för att säkerställa att avslutat projekt är av hög kvalitet.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisas relevant litteratur och teorier relaterade till projektet. 

2.1. Textil 

Textil är ett material bestående av naturlig och tillverkad fiber men kan också vara en 
blandning av endast naturliga fiber. Materialet kan vara sammansatt på flera olika 
sätt; stickning, vävning, knyppling, kardning, knytning och nålning (Tillberg, 2012). 

Idag har det hittats flera olika processer och material som kan användas vid 
tillverkningen av textiler och påverka de slutgiltiga egenskaperna på tyget t.ex. 
nötningstålighet, ytstruktur och poröshet. Tack vare detta kan man ställa olika krav 
på textilernas funktioner. Olika textilers funktionskrav baseras på det tänkta 
arbetsområdet; skyddskläder, sportkläder, gardiner och ljudabsorbenter har alla olika 
funktioner.1  

2.1.1. Filtens historia 

Filt kan vara det äldsta tyg som människan känner till och det finns många referenser 
till materialet i gamla skrifter. Det sägs att St. Clement, som skulle bli den fjärde 
biskopen i Rom, var en vandrande munk som tillverkade filt av en slump. Sägen 
säger att han stoppade sina sandaler med korta lin- eller linnefiber för att göra dem 
mer bekväma och genom kombinationen av fukt från svett och markens fuktighet i 
kombination med trycket från hans fötter fogade samman fibrerna och producerade 
en trasa.2 

2.1.2. Filtmaterial 

Filt är ett så kallat "nonwoven" tyg tillverkat genom filtning, en bearbetning i värme 
och fukt där fibrerna pressas för att skapa en tät väv av sammankopplade fibrer. Filt 
kan tillverkas av naturliga fibrer som ull, bomull eller syntetiska fibrer. Materialet har 
använts i århundraden och är ett av de första materialen som började används i syfte 
att absorbera ljud. Liksom de flesta fibermaterialen ökar absorptionsprestandan med 
tjocklek och ljudet reduceras i den reflekterande ytan. Filt kan tillverkas till att bli 
mjukt och smidigt eller tufft och styvt. Materialet kan skäras i laser och variera bland 
annat i densitet, tjocklek, färg, och fiberinnehåll men även i många fler aspekter 
(Adams, 2016). Filten som Nordifa tillverkar anpassas efter kundens efterfrågan, den 
kan bland annat innehålla antingen ull eller bomull.  

Termen "nonwoven" är ett förvirrande uttryck eftersom namnet hänvisar till att tyget 
inte är vävt. Detta stämmer inte utan uttrycket används inom textilindustrin för att 
hänvisa till någon textilprodukt som skapats direkt av fibrer och hålls samman genom 
limmning eller förveckling. Tekniskt sätt är "nonwoven"-tyger vanligtvis tillverkade 

                                                
1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textilier (2017-02-08)   
2 http://www.madehow.com/Volume-7/Felt.html (2017-03-14) 
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av extruderade kontinuerliga trådar, från fiberbanor eller från filt stärkt med 
toppvadd genom olika tekniker, bland annat nålning (Tillberg, 2012). 

2.2. Formpressning 

Formpressning sker mellan två stålformar eller plattor. Formning av plastmaterial 
eller pressmassa görs genom att det satsas upp material mellan ett formpar som sedan 
sluts och det varma materialet flyter ut och fyller formen. Efter kort tid härdar 
materialet och stelnar så att man kan plocka ut en detalj. Efter automatisk eller 
manuell avlägsning av eventuella pressgrader är produkten färdig.3 

I tillverkningen av formpressade filtprodukter värms först filten upp och efter det 
läggs en polyesterväv mellan två filtlager. Polyestern smälter och sammanfogar 
tygerna, härdar och blir fast. När tyget svalnat tas det ut ur pressen och kanterna skärs 
till, antingen manuellt eller automatiskt. Ofta skärs filtmaterial upp genom laser- eller 
vattenskärning för att få jämna kanter.  

2.2.1. Formpressningsverktyg 

Ett formpressningsverktyg tas i de flesta fall fram i svartstål, rostfritt stål eller 
aluminium. Verktyget består av ett formpar, även kallat hona/hane, och kan pressa 
materialet till en 3D eller 2D form. 

2.3. Allmän tillverkningsprocess av filttyg 

2.3.1. Fiberblandning 

Vissa filtar använder mer än en typ av fiber beroende på önskade egenskaper, därför 
måste fibrerna blandas tillsammans innan någon behandling påbörjas. Detta görs 
genom att placera råmaterialet i en stor beredare som med hjälp av stålstickor blandar 
fibrerna till en massa. En jämn och noggrann blandning är viktig för att få jämna 
egenskaper över filten då det redan i det här stadiet avgörs vilken kvalitet filten får i 
slutet.  

2.3.2. Kardning 

Nästa steg i processen är att fiberblandningarna skall kardas, detta görs i stora 
maskiner som drar fibrerna i samma riktning och matar ut blandningen till en lång 
väv. Vanligtvis används två kardningsmaskiner efter varandra för att vara säker på att 
väven blir jämn och väl blandad.  

2.3.3. Avlägsna väven 

En transportör förflyttar filten från den första kardningsmaskinen till den andra. Vid 
slutet av den andra kardningen avlägsnar en kam den kardade blandningen från 
banan och rullar upp väven på stora cylindrar. Fyra vävar från kardningen rullas upp 
på samma rulle och bildar tillsammans en väv inför nålningsprocessen. Väven rullas 
upp i olika riktningar för att materialet säkert skall få fibrer i alla riktningar.  

                                                
3 http://plastportalen.se/formpressning/ (2017-03-21) 
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2.3.4. Nålning 

De stora rullarna med den kardade filten placeras i ytterligare en maskin. Väven rullas 
och en stor mängd nålar försedda med hullingar går upp och ner i filten. Detta gör 
att dessa olika lager med fibrer blandas och fäster i varandra. När detta är gjort har 
man en tjock filt som liknar slutresultatet.  

2.3.5. Härdning 

Materialet måste härdas eller flätas samman för att skapa ett tätt vävt, tjockt 
filtmaterial. Första steget i denna process är att utsätta vadden för värme och fukt i 
form av ett ångbad. Ångan gör att filten efter denna process kommer ut varm och 
blöt, detta resulterar i att materialet krymper ihop och blir tjockt. Efter detta måste 
de separata mattorna vävas samman och krympas i längd och bredd för att skapa en 
tät filt. Detta görs genom att det fuktade materialet matas in i en så kallad 
"platthärdare", en härdare som består av en stor fyrkantig platta som trycks ner över 
det våta, varma materialet och komprimerar den. Härdaren krymper bredden av tyget 
samtidigt pendlar platthärdaren från kant till kant, vilket ger filten en specifik bredd.  

2.3.6. Stoppning 

Därefter matas vadden in i en större maskin som stoppar vadden. Detta gör att 
materialet krymper på längden till en specifik längd, ju mer det krymps desto tätare 
blir filten. Mattorna matas sedan genom en uppsättning av övre och undre stålrullar 
som är täckta med hårdgummi eller plast och formas i steg. Filten blöts med en 
varmvatten- och svavelsyra-lösning kontinuerligt. De övre valsarna förblir 
stillastående och de nedre valsarna förflyttas uppåt för att sätta press på tyget och 
pressa tyget mot de övre valsarna. Trycket, syran, det varma vattnet och rörelsen gör 
att mattorna krymper i längd men gör dem ännu tätare mellan fibrerna. 

2.3.7. Tvätt 

Den våta filten har nu svavelsyrarester och måste neutraliseras, detta görs genom att 
mata filten genom neutraliseringstankar fyllda med soda och varmt vatten. Efter detta 
torkas filten, antingen genom att torktumla, lufttorka eller torka på torkbädden 
medan den nålas i enorma torkar. Skall filtarna färgas görs detta medan de är våta, 
bitar färgas då i ett färgningskar. Den neutraliserade filten körs sedan genom en 
maskin där tunga rullar rullas över ytan av tyget en sista gång för att jämna ut 
eventuella ojämnheter.  

2.3.8. Färdig filt 

Sista steget innefattar placering av filten på ett mätdonsystem där kanterna på filten 
klipps noggrant. Filten är efter detta klar för packning, märkning och leverans till 
kund.4 (Almgren, 2014) 

                                                
4 http://www.madehow.com/Volume-7/Felt.html (2017-03-14) 
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Figur 2.1 Tillverkningsprocessen av filt. Okänd konstnär/fotograf. 

2.4. Nordifas filt 

Filtmaterialet som Nordifa tillverkar är en form av "nonwoven" material. Filten nålas 
för att blanda tyget med ett material kallat "meltlane" som skall få olika filt lager att 
fästa i varandra. Att nåla filten ger materialet ökad densitet och styrka. 5 6 

Stegen i Nordifas tillverkningsprocess: 

o Fiberblandning  
o Kardning och vaddläggning 
o Nålning/Vävning/stickning 
o Konfektionering och formpressning 
o Efterbehandling 
o Test och dokumentation  

2.4.1. Nordifas tillverkningsprocess 

Något som är speciellt för Nordifas framtagningsprocess är bland annat när 
fiberblandningen är gjord kardas den sedan samman till en vadd. Fibrerna som läggs 
mellan filttygerna är vit, grå eller svart och anpassas efter vilken färg detaljen skall ha 

                                                
5 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nålning (2017-02-17) 
6 http://www.nordifa.se/index.php/teknik-miljoe (2017-02-17) 
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så att smältfibrerna syns så lite som möjligt. Denna metod är Nordifa helt ensamma 
om. Efter detta sätts olika skikt ihop beroende på vilka egenskaper filten skall ha, t.ex. 
värmetålighet, färg, läggmönster och fiberdimension.  

Nästa steg är att ge filten dess form. För att göra detta värms filten upp i ugnar och 
läggs sedan i ett formverktyg, som tagits fram för det specifika ändamålet, där de 
pressas och sedan kyls ner. Efter detta använder Nordifa vattenskärning för att få 
fram önskad storlek och form på de färdiga filtarna. Spillmaterialet som Nordifa får 
samlas sedan i containrar och bränns. Beroende på vilka efterbehandlingar som görs 
på materialet får slutprodukten dess slutgiltiga egenskaper som t.ex. ytstruktur, 
motståndskraft mot slitning osv. Efterbehandlingar som görs är bl.a. coating, 
termofixering, kalandrering och impregnering. Volymen på spillet ligger på ungefär 
100kg material i veckan. Slutligen görs kontroller och dokumentationer på det 
utförda arbetet. Kvaliteten kontrolleras och slutprodukten kan paketeras och levereras 
till kunden. 7 

2.5. Att designa akustiska textiler 

När en ljudabsorbent skall designas är det en fördel om den tänkta miljön för 
absorbenten är bestämd och man får fråga sig om det är optimal absorption som vill 
åstadkommas eller är det den visuella aspekten som prioriteras. Om omgivningen är 
bestämd kan dessa två kombineras till en optimal produkt som är tillräckligt 
absorberande samtidigt som den tillför något till rummets atmosfär. I en känd 
omgivning kan produkten också fördelas över rummet vilket ger större möjlighet till 
variation av absorbenter (Tillberg, 2016).  

Många typer av ljudabsorberande material används för att styra ljudnivån. Dessa 
material innefattar glasfiber, polymerfibermaterial och olika typer av skum. Akustiska 
material spelar ett antal roller som är viktiga för akustiskt ingrepp såsom kontroll av 
rumsakustik, industriell ljudstyrning, studioakustik och bilakustik. Låg vikt med 
högre eller lika akustisk prestanda är huvudmålet för bland annat 
automotiveindustrin de senaste åren (Meric, Erol & Özkan, 2016). 

2.6. Absorbenter 

Porösa absorbenter är den vanligaste typen av akustiskt absorberande material, dessa 
är mjuka och svampiga precis som glasfiber, skum och tunga textiler. Med poröst 
material uppstår ljudabsorption på grund av att sammankopplade porer skapar sega 
(viskösa) effekter vilket ger akustisk energi som sedan omvandlas till värme. För att 
detta skall hända måste porerna vara bundna genom hela materialet och dessa porer 
måste vara öppna eller exponeras för omgivningen (Adams, 2016). 
Textilier som används till ljudabsorbenter skall helst vara täta och ha en hög densitet 
för att ljudenergin skall fångas upp och omvandlas till värmeenergi. Vilka ljudvågor 
som tas upp och hur mycket de dämpas beror på absorbentens ytstruktur och 
geometri (Tillberg, 2012). 
                                                
7 http://www.nordifa.se/index.php/produktion (2017-02-17) 
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Fig 2.2 Ljudabsorbenter, Quartz, hängande på väggen. Design: Joel Karlsson för Karl Andersson & Söner. 

Okänd konstnär/fotograf.8 
2.7. Placering av absorbenter 

2.7.1. Låga frekvenser 

Låga frekvenser är långa våglängder som uppfattas som basljud i människans öron. 
Ljud som mäts till mellan 10-200 Hz är de lägsta frekvenserna människan kan 
uppfatta. Lägre toner uppfattas inte som ljud av örat men dessa vibrationer kan 
kännas i kroppen. Att vibrationerna känns kallas för resonans, detta innebär att 
ljudvågornas svängningar är så långsamma att tyger, inredning och omgivning 
vibrerar med. 9 

När ljudabsorberande paneler av pressad nonwoven används blir resultatet av 
absorptionen inte optimala då de inte fångar upp de låga frekvenserna i ett rum, dock 
kan upptagningen av låga frekvenser förbättras om panelen placeras en kort bit 
framför väggen och inte direkt på (Tillberg, 2012). Den optimala placeringen för att 

                                                
8 http://www.karl-andersson.se/p.1046/quartz.aspx (2017-05-08) 
9 http://www.component.se/docs.php?id=1 (hämtad (2017-02-18) 
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absorbera låga frekvenser är att placera absorbenten så att tre ytor av rummet möts, 
t.ex. i hörnen där golvet och två utav väggarna möts. 10 

2.7.2. Höga frekvenser  

Kort våglängd ger hög frekvens. Det är enklare att dämpa höga frekvenser än låga då 
dämpning av låga frekvenser kräver ett tjockare material. I ett rum hjälper enkla 
åtgärder som gardiner och möbler mot de höga frekvenserna. När höga frekvenser 
skall åtgärdas kan spegelmetoden användas. Detta är en metod för att lätt hitta 
placeringar för ljudabsorbenterna i ett rum. För att tillämpa metoden tar man en 
spegel och placerar sig med ansiktet mot riktningen som ljudvågorna kommer ifrån. 
Väggen eller ytan som visas i spegelbilden är den placering absorbenten skall ha då 
det är där ljudvågorna kommer att studsa mot ut i rummet igen. 11 

2.8. Test av absorbenter 

Karl Tillberg har genomfört en grundlig studie där han utgick ifrån ett typiskt 
klassrum i Sverige och testade hur ljudbilden i rummet förändras när absorberande 
material tillförs i olika konstellationer. Studierna genomfördes med hjälp av 
programvaran CATT-acoustics där användaren själv kan bestämma rumsmått för 
akustikmätning.12 

Det traditionella sättet att beskriva rummets akustiska egenskaper är att mäta ljudets 
efterklangstid i rummet. Det finns bestämmelser i Sverige på vilka värden 
efterklangstiden får uppgå till i specifika rum, t.ex. i ett klassrum skall denna tid vara 
kortare än 0,5s. Beroende på till vilket syfte rummet skall användas kan olika värden 
vara fördelaktiga. Att hålla efterklangstiden så kort som möjligt är alltså inte alltid det 
som skall eftersträvas. I ett klassrum är det viktigt att eleverna skall kunna 
koncentrera sig men lärarens röst måste också nå ut i rummet utan att hen skall 
behöva anstränga rösten mer än nödvändigt. Rekommendationer på 
absorptionsnivån i ett rum är därför väldigt individuella och anpassade efter rummet.   

Det finns flera ISO-standarder som behandlar olika områden som tar upp krav, 
rekommendationer och standarder inom akustik. T.ex. SS 25268:2007 som beskriver 
och klassindelar krav av akustiken i verksamhetslokaler som byggs. Detta är viktigt att 
ha i åtanke redan när ett byggprojekt är i uppstarten och skall börja planeras.13 

2.9. Ljud/eko  

Ljud orsakas av vibrationer och är tryckvågor i luften som när den fångas upp av 
människans hörsel genom ytterörat för vibrationerna vidare till trumhinnan. 

                                                
10 http://www.sofsci.com/sv/att-placera-ljudabsorbenter (hämtad 2017-02-18) 
11 http://www.sofsci.com/sv/spegelmetoden (hämtad 2017-02-18) 
12 http://www.catt.se (2017-03-14) 
13 http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/akustik-i-
byggnader-ljudisolering/ss-252682007 (2017-03-14) 
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Vibrationen fortsätter sedan till mellanörat där de tre hörselbenen skickar 
informationen vidare till innerörat och snäckan. I snäckan finns det vätska och 
hårceller som börjar att röra på sig på grund av vibrationerna. Följden blir en signal 
till vårt hörselcentrum inne i hjärnan som gör att vi kan tolka ljudet.14 15  

När textiler används för att reducera ljudnivån idag är det vanligast att den 
huvudfunktion som fokuseras på och optimeras är absorptionen av ljudenergin. 
Andra faktorer som hade kunnat studeras är hur textilen fördelar och reflekterar 
ljudet, men kunskaperna kring detta är mycket begränsade (Tillberg, 2012). 

Om ljudabsorberande material monteras på en av två motstående ytor (se figur 2.3) 
bryts ljudfältet. Så fort ljudet når en absorberande yta kommer det att stanna, men 
ljudet kommer fortsätta studsa mellan väggarna om de är kala. Används material på 
två motstående väggar bryts ljudfältet i en riktning. Mest effekt ger ljudabsorbenter 
om material monteras på två väggar i vinkel mot varandra, då bearbetas ljudet i två 
riktningar. Ljudabsorbenter fångar ljudet och hindrar det från att fortsätta spridas 
och vi kan minska ljudspridning samt sänka ljudvolymen i ett rum eller lokal. 
Optimalt ljuddämpande resultat uppnås genom att bryta av samtliga tre ljudfält, se 
fig 2.3. Mängden ljudabsorberande material är beroende av hur stor lokalens volym 
är i kubikmeter.16 

I ett omöblerat rum samt i rum med få absorberande ytor kan eko uppstå. Enligt 
nationalencyklopedin är eko ett “reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 
0,1s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud”. Eko kan 
göra att rum känns ofärdiga och ljuden som uppstår och studsar i rummet kan bli 
irriterande. Ljud studsar och reflekteras mellan kala motstående ytor, ekot upplevs 
speciellt starkt från konkava, hårda ytor, men stannar så fort det når en 
ljudabsorberande yta. Mellan parallella, plana ytor kan upprepande ekon uppstå, 
dessa s.k. “fladderekon” kan vara störande i likväl stora lokaler som till mindre rum. I 
ett kubformat rum finns tre ljudfält: 17   

Ljudfält A, mellan motstående vägg 1 och 2.  
Ljudfält B, mellan motstående vägg 3 och 4.  
Ljudfält C, mellan golv och tak.18 
 

                                                
14 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/hörsel (2017-01-30) 
15 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ljud (2017-01-30) 
16 http://www.soundab.se/dampa-ljud (2017-03-13) 
17 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eko (2017-01-30)  
18 http://www.soundab.se/ta-kontroll-over-ljudfalten (2017-03-13) 
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Figur 2.3 Tre dominerande ljudfält. 19 Okänd konstnär/fotograf. 

2.10. Ergonomi  

Ur ergonomisk synpunkt är det ljudnivån i ett rum som ljudabsorbenterna kan 
påverka. Allt oönskat ljud kallas för buller och kan leda till permanenta skador på 
hörseln och bidra till en arbetsmiljö som är svår att arbeta i. Att arbeta i en bullrig 
miljö bidrar till stress, koncentrationssvårigheter och obehag hos arbetstagaren. Det 
är arbetsgivarens ansvar att undersöka, göra en riskbedömning samt införa åtgärder 
mot en bullrig miljö. Helt enkelt se till att arbetsplatsen är optimalt utrustad för att 
minimera bullret. Ett exempel på en arbetsplats där buller lätt uppstår är ett öppet 
kontorslandskap finns det flera faktorer som skall tas ställning till när det kommer till 
ljudvolym. Exempel på detta kan vara vart maskiner som låter (skrivare, kaffemaskin, 
ventilation) är placerade och hur själva arbetsplatserna är utformade. Sitter 
arbetstagarna på ett avstånd ifrån varandra där de riskerar att störa varandra när de 
utför sitt arbete eller finns det möjlighet till avskildhet om ljudnivån är för hög? En 
åtgärd arbetsgivaren enkelt kan genomföra är att se över hur rummen är inredda och 
upplagda för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö. Att ha ljudabsorberande material i 
lokalen gör att ljudnivån dämpas.20 

Förutom kontor är industrin samt dag- och fritidshem särskilt utsatta arbetsplatser 
där buller många gånger är ett stort arbetsmiljöproblem. Inom industrin används 
maskiner som bidrar till buller och inom dag- och fritidshem har problemen med 
ljudnivån ökat drastiskt i takt med att antalet barn i klasserna växt de senaste åren. 
Att åtgärda detta är svårare än inom industrin där hörselskydd kan användas då det är 
barnen själva som står för ljudnivån. Flera åtgärder kan genomföras och det är viktigt 
att buller förebyggs på alla platser där människor vistas. Det är viktigt att en negativ 
effekt av åtgärden inte blir maskering av ett vanligt samtal mellan kollegor eller det 

                                                
19 http://www.soundab.se/layouts/ebdesign1/Ljudfalt_colorfix_smal.jpg (2017-03-13) 
20 https://www.av.se/inomhusmiljo/ljud-och-akustik/?hl=ljud#1 (2017-03-13) 
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önskvärda ljudet som en varningssignal ger. (Bohgard, Akselsson, Holmér, 
Johansson, Rassner & Swensson, 2008) 

Oavsett om arbetet utförs i ett klassrum eller på ett kontor fastställdes det redan på 
åttiotalet att en bra arbetsmiljö är direkt kopplat till högre kvalité på arbetsresultatet 
och välmående hos arbetstagarna. När en bedömning av arbetsmiljön skall 
genomföras kan metoderna anpassas efter de relevanta aspekterna. T.ex. kan den 
fysiska arbetsmiljön (ljud, ljus, temperatur) mätas med en kvalitativ metod som en 
enkät som delas ut på arbetsplatsen. Att avgöra mer svårdefinierade frågor om hur 
arbetarna fungerar, mår, uppfattar och beter sig på arbetsplatsen kan kräva mer 
kvalitativa metoder i form av observationer eller enskilda intervjuer. Flera projekt, 
t.ex. Buffalo Organization for Social and Technological Innovation (BOSTI) och 
The International Workplace Studies Program (IWSP), har undersökt sambandet 
mellan fysisk arbetsmiljö och arbetsprestation. Resultatet visade att det är viktigt med 
en arbetsplats som kan anpassas då kraven varierar beroende på om arbetet skall 
utföras individuellt eller i grupp. Den fysiska arbetsmiljön påverkar också identiteten 
på företaget. En enhetlig identitet på företagen kan ge en känsla av grupptillhörighet 
för människorna som arbetar där, oavsett position (Bechtel & Churchman, 2002). 

2.11. Miljö 

I Naturvårdsverkets rapport ”Textilåtervinning” undersöks några 
miljöpåverkningskategorier, bland annat klimatpåverkan, förtunning av ozonlagret 
och potentiella utsläpp av gifter. Där framkommer att det finns miljövinster både 
med mekaniska återvinningsprocesser som med nya kemiska i förhållande till 
befintlig svensk energiutvinning. Om bomullsfibrer ersätts med en så kallad 
lyocellfiber ges betydande vinster för de kategorier i miljöpåverkan som motsvarar 
odlingen av bomull, såsom utsläpp av gifter till mark och vatten som leder till 
övergödning och toxiska effekter. Men något som ökar klimatpåverkan mer, jämfört 
med förbränning (i Norden), är kemisk återvinning. Man räknar med att den 
framställda lyocellfibern ersätter nyproducerad bomull, men ökningen i 
klimatpåverkan beror på att lyocellprocessen förbrukar mer energi än vad som går åt 
vid framställning av bomull. Det är därför viktigt att ur klimathänseende noga bevaka 
effektivitet i flera processer såsom energianvändning, kemikaliehantering, 
avfallshantering och processeffektivitet. När det gäller klimatpåverkan kan nya vägar 
för textilavfall reducera utsläppen med mellan 0,5-3 kg CO2-ekvivalenter/kg hanterat 
textilavfall jämfört med om avfallet enbart skulle energi utvinnas. Denna vinst är en 
förhållandevis liten sett till hela produktionen av en textilvara, där en färdig vara 
ligger på 10-40 kg CO2-ekvivalenter/kg produkt men kan bli mycket i längden. 
Miljövinsten beror på om de återvunna fibrerna ersätter nya fibrer, om processen 
endast leder till ökad fiberproduktion uteblir miljövinsten. 

Att återvinna polyester, både mekaniskt och kemiskt, är fördelaktigt. Detta beror 
främst på att materialet har fossilt ursprung och bidrar därmed till fossila utsläpp vid 
förbränning. Även kemisk återvinning av blandmaterial, 50/50 bomull/polyester, 
visar minskad klimatpåverkan beroende på att man undviker förbränning av polyester 
och minskar därför de fossila utsläppen. Det förutsätter alltså att både polyester och 
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bomull i ett blandat material återvinns kemiskt. Att återvinna ett blandmaterial är en 
utmaning. Mekanisk återvinning kan ske genom att antingen hantera blandningen 
som en helhet eller genom att först separera de olika materialen från varandra.  

Kvaliteten på fibrerna spelar stor roll för att textil skall kunna materialåtervinnas. 
Återvinningsprocessen, både kemiskt och mekaniskt, sänker kvaliteten på organiska 
textila material så som bomull och ull vilket begränsar antalet gånger materialen kan 
återvinnas. Textiler så som denimjeans och bomullsplagg bryts ner på molekylär nivå 
under användningsfasen. För syntetiska material som polyester finns det ingen 
begränsning för antalet gånger som materialet kan genomgå en kemisk 
återvinningsprocess (Östlund, Wedin, Bolin, Berlin, Jönsson, Posner, Smuk, 
Eriksson & Sandin, 2015).  

2.11. Avfallstrappan 

EU har sedan några år tillbaka beslutat att införa en så kallad avfallshierarki, eller 
avfallstrappa. Denna trappa styr hur och i vilken ordning avfallet ska tas hand om i 
Sverige. I första hand bör det ses till så att det skapas så lite avfall som möjligt, det är 
bästa sättet att minska påverkan på miljön. I andra steget på trappan står att 
individen skall försöka återanvända, tillexempel genom att skänka eller lämna saker 
till second hand eller ta tillvara på de resurser vi redan har och återanvända.  När 
återanvändning inte är möjligt så skall materialet återvinnas. Detta görs genom att 
alla källsorterar, tillexempel förpackningar, tidningar, kompostering eller rötning av 
matavfall. Kan inte avfallet materialåtervinnas skall energin i avfallet utvinnas genom 
förbränning av material. Avfall som inte kan hanteras på något av dessa nämnda sätt 
och skall ut ur kretsloppet går till deponering, det vill säga slängs på soptippen. 21 

 
Figur 2.4 Avfallstrappan. 22 Okänd konstnär/fotograf.  

                                                
21 http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan/ (2017-05-23) 
22 http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan/ (2017-05-23) 
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3. Metod  
3.1. Designprocessen  

Designprocessen är ett verktyg som ofta används inom produktutveckling. Hur 
processen utformas kan variera beroende på önskat resultat och olika förutsättningar 
men det finns några steg som är återkommande i de flesta fall. Stegen är;  

o Utgångspunkter  
o Användarstudier 
o Koncept och visualisering 
o Utvärdering och konceptval  
o Justering och genomförande  
o Produktion 
o Uppföljning och utvärdering  

Designprocessen kan tillämpas inom flera områden som tjänster, varor, processer och 
miljöer. 23 
 

 
Figur 3.1 Designprocessen Okänd konstnär/fotograf.24 

3.1.1. Målgruppsanalys   

Vilka är målgrupperna, det kan vara skillnad på vem som kommer köpa och 
vem som kommer använda produkten. Det är viktigt att definiera den 
blivande användaren när man skall upprätta en målgruppsanalys. Människor är olika 
och det är sällan att alla tycker att en produkt är perfekt utformad och anpassad. En 
del grupper vill att produkten ska ha vissa funktioner, medan andra värderar 

                                                
23 http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/Om-design/Designprocessen/ (2017-02-06) 
24 https://revisionlab.wordpress.com/that-squiggle-of-the-design-process/ (2017-02-06) 
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annat. Produkten behöver därför anpassas till hur den möter människan, både fysiskt 
och psykiskt men även på lång sikt. 25 

Görs en målgruppsanalys är man förberedd för att nå sina specifika åhörare på allra 
bästa sätt. Om man "känner" sin publik, deras intressen och önskemål kan 
man tillfredsställa deras behov eller skapa ett behov hos dem. 26 

3.1.2. Behovsanalys  

En behovsanalys tas fram för att hitta ett behov hos användaren som sedan kan 
tillfredsställas. Om man inte trivs känner man ett behov av att rätta till situationen. 
Är du hungrig känner du ett behov av att äta. Mest grundläggande är de kroppsliga 
behoven för överlevnad som hunger. Är dessa uppfyllda söker man sedan trygghet, 
kontakt med andra och uppskattning. Den energi man har över därefter används till 
olika självförverkligande aktiviteter. Sättet man tillfredsställer behov på är ofta en 
kombination av flera sätt. Motiven för att vilja köpa en bil kan t ex vara både 
kontakt, trygghet, status och spänning. Alla är olika behov som kunden 
vill tillfredsställa. Ett nytt behov kan uppstå genom att en produkt, som inte funnits 
tidigare, kommer ut på marknaden (Österlin, 2011). 

3.1.3. Marknadsanalys  

Marknaden är helt beroende av konsumenternas behov men dessa är något som kan 
påverkas genom att "manipulera" de potentiella kunderna och utsätta dem för 
produkten genom reklam. Det är därför företag ofta väljer att lägga mycket av sina 
ekonomiska tillgångar på marknadsföring av produkten. En produkts image kan 
påverka försäljningen lika mycket som den faktiska utformningen. Ett exempel skulle 
kunna vara om en kund letar efter en ny deodorant i butiken. På hyllan står det ett 
20-tal olika sorter. Om det är ett märke bland dem som för kunden är kopplat till en 
positiv upplevelse av dess marknadsföring ökar chanserna att det är det märket 
kunden väljer att köpa. När en marknadsanalys görs inför att en produkt skall 
skapas tittar man på utbudet av liknande produkter. Hur ser reklamen för dessa ut? 
Vilka av dessa köper konsumenterna och varför just dessa? (Österlin, 2011) 

3.1.4. Funktionsanalys   

En funktionsanalys görs för att få klarhet över varför produkten skall finnas och vilka 
funktioner produkten skall ha. Det viktigaste är att identifiera produktens 
huvudfunktion och sedan dess delfunktioner och stödfunktioner. Delfunktionerna 
måste finnas för att huvudfunktionen skall uppfyllas tillskillnad från 
stödfunktionerna som inte är obligatoriska. Funktionerna förklaras genom en kort 
förklaring bestående av ett verb och ett substantiv och listas (Österlin, 2011). 

                                                
25 http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/1-Forberedelse/Marknaden/Malgruppsanalys/ (2017-
02-06) 
26 http://www.retorik-kurser.se/blogg/malgruppsanalys-varfor-hur/ (2017-02-06) 
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3.2. Catia 

Catia-v5 är ett 3D-modellerings program där modeller och ritningar kan tas fram och 
renderas för att skapa ett komplett intryck av en ny produkt. Flera funktioner kan 
skapa realistiska förutsättningar på modellen i form av tillexempel krafter och 
begränsningar. Genom att kunna rotera modellen i 360grader och se inuti kan hela 
produkten granskas direkt i programmet.27   

                                                
27 https://www.3ds.com/se/produkter-och-tjaenster/catia/ (2017-04-26) 
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4. Resultat  
I detta kapitel redovisas resultat och utfall av det utförda arbetet.  

4.1. Analyser 

Här redovisas resultat och utvärderingar av analyser. 

4.1.1. Målgruppsanalys   

Absorbenterna riktar sig till personer som har ett behov av att dämpa ljudnivån samt 
minska ljudspridning i en specifik miljö som också tycker produktdesign spelar roll. 
Produkten är gjord av spillmaterial och passar personer som värnar om miljön och 
som vill ha en produkt med unik design då ingen absorbent är den andra lik. 
Absorbenterna skall passa såväl kontor, matsal som bibliotek. I kontorslandskap vill 
man få ner ljudvolymen då många skall sitta och prata i telefon, knappa på sina 
datorer eller diskutera med sina arbetskamrater. På skolor är matsalen ett typiskt ställe 
där ljudvolymen gärna höjs, därför vill man fylla rummet med ljudabsorbenter och 
minska ljudspridningen samt hålla en lagom ljudnivå. Bibliotek är en 
plats som många associerar med tystnaden. Där undviks gärna eko för att slippa en 
ökad ljudvolym, med hjälp av tyger i både möbler och inredning kan man undvika 
detta problem. Ljudabsorbenterna riktar sig till privatpersoner som vill skapa en 
mysig och lugn miljö, industrier för att minska buller men också till offentliga rum 
för att undvika höga ljudvolymer. Denna breda målgrupp gjorde det svårt för oss att 
hitta begränsningar i form och design. 

4.1.2. Behovsanalys  

Ljud som reflekteras från hårda vägg- och takytor är ofta den dominerande 
ljudbelastningen, följden av detta blir en ökad ljud-spridning samt ökade ljudnivåer. 
Om ljud får studsa fritt i ett rum kan det uppfattas som ekon och buller. För att 
sänka ett rums efterklang och förbättra ljudmiljön måste ljudreflexerna begränsas från 
hårda ytor med hjälp av ljudabsorption. Detta kan behövas både i större samt mindre 
rum och i lokaler som kontorslandskap, matsalar, bibliotek eller ett väntrum där det 
önskas reducera förstärkta och störande ljudreflexer av direktljud. Att sitta i ett rum 
med bullrig ljudnivå kan bidra till obehag och minska produktiviteten för många. Att 
sitta på ett bibliotek eller i ett öppet kontorslandskap bidrar till en bra arbetsmiljö 
men då gäller det att ljudnivån också är kontrollerad och har tagits i beaktning innan 
lokalerna börjar användas. Behovet av ljudabsorption i ett rum kan också förändras 
och vilket ger ett behov av portabla ljudabsorbenter som kan placeras i efterhand.  

4.1.3. Marknadsanalys   

Ljudabsorbenter finner vi i oändligt många utföranden idag. Absorbenterna kan 
diskret smälta in i omgivningen eller användas som en medvetet utstickande 
inredningsdetalj. Det finns många olika företag som säljer ljudabsorbenter på 
marknaden idag och produkterna är anpassade efter kundernas olika behov t.ex. 
musikstudios, sporthallar och kontorslandskap. Till Nordifa kan designers och 
företag vända sig för att tillsammans få fram en produkt i filt. Tillsammans med 
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kunden kommer det fram till en produktionsprocess med och passande 
materialegenskaper. Att återvinna textil och andra material ligger rätt i tiden och att 
kunna erbjuda ett material som är helt gjort på produktionsspill tilltalar flera kunder. 
DN beskriver i en artikel ifrån 30/3 2017 hur återvinningen av olika textilmaterial 
påverkar växthuseffekten positivt då textilmaterial bidrar till stora utsläpp av 
växthusgaser i Sverige. Genom att t.ex. återvinna polyester tar man vara på ändliga 
resurser som olja som finns i plasten.28  

4.1.4. Funktionsanalys  

Funktionsanalysen är gjord utifrån egenskaper en ljudabsorbent kan ha och 
förutsättningarna som finns på Nordifa. Den behandlar både användning- och 
framtagningsaspekter. Egenskaperna delas in i huvudfunktion, nödvändig- och 
önskvärd funktion.  

Funktioner     Klass  Funktionsgräns  
Absorbera  Ljud  H    
Minimera  Spillmaterial  N  Formdesign  
Äga  Enkelhet  Ö  Upphängning  
Signalera  Kvalitet  Ö  I design  
Äga  Anpassning  Ö  Storlek  
Uttrycka  Pålitlighet  N  Material  
Bryta  Ljudvågor  H    
Dämpa  Ljudnivå  H    
Erbjuda  Unik design  Ö  Inredning  

Förhindra  Hörselskador  N  Hos användare  
Uttrycka  Design  Ö    
Kommunicera  Trivsel  Ö  Omgivning  
Tåla  Beröring  H  Vid upphängning  

Ändra  Akustiken  H  I rummet  
Sammanhålla  Materialet  N  I produkten  
Underlätta  Produktion  N  Formpressning på företaget  

Tåla  Beröring  N  Daglig  
Reducera  Spill  Ö  Från befintligt spill  

Minimera  Spillmaterial  Ö  Bearbeta material innan 
formgivning  

"Pussel"  Material  Ö  Av hela spillbitar  
Sammanfoga  Material  Ö  Genom spillfilt uppskuret i 

småbitar  

Äga  Passform  Ö  Anpassa absorbentyta  

H-Huvudfunktion   N-Nödvändig   Ö-Önskvärt  
  

                                                
28 http://www.dn.se/nyheter/sverige/gammal-handduk-blir-delar-till-en-ny-bil/ (2017-04-25) 
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4.2. Lösningsförslag 

Nedan följer lösningsförslag som diskuterades fram, några av dem utfördes även praktiskt. 

4.2.1.1. Förslag A  

o Skär spillet i bitar  
o "Pussla" spillet i form   
o Värm form i ugn   
o Pressa filten med hanen till formen i press.  
o "Graderna" skärs bort och blir nytt spill.   
o Färdig produkt.   

Genom att skära itu spillmaterialet till större bitar blir det en enkel fördelningsprocess 
då bitarna inte kräver så lång tid i förarbetet. Bitarna skall sedan läggas ut i en tänkt 
form och läggas in i ugnen för uppvärmning av materialet. Filtmaterialet formas 
sedan genom formpressning i framtaget formverktyg. Det material som hamnar 
utanför formens ram skärs sedan bort och vi får en färdig produkt.  

  
Figur 4.1 Spillmaterial ituskuret.               Figur 4.2 Material precis uttaget ur ugn. 

4.2.1.2. Analys av förslag A 

En fördel med detta förslag är att processen är förhållandevis billig, det krävs inte 
några extra verktyg utöver formverktyget. Det är heller inget avancerat förarbete med 
att skära itu spillmaterialet. Nackdelarna är att vi får nytt spillmaterial från detaljerna 
och det krävs preciserat handarbete vid utläggning av materialbitarna i formverktyget. 
Det kan bli svårt att få ljudabsorbenterna tilltalande rent estetiskt då resultatet blir 
rörigt och väldigt osammanhängande. Skulle det vara spillmaterial av två olika färger 
skulle detta förslag kunna vara svårt att utforma för att få det att tilltala så många som 
möjligt. 

 
Figur 4.3 Strukturen i förslag A 
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4.2.2.1. Förslag B  

o Mala ner spillet i mindre bitar.   
o Lägg spillet oregelbundet och i ett tjockt lager i form.   
o Värm form.  
o Pressa filten med hanen till formen.   
o Färdig produkt.   

Tanken är att materialet delas till mindre bitar i en kvarn av något slag. Ett tjockt 
lager av det sönderskurna spillmaterialet läggs i ett formverktyg som sedan värms i 
ugnen. Formen tas sedan ut och pressas ihop med formverktygets andra del och från 
verktyget kan man sedan hämta den färdiga produkten efter nedkylning. 

  
Figur 4.4 Under malningsprocessen. Figur 4.5 1,5mm hål i granulator 

4.2.2.2. Analys av förslag B 

En fördel med detta förslag är att precisionsarbetet minimeras genom att 
filtmaterialet mals ner i en ”granulator” och det blir en lätt tillverkningsprocess. 
Testandet av att mala ner filtmaterialet gjordes på Rapid Granulator AB i Bredaryd. 
Det gör heller ingenting om spillmaterialet skulle ha olika färger då detta skulle ge 
produkten ett lekfullt utseende och få ett melerat mönster. Det blir inget nytt 
spillmaterial i denna process vilket är det vi i slutändan eftersträvar. Nackdelarna är 
att inköpet av en ”granulator” är ett ganska kostsamt inköp och kan ta tid att 
implementera i arbetsprocessen.  

 
Figur 4.6 Färdig struktur av förslag B. 
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4.2.3.1. Förslag C  

o Spillet skärs i mindre bitar och en "bakgrundsfilt" skärs till.   
o Värm spillet.   
o Lägg småbitarna på "bakgrundsfilten" i pressen.   
o Pressa till önskad tjocklek.   
o "Graderna" skärs bort och blir till nytt spill.  
o Färdig produkt.   

Förslaget är att skära till en bakgrundsfilt och sedan lägga spill som skurits i mindre 
bitar på den. Bakgrunden bidrar till en säkrare sammansättning och 
sammansmältning. Genom att använda sig av en bakgrundsfilt gör det ingenting om 
spillet läggs oregelbundet och skapar mellanrum då bakgrunden finns bakom och 
täcker. Kanterna skärs sedan bort och kvar finns en färdig produkt. Man kan också 
välja att pressa filten utan en bakgrund om risken för håligheter inte är relevant eller 
kanske medveten.   

  
               Figur 4.7 Tillskärning av material.             Figur 4.8 Uppvärming av material och bakgrund. 

 
4.2.3.2. Analys av förslag C  

En bakgrund ger en mer färdig och enhetlig bild av produkten då en homogen 
baksida kompletterar den oregelbundna framsidan. Formen och storleken på spillet 
blir också mindre viktigt då mellanrum täcks. Nackdelen är att det kan komma att 
behövas material som inte är spill för att göra bakgrunderna. Att skära till kanterna 
bidrar också till extra arbete och spill. Frågan blir då vad som skall göras av de nya 
resterna. Kan materialet behandlas ännu en gång?   

 
Figur 4.9 Struktur på förslag C, med och utan bakgrund.  
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4.2.4.1. Förslag D  

o Spillmaterialet stansas ut till önskad form och "pusslas" ihop. 
o Värm spillet.   
o Pressa ihop till önskad tjocklek.   
o "Graderna" skärs bort och blir till nyss pill.   
o Färdig produkt. 

Spillmaterialet skärs itu genom att stansa ut olika önskade former från materialet. De 
utstansade bitarna pusslas sedan ihop eller strös ut på måfå till en önskad design i ett 
formverktyg. Verktygsformen tillsammans med spillmaterialet värms upp i ugnen och 
pressas sedan ihop med den andra delen på verktyget. Det material som hamnat 
utanför formens kant skärs bort och ger absorbenten jämna kanter. 

   
                   Figur 4.10 Stansformer.      Figur 4.11 Stansarbete.      Figur 4.12 Stansar filtmaterialet 

4.2.4.2. Analys av förslag D 

Fördelar med att stansa ut ”pusselbitarna” är att absorbenterna kan fås väldigt 
lekfulla. Det är också lättare att blanda flera olika tygfärger då handarbetet för att 
”pussla” ihop önskad design gör att man kan få ett ”organiserat kaos” på bitarna. 
Nackdelen är att det tar väldigt lång tid att stansa ut bitarna, vi testade detta genom 
manuellt stansarbete men kan gå att göra i maskin senare. Handarbetet som skulle 
krävas förutsätter precisionsarbete och gör att tillverkningsprocessen kan bli svår. Det 
blir också väldigt mycket spillmaterial runt om de utstansade bitarna som inte fick 
något riktigt syfte i arbetsprocessen.  

 
Figur 4.13 Resultat av stansade former.  
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4.2.5.1. Förslag E  

o Värm spillmaterialet.   
o Lägg det varma materialet i en djup form.   
o Pressa.   
o Skär det pressade materialet vågrätt.   
o Färdig produkt.  

Till detta förslag krävs en djup form där materialet oavsett utseende kan läggas i. 
Tanken är att materialet pressas till en hög regtangulär "kloss” som det sedan skärs ut 
bitar ur. Detta görs genom att skära ”klossen” likt en brödlimpa och få fram unika 
mönster på varje skiva.   

4.2.5.2. Analys av förslag E  

Detta förslag valde vi att inte genomföra då det skulle krävas ett komplicerat verktyg 
som skulle vara svårt att både förflytta manuellt och att bestämma storlek på. Då 
tanken var att spillet skulle kunna läggas i formen utan att bearbetas innan krävs det 
en betydligt högre form som får plats med tillräckligt mycket material för att bilda en 
solid ”kloss”. Resultaten efter tillskärning är också osäkert då bitarna måste vara 
tillräckligt sammansmälta för att kunna skäras till och fortfarande hålla ihop.  

4.3. Utvärdering av krav och önskemål 

Huvudfunktionerna uppnås av alla förslag. Det som behöver utvärderas är processen 
fram till den färdiga produkten. I tabellerna nedan ser vi alla lösningsförslag och alla 
krav/önskemål. Genom att väga varje förslag mot alla krav och önskemål fås ett 
resultat. Målet är en så hög summa som möjligt. Framtagning och användning av 
formen till tryckpressen och framtagning av absorbenterna delas upp i ”spill” och 
”form”. K1, Ö1, Ö2 och Ö3 hör ihop med ”spill”. K2, K3 och Ö4 hör ihop med 
”form”. I tabellen syns det att t.ex. förslag E nästan uppfyller samtliga krav/önskemål 
som har med ”spill” att göra men de krav/önskemål som är relaterade till ”form” 
uppfylls inte. 

 
 
 

 
Specifikation Krav/Önskemål 

K1 Minimera spill (spill) Krav 
Ö1 Enkel för-bearbetning (spill) Önskemål 
Ö2 Minimera manuell hanteringstid (spill) Önskemål 
K2 Säker hantering (form) Krav 
K3 Enkel hantering (form) Krav 
Ö3 Enkel efter-hantering (spill) Önskemål 
Ö4 Enkel framtagning (form)  Önskemål 
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Krav Resultat  

Förslag K1 Ö1 Ö2 Ö3 K2 K3 Ö4 Summa Förs vidare 
A 2 1 0 1 2 2 1 9 Nej 
B 4 2 2 2 2 2 1 15 Ja 
C 2 1 1 2 2 2 2 12 Nej 
D 2 0 0 0 2 2 2 8 Nej 
E 4 2 2 1 0 0 0 9 Nej 

Krav: 0=Uppfyller ej 2=Uppfyller delvis 4=Uppfyller helt 

Önskvärt: 0=Uppfyller ej 1=Uppfyller delvis 2=Uppfyller helt 

Kraven har fått högre betygsättning än det önskvärda då detta väger tyngre i 
resultaten.  
Olsson, F. (1985) 

4.4. Valt förslag 

Efter vägning av krav och önskemål blev resultatet att förslag B fick flest poäng och 
även det som vi valde att arbeta vidare med. Den jämna strukturen och ett 
tillvägagångssätt som inte påverkas märkbart av den mänskliga faktorn vägde tungt.  

Om Nordifa väljer att gå vidare med förslag B krävs först en investering på en 
granulator. Vi har varit i kontakt med Rapid i Bredaryd som tillverkar och levererar 
granulatorer till kund. Alla Rapidkvarnar har en konstant skärcirkel, saxskär (vilket 
ger ett högkvalitativt granulat) samt låg energikonsumtion. Denna maskin gör att 
filttygerna skärs sönder till småbitar och transporteras vidare från kvarnen ner i en, i 
detta fall, plastpåse som fångar upp materialet.  

 
Fig 4.14 Granulatorn på Rapid. 
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Nästa steg blev att skapa ett passade verktyg (se bilaga 4) till produkten. Då 
materialet som läggs i verktyget är nermalt krävs en form med ett djup där 
spillmaterialet kan spridas ut. För att underlätta förflyttningen mellan ugn och press 
skapas ett verktyg som kan förflyttas mellan dessa. I pressen sitter en hona och en 
hane permanent likt typiska pressverktyg men skillnaden är en extra verktygsdel, 
”hen”. Denna del fylls med spill, värms upp i ugnen och placeras sedan i en 
urgröpning på honan vilket gör att placeringen är rätt när hanen pressas ner. 
Verktygsritningarna (se bilaga 1,2 & 3) är gjorda i Catia-v5 och sedan skickade till 
Plåtcenter i Halmstad som tog fram verktyget i stål.  

För att göra en ljudabsorbent i verktyget som togs fram krävs ca 1,5kg material 
beroende på vilken densitet samt ljudupptagningsförmåga som önskas på färdigt 
resultat.  

 
4.5. FEM-analys på ”hen” 

För att delen ”hen” i verktyget skall lyftas från form till ugn och sedan tillbaka igen 
krävs en vikt på den delen som går att förflytta av en vuxen människa. Därför krävdes 
en reducering av vikt och 3mm på plåten i mitten valdes. I och med detta gjordes en 
analys i CATIA om delen ”hen” skulle hålla för detta. Kraften sattes till 50 000N då 
det är den presskraften som verktyget kommer att utsättas för när den ligger i 
verktygsdelen ”Hane”. Figur 4.16 visar resultatet av denna analys. Sträckgränsen för 
stål ligger mellan 200-700MPa beroende på vilket stål som används, vår analys visar 
alltså på att ”hen” verktyget kommer att klara av ett sådant tryck.  
 

 
Figur 4.16 Resultat av utförd FEM-analys på ”hen”. 

Vi gjorde även en analys som illustrerar lyftet från ugn till pressverktyg och om den 
3mm tjocka plåten skulle klara av sin egen tyngd. Den redovisas i figur 4.17. 

 
Figur 4.17 Resultat av utförd FEM-analys på ”hen” vid lyft. 
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5. Diskussion  
I det här kapitlet kan ni läsa diskussioner om resultat samt metod, men även en kritisk 
granskning av projektet. 

5.1.1. Resultatdiskussion  

Målet med projektet var att få fram en tillverkningsteknik för att ta fram 
ljudabsorbenter genom att använda Nordifas spillmaterial. Målet uppfylldes och 
några ljudabsorbenter är framtagna i prototypverktyget. Om absorbenterna kommer 
lanseras eller inte beror på försäljningstaktik eller efterfrågan hos Nordifas kunder. 
Projektet resulterade främst i att ta fram en ny metod som gör att Nordifa kan ta 
tillvara på spillmaterialet som blir vid tillverkning av produkter i filtmaterial. Detta 
ger företaget ett unikt material att erbjuda vid produktframtagning gjort på 
återanvänd filt.  

Förslag B kräver en investering i en granulator vilket är ett stort beslut för företaget 
då investeringen beräknas kosta cirka 150 000 kronor. Alternativt skulle spillet kunna 
skickas iväg till ett annat företag som maler ner det men detta skulle innebära flera 
omkostnader kring hantering, frakt och ev. hyra av maskin. 

Vid fortsatt utveckling av projektet kan fokus läggas på design och utformande av 
ljudabsorbenterna. Den sammanpressade filtmassan gjort på spillmaterial kan formas 
om och få en ny design samt användningsområde. Vidare utveckling ligger i sådant 
fall på själva verktygsutformningen, hur detta skall utformas för att filtmassan skall gå 
att formas på nytt och undvika eventuella hål i massan samt för att få en stabil 
konstruktion. Det finns även stora utvecklingsmöjligheter i att hitta hur absorbenten 
plockar upp så mycket ljud och eko som möjligt, antingen genom att ändra 
densiteten eller att skapa former som gör att ljudet fördelas. 

5.1.2. Metoddiskussion  

Ett GANTT-schema upprättades vid projektets uppstart och följdes ungefär därefter. 
Det har varit ett bra stöd och tidspressen har många gånger pushat arbetets gång 
framåt. Med facit i hand hade projektet behövt ligga mer i fas med 
prototypverktygets framtagning då detta drog ut en del på tiden.  

Målgruppsanalysen som upprättades blev inte riktigt relevant för projektet då fokus 
på det fortsatta arbetet med ljudabsorbenter riktades mot offentliga miljöer. Det 
gjorde att analysen inte spelar så stor roll i detta fall då försäljning sällan kommer ske 
till en viss målgrupp på det viset, förutom om man till exempel väljer att smycka ett 
lekrum med absorbenterna.  

Då test av hur mycket absorbenten faktiskt absorberar ljud uteblev på grund av 
tidsbrist känns teorin om ljud/eko inte relevant just sett till projektets nuvarande 
status. Men det kan vara bra att känna till vid fortsatt utveckling av påbörjat arbete.  
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5.2. Kritisk granskning  

5.2.1. Miljö 

Rapidkvarnar från Rapid Granulator AB är energismarta kvarnar som har låg 
energikonsumtion. Att mala ner filtmaterialet i en sådan maskin skulle innebära en 
minskad CO2-utsläpp då man väljer bort förbränningssteget av materialet i 
processen. Dock vet gruppmedlemmarna inte om det sparar så pass mycket energi att 
det täcker utsläppen från ugn och press i ännu ett steg till att värma och pressa det 
återanvända materialet. Även om det inte skulle innebära skillnad i miljöpåverkan 
kan det fortfarande vara lönsamt för Nordifa rent ekonomiskt att sätta 
ljudabsorbenter gjorda på spillmaterial i produktion. 

5.2.2. Arbetsmiljö 

Att införa en ny produktionsprocess och produkt kommer att påverka arbetsmiljön. 
Speciellt om en ny maskin införskaffas som kräver ny kunskap. Maskinen kommer 
också att ge ifrån sig ljud och eventuellt sprida en del dam som bildas då filten mals 
ner. Det valda konceptet innebär också en flyttbar form som skall hanteras manuellt. 
Ett sådant lyft skall utföras på ett korrekt ergonomiskt sätt för att minimera risken för 
skador. Sammanslaget är det inga ovanliga situationer som den nya produktprocessen 
skulle innebära men nya rutiner kommer att krävas. Med rätt förutsättningar i 
produktionen och med rätt inställning från arbetsgruppen är investeringen fullt 
möjlig.   

5.2.3. Teknik 

Genom att välja alternativet att mala ner materialet till så pass små bitar, minskar 
materialets fästyta på spillet. Detta gör att polyestern i filtmaterialet kanske inte fäster 
i varandra lika bra som om det hade varit större bitar. Arbetet med småbitarna 
innebär att det måste finnas ha en viss mängd material i formverktyget varje gång en 
ny absorbent skall tillverkas i pressen. Varierar mängden kan resultatet bli 
oregelbundna absorbenter med olika tjocklek samt egenskaper.  

Filtmaterialen som Nordifa tillverkar innehåller olika mängd polyester. I vissa fall 
kommer det behöva adderas polyester för att hålla samman filten vid malt material, 
men i vissa fall innehåller det tillräckligt för att göra nya stabila produkter. Detta 
innebär att spillmaterialet måste delas upp om det endast tillverkas produkter som 
inte innehåller så mycket polyester.  

I slutändan kommer det till stor del att vara den ekonomiska aspekten som påverkar 
och ger klartecken till förändringen. Företaget får fråga sig om det är det ekonomiskt 
försvarbart att genomföra projektet.   

5.3. Förmågor och kompetens 

Författarna har utvecklat ett kritiskt tänkande och förstått innebörden i att upprätta 
en teoretisk referensram. Förmågor som också har utvecklats är samarbetet med ett 
företag, att gå från idé till färdig produkt genom produktion och med hjälp av 
underleverantörer. Ytterligare kunskaper och kompetenser inom området behövs för 
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att utveckla detta projekt till en levande produktionsprocess. Bland annat behövs det 
läggas fokus på absorbenternas design samt att få det ergonomiskt korrekt så att det 
inte skadar personal i en längre utsträckning.  

Alla grupper på företaget som kommer att påverkas behöver inkluderas innan 
projektet blir verklighet. Dessa grupper är tillexempel ekonomi-, produktions- och 
HR-avdelningen.  
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6. Slutsatser  
Här följer olika slutsatser som kunde dras under projektets gång vilka hjälpte oss framåt.  
 

o Innebörden av att göra det miljövänligt kanske väger över att göra det 
vinstdrivande från början men det kan löna sig i slutändan beroende på hur 
attraktivt materialet är på marknaden.  

o Större bitar gör att materialet är svårare att få jämnt fördelat i verktyget då 
luftrum mellan bitarna gör att fästytorna blir färre och därmed sämre, därför 
maldes filten ner till väldigt små bitar även om detta blev ganska dammigt. 
Dammet kan medföra att det kan behövas ett eget ”rum” för 
malningsprocessen. 

o Verktyget gjordes i tre delar för att underlätta hanteringen av det nermalda 
materialet. Tanken med vår del ”hen” är att den ska fraktas mellan ugn och 
press, i detta fall är inte temperaturerna så pass höga att formen påverkas. 
Men om temperaturen skulle vara högre är det viktigt att tänka på hur 
verktygsmaterialet förändras med temperaturökningen. Med facit i hand hade 
detta verktyg behövt skickats in för tillverkning några veckor tidigare för att 
riktigt kunna analysera resultatet.  

o Hitta ett värde i att ta tillvara på materialet Nordifa redan har kan leda till 
stora utvecklingsmöjligheter för företaget. 

o Tanken från start var att få fram en färdig produkt gjord på återanvänt 
spillmaterial. Projektet resulterade inte i så mycket ”designarbete”. Störst vikt 
lades istället på att först hitta en lämplig produktionsprocess som passar för 
att kunna återanvända materialet. I fortsatt arbete hade fokus lagts på att hitta 
formverktyg som fungerar med materialet. 

o Processen är något för fler företag att ta tillvara på för en hållbar framtid. 
Individen måste sluta med ”slit och släng” och ta tillvara på det vi redan har. 
Denna lösning måste i framtiden bli en trend. I dagens samhälle är vi väldigt 
medvetna och många tror att förbränning bidrar till stora negativa effekter på 
miljön. Vill vi bevara jorden till nästa generation bör detta bli en trend. 

o Att finna en produktionsprocess som är anpassad för att den ska passa alla 
personer som ska tillverka produkterna blev en viktigare faktor i projektet än 
vad vi från början tänkte. Processen vid tillverkning blev en lite tyngre process 
än tänkt och mycket tid lades åt att finna en ergonomisk metod.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Verktyg Hona 

 

Bilaga 2. Verktyg Hen 
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Bilaga 3. Verktyg Hane 

 

Bilaga 4. Verktyget 
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Bilaga 5. Verktyget monterat 

 
Framtaget prototypverktyg monterat i en av Nordifas press. 

Bilaga 6. Färdig prototyp 

 
Färdigt resultat efter press i prototypverktyg. 

 




