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Abstract 
The work was conducted in collaboration with Per Brahegymnasiet in Jönköping. 
The school experienced noise in their school canteen, and this work has been 
done to find a solution that can improve the sound environment. 

 
Earlier surveys revealed that the noise level did not exceed any limits, despite this 
the staff experienced the noise as a problem. Another survey showed that the 
students also experienced that the noise were disturbing. Therefore, observations 
were made in the school canteen to investigate what the exact problem was. 

 
Using the observations the source of the disturbing noises were detected and the 
search for solutions began. 

 
After brainstorming, idea generation, sketching and 3D modeling results emerged 
in the form of a cover for chair legs. 

 
The cover is adapted to the school canteen chairs with steel tube legs and to 
eliminate the scratching sounds that emerged when the chairs were moved, but it 
also protects the floor from scratch marks. 
 
This product is suited for steel tube legs with a size from 16 to 19 millimeters. It is 
designed in two parts, one rubber part and one part made out of a sound 
absorbing material. 
 
The product is specially designed for a school canteen environment, but can also 
be used in other environments that experience similar trouble with scraping noises 
from chairs or scratch marks in the floor. 
 
The product is a step towards a better acoustic environment and will improve the 
health of students at Per Brahegymnasiet in Jönköping.
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Sammanfattning 
Arbetet har skett i samarbete med Per Brahegymnasiet i Jönköping. Skolan 
upplevde störande ljud i sin matsal och det här arbetet har syftat till att hitta en 
lösning som kan förbättra ljudmiljön. 
 
Tidigare undersökningar visade att ljudnivån i matsalen inte överskred några 
gränsvärden, men trots det upplevde personalen ljudnivån som ett problem. En 
enkätundersökning gjordes som visade att även eleverna upplevde ljudnivån som 
störande. Därför genomfördes observationer i matsalen för att undersöka exakt 
var problemet fanns.  
 
Med hjälp av observationerna kunde källorna till de störande ljuden upptäckas och 
arbetet med att ta fram lösningsförslag kunde påbörjas. 
 
Efter brainstorming, idégenerering, skissning och 3D-modellering uppkom 
resultatet i form av en möbeltass. 
 
Möbeltassen är anpassad till matsalens stolar med stålrörsben och ska dämpa 
skrapljuden som uppstod när stolarna förflyttades, men den skyddar också mot 
skrapmärken i golvet. 
 
Produkten är anpassad till stålrörsben med diametern 16 till 19 millimeter. Den är 
utformad i två komponenter, en i gummi och en i ett ljudabsorberande material. 
Det är med hjälp av gummidelen möbeltassen fästs på stolsbenet och det är den 
ljudabsorberande delen som förbättrar ljudmiljön. 
 
Produkten är speciellt framtagen för en skolmatsalsmiljö men kan också användas 
i andra miljöer som har problem med skrapljud från stolar och repor i golvet.  
 
Produkten är ett steg på vägen mot en bättre ljudmiljö och en bättre hälsa hos 
eleverna på Per Brahegymnasiet i Jönköping. 
 

Nyckelord 
 

 Ljudabsorption 

 Produktutveckling 

 Skolmatsal 

 Möbeltass 

 Möbeldesign 

 Design 

 Ljud 

 Inredning 
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1 Inledning 
Examensarbetet är den avslutande kursen på kandidatpåbyggnadsprogrammet som ges 
av Tekniska Högskolan i Jönköping. Kandidatpåbyggnadsprogrammet är en valfri 
fortsättning på Tekniska Högskolan i Jönköpings högskoleprogram och omfattar 
60 högskolepoäng. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utbildningen 
leder till en kandidatexamen. Examensarbetet görs på uppdrag av Per 
Brahegymnasiet i Jönköping och syftar till att förbättra ljudmiljön i deras 
skolmatsal. Förbättringen ämnas ske genom utveckling av befintliga 
skolmatsalsprodukter genom att integrera ett ljudabsorberande material på 
lämpligt sätt.  
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Ett stort problem i det moderna samhället är den onödigt höga ljudnivån som 
påträffas överallt, från vägar till hem och skolor. Bullret medför en mängd 
negativa effekter som till exempel trötthet, koncentrationssvårigheter och 
hörselskador, hela 17 % av Sveriges befolkning är drabbade av tinnitus.1 
 
Buller definieras som oönskat ljud och är ett av landets största miljö- och 
hälsoproblem.2 Det är känt att buller kan försämra inlärningsförmågan, orsaka 
stress och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.3 
 
Per Brahegymnasiet har under senare år identifierat ett problem med buller i sin 
skolmatsal och vill med tanke på de negativa effekterna av buller skapa en bättre 
ljudmiljö. 
 
Per Brahegymnasiet vill förbättra ljudmiljön med hjälp av inredningen i matsalen 
men har en väldigt liten budget för förändringen. För att minska kostnaderna så 
mycket som möjligt ska en produkt i den befintliga inredningen utvecklas för att 
bli så ljudabsorberande som möjligt. 
 
Skolan har förhoppningar om att den förbättrade ljudmiljön ska leda till bättre 
koncentrationsförmåga och hälsa hos sina elever vilket i sin tur kan leda till 
förbättrade studieresultat. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Följande kapitel redogör för de syften och frågeställningar som är examensarbetets 
grund.  

                                                 
1
 Svanå Miljö Teknik, Akustik, 2006, hämtad 2012-12-03 från http://www.diffusor.com/Akustik.htm. 

2
 Staffan Castegren, Akustik, hämtad 2012-12-03 från http://www.fritext.se/fysik/akustik.html. 

3
 Naturvårdsverket, Buller är oönskat ljud, 2012, hämtad 2012-12-03 från 

http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Buller-ar-oonskat-ljud/. 

http://www.diffusor.com/Akustik.htm
http://www.fritext.se/fysik/akustik.html
http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Buller-ar-oonskat-ljud/
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1.2.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur en befintlig produkt med hjälp av 
ett ljudabsorberande material kan påverka ljudmiljön i en skolmatsal och skapa en 
bättre ljudmiljö för ungdomar i åldern 15-19 år. Syftet är även att ta fram ett 
lösningsförlag för hur ett ljudabsorberande material kan kombineras med en 
befintlig produkt för att förbättra ljudmiljön. 
 
1.2.2 Frågeställningar 

 Vilket ljudabsorberande material är bäst lämpat för en skolmatsal? 

 Hur kan det bäst lämpade materialet kombineras med skolmatsalens 
befintliga inredning? 

 

1.3 Avgränsningar 
Inga mätningar av ljudnivån i skolmatsalen kommer att göras eftersom Per 
Brahegymnasiet redan undersökt den. 
 
Endast ett lösningsförslag kommer att tas fram. Lösningsförslaget kommer endast 
att tas fram teoretiskt. 
 
CAD-modeller och ritningar kommer att tas fram för att kunna visa upp 
produktförslaget. Däremot kommer ingen prototyp tas fram och produkten 
kommer inte heller att tillverkas. 
 
Under arbetet kommer endast de fem första faserna av designprocessen som 
beskrivs i kapitel 3.4 Designprocessen användas. 
 
Endast tre lämpliga ljudabsorberande material kommer att undersökas närmare. 
 

1.4 Metod och tillvägagångssätt 
Följande kapitel redogör för de metoder och tillvägagångssätt som kommer att 
användas under examensarbetet. Metoderna beskrivs utifrån vilken frågeställning 
de kommer att besvara. 
 
1.4.1 Vilket ljudabsorberande material är bäst lämpat för en 
skolmatsal? 
För att få en bättre kunskap om ljudabsorberande material kommer det göras en 
litteraturstudie med hjälp av befintliga undersökningar samt litteratur. Kunskapen 
kommer sedan kunna användas vid val av material och för att få en större inblick i 
varför ljudnivån är för hög idag samt vad som kan göras för att förbättra den. 
 
För att få kunskap om ljudabsorberande material i skolmiljöer kommer en 
litteraturstudie göras. Materialen kommer bland annat jämföras prismässigt, 
hållfasthetsmässigt och rengöringsmässigt för att avgöra vilket material som är 
bäst lämpat för skolmiljö.  
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1.4.2 Hur kan det bäst lämpade materialet kombineras med 
skolmatsalens befintliga inredning? 
En undersökning av de befintliga produkternas konstruktion kommer göras för att 
dra egna slutsatser om hur det går att kombinera med det ljudabsorberande 
materialet. 
 
För att se hur inredningen i matsalen behandlas kommer en observation av Per 
Brahegymnasiets matsal att göras under lunchtid.  
 
Med observation och undersökning av produkternas konstruktion som grund ska 
det sedan kunna tas beslut om vilken typ av produkt som kommer att utvecklas. 
 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i 10 huvudkapitel, från Inledning till Bilagor. I huvudkapitlen 
finns underrubriker som går in djupare på specifika ämnen. 
 

 Kapitel 1, Inledning omfattar förutsättningarna för examensarbetet. I 
kapitlet går det att läsa om syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

 Kapitel 2, Teoretisk bakgrund och förutsättningar behandlar den teori arbetet är 
uppbyggt på. Där kan läsas om vad som gör ett material ljudabsorberande, 
vilka hälsoproblem buller kan framkalla med mera. 

 Kapitel 3, Metoder beskriver vilka metoder gruppen har använt sig av för att 
genomföra examensarbetet.  

 Kapitel 4, Genomförande omfattar hela designprocessen som genomförts 
under examensarbetet. Bland annat idégenerering, skisser och materialval. 

 Kapitel 5, Resultat och analys beskriver examensarbetets resultat utifrån 
frågeställningarna, samt analys av resultatet utifrån frågeställningarna. 

 Kapitel 6, Diskussion innehåller metoddiskussion samt resultatdiskussion, 
till exempel diskuteras frågeställningars resultat. 

  Kapitel 7, Slutsatser och rekommendationer beskriver kortfattat vad arbetet har 
handlat om och hur resultatet blev. Det innehåller också 
rekommendationer om hur arbetet skulle kunna fortsättas i framtiden. 
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
Följande kapitel behandlar de förutsättningar som funnits och den teori som 
legat till grund för examensarbetet. 
 

2.1 Decibel 
Decibel är ett sätt att uttrycka ljudtryck inom akustik. Decibel är inget riktigt 
fysikaliskt mått, det är ett logaritmiskt mått som anger ett förhållande till ett 
referensvärde.4 
 
Ljudtryck är det som uppfattas som ljud och mäts i Pascal, Pa. Anledningen till att 
ljudtryck oftast inte uttrycks med vanliga linjära enheter är att variationen är 
väldigt stor. En människa kan registrera ljudtryck mellan 20*10-6 Pa och 20 Pa, 
med andra ord är den starkaste tonen en människa kan höra 1 000 000 gånger så 
stark som den svagaste. För att uttrycka det hela på ett lättare sätt används decibel 
och då behövs först ett referensvärde, till exempel är referenstrycket för ljudtryck 
alltid:5  
 
pref=20*10-6 Pa 
 
Referenstrycket är med andra ord det svagaste ljud en människa kan höra. 
Mätvärdet jämförs sedan med referensvärdet och förhållandet uttrycks som en 
faktor. Till exempel om mätvärdet är det högsta en människa kan höra, dvs. 20 Pa, 
är det 1 000 000 gånger större än pref och uttrycks så här:6  
 
20Pa=pref*106 

 
Basen som används när det handlar om decibel är alltid tio, men potensen 
förändras beroende på mätvärdet. För att ta reda på potensen används följande 
matematiska operation:7  
 
Potensen=log10(uppmätta värdet/referensvärdet) 
 
Eftersom potensen är en faktor har den egentligen ingen enhet, men för att kunna 
uttrycka ljudtryck med faktorn har den fått namnet Bel, B, efter Alexander 
Graham Bell. Potensen är oftast ett tal mindre än 1 och därför uttrycks den ofta i 
tiondelar, decibel, dB, för att slippa arbeta med decimaler. Till exempel är 0,1 Bel 
samma sak som 1 Decibel8 
 
Decibel är alltså en multiplikator för att uttrycka ett värde med hjälp av ett 
referensvärde, därför måste alltid referensvärdet anges när det handlar om decibel. 

                                                 
4
Matthias Scholz och Julia Winroth, Decibel, 2006, hämtad 2013-02-21 från 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ5_4 
5
 Scholz och Winroth. 

6
 Scholz och Winroth. 

7
 Scholz och Winroth. 

8
 Scholz och Winroth. 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ5_4
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För att korrekt uttrycka en ljudtrycksnivå i decibel anges det så här:9  
 
dB relativt 20*10-6Pa. 
 
Ibland uttrycks decibel i dBA, eller dB(A), istället vilket innebär att ljudtrycksnivån 
är A-viktad. När ljudtrycksnivån är A-viktad är nivån minskad på delarna av ljudet 
som är väldigt låg- och högfrekvent för att ljudtrycksnivån bättre ska avspegla hur 
en människa uppfattar ljudet, alltså plockas de ljud en människa inte kan höra bort 
vid A-viktning.10 
 

2.2 Våglängder 
En svängning innebär för människan att ljudet har rört sig från trumhinnans 
viloläge och ut, sedan in och tillbaka till viloläget igen.11  
 
Människan kan ta upp ett visst antal svängningar per sekund. De flesta har en 
undre gräns som innebär att de kan ta upp 20 svängningar per sekund. 
Svängningar per sekund kallas även för frekvens. Frekvens mäts i enheten Hertz, 
Hz, och människan kan ta upp från 20 Hz till 20 000 Hz.12 
 
Våglängd är den ”sträcka” ett ljud färdas under en svängning. Våglängder mäts i 
enheten meter och har den grekiska bokstaven lambda, λ, som beteckning. Är 
ljudvågornas frekvens hög blir ljudvågorna kortare, och är ljudvågornas frekvens 
låg blir ljudvågorna längre.13  
 

2.3 Absorptionsklasser 
För att beskriva hur bra till exempel ett material eller ett rum absorberar ljud finns 
så kallade absorptionsklasser. Absorptionsklasserna är benämnda från A-E, där A 
representerar högst ljudabsorption och E representerar lägst ljudabsorption. 
Nedan finns absorptionsklasserna presenterade i tabell 1 där αw står för den vägda 
ljudabsorptionskoefficienten. Värdena jämförs sedan med referenskurvor för att 
fastställa vilken absorptionsklass ett ämne har.14 
 
Ljudabsorptionskoefficienten är förhållandet mellan det infallande ljudet och det 
absorberade ljudet. Koefficienten är mellan 0 och 1, där 0 betyder att inget ljud 
absorberas och 1 att allt ljud absorberas.15 
  

                                                 
9
 Scholz och Winroth. 

10
Scholz och Winroth. 

11
 Matthias Scholz och Julia Winroth, Begreppen frekvens och amplitud, 2011, hämtad 2013-03-08 

frånhttp://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ

1_4. 
12

 Scholz och Winroth. 
13

 Matthias Scholz och Julia Winroth, Samband mellan våglängd och frekvens, 2008, hämtad 2013-03-

08 från 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ1_5 
14

 Rockfon, Absorptionsklasser, hämtad 2012-12-03 från 

http://www.rockfon.se/akustik/akustiska+enheter/ljudabsorption/absorptionsklasser. 
15

 Rockfon. 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ1_4
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ1_4
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ1_5
http://www.rockfon.se/akustik/akustiska+enheter/ljudabsorption/absorptionsklasser
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Tabell 1 Absorptionsklasser
 16

 

w Absorptionsklass 

1,00 – 0,95 – 0,90 A 
0,85 – 0,80 B 
0,75 – 0,70 – 0,65 – 0,60 C 
0,55 – 0,50 – 0,45– 0,40–0,35– 0,30 D 
0,25 – 0,20 – 0,15 E 
0,10 – 0,05 – 0,00 Inte klassificerad 

 

2.4 Störande buller 
Det finns både fysiologiska och psykologiska effekter av buller som drabbar 
människor. De fysiologiska effekterna av buller kan till exempel vara en ökad 
hjärtfrekvens eller ett förhöjt blodtryck. De psykologiska effekterna är relaterade 
till upplevelsen av bullret men kan också vara till exempel trötthet.17 
 
Hur ett ljud upplevs beror på ljudets styrka, frekvens och tidskaraktär. Om ljudet 
varierar i styrka eller karaktär upplevs det ofta som mer störande än ett konstant 
ljud. Ett ljud uppfattas dessutom oftast som mer störande desto högre styrka det 
har. För att undersöka om ett ljud är störande går det inte att enbart göra en 
mätning av ljudet. Hänsyn måste tas till så väl ljudtrycksnivå som frekvens och 
tidskaraktär.18 
 
Det är inte bara ljudets egenskaper som måste tas hänsyn till, samma ljud får olika 
effekter beroende på sammanhang. Det finns därför andra inverkande faktorer att 
uppmärksamma vid undersökningar av störande ljud, som till exempel individuella 
skillnader, maskeringseffekter och arbetsuppgifter.19 
 
Känsligheten för buller är individuell och olika människor uppfattar därför samma 
ljud olika störande. Hörselskadade är till exempel en grupp som ofta är känsliga 
för buller.20 
 
Buller kan medföra maskeringseffekter, bullret maskerar alltså det ljud som önskas 
höras, till exempel tal. Maskeringen påverkas av frekvensen hos bullret och 
individers känslighet för maskering. Bullers maskeringseffekter kan utläsas ur 
tabell 2. Det finns risk för röstproblem om bullret är så pass högt att rösten ofta 
måste höjas för att talet ska uppfattas. Ökad röststyrka och röstläge kan medföra 
slitage på stämbandslemhinnan och påfresta struphuvudet.21 
 

                                                 
16

 Rockfon. 
17

 Maria Hagberg Forss, Buller, 2005, hämtad 2013-02-28 från 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_16.pdf. 
18

 Hagberg Forss. 
19

 Hagberg Forss. 
20

 Hagberg Forss. 
21

 Hagberg Forss. 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_16.pdf
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Tabell 2 Förhållanden för talkommunikation relaterade till bakgrundsbullrets nivå
22

 

A-vägd ljudtrycksnivå Förhållanden för talkommunikation 

70 Samtal med hög röst kan nätt och jämnt föras 
på 1 meters avstånd för personer med fullgod 
hörsel. 

55 Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på 
fungerande talkommunikation med normal 
röststyrka på näravstånd från talaren. 

50 Som ovan men på 5–10 meters avstånd. 
40 Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på 

säker taluppfattbarhet på nära håll också för 
hörselskadade och äldre lyssnare samt vid 
kommunikation på språk som inte är 
lyssnarens modersmål. 

35 Som ovan men på 5–10 meters avstånd. 

 

Känsligheten för buller är högre när komplext arbete utförs och när 
arbetsuppgiften kräver att information behandlas i tal och/eller skrift. 
Ovidkommande tal är ofta distraherande och störande.  Det ovidkommande talets 
ljudnivå spelar mindre roll så länge det går att uppfatta.23 
 

2.5 Hälsoproblem 
Ljud som inte är önskvärt kan definieras som buller. Buller kan skada människan 
på olika sätt, så som: 
 

 Hörselskador 

 Koncentrationssvårigheter 

 Sömnproblem 

 Minskad aptit 

 Olycksrisk24 
 
Buller kan vara direkt skadligt mot hörseln eller allmänt störande i en arbetsmiljö. 
Buller kan även påverka hjärtfrekvensen och vid höga ljudnivåer orsaka tinnitus. 
Det finns även risk för att ge röstproblem då personen i fråga behöver höja rösten 
hela tiden. Buller kan även leda till att personerna försöker kommunicera men att 
viss information maskeras av bakgrundsljudet vilket i sin tur kan leda till olyckor.25  
 
Buller kan uppstå på olika vis, antingen som impulsivt högt ljud eller ett 
kontinuerligt. Ljudet kan även påverka tillfälligt eller permanent. En tillfällig 

                                                 
22

 Hagberg Forss 
23

 Hagberg Forss. 
24

 Statens folkhälsoinstitut, Buller i skolmiljön – förekomst, effekter och åtgärder, 2010, hämtad 2013-

03-08 från http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Buller-i-skolmiljon--

forekomst-effekter-och-atgarder/. 
25

 Arbetsmiljöverket, Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig, 2012, hämtad 2013-03-08 från 

http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_598.pdf. 

http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Buller-i-skolmiljon--forekomst-effekter-och-atgarder/
http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Buller-i-skolmiljon--forekomst-effekter-och-atgarder/
http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_598.pdf
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påverkan kan vara förhöjd hjärtfrekvens eller tillfälligt förhöjt blodtryck. En 
permanent påverkan kan leda till hjärtinfarkt.26  
  
Känsligheten för buller varierar i olika grupper. De som kan vara extra känsliga för 
buller är de som redan är hörselskadade, personer med annat modersmål eller 
personer som ska utföra en ny uppgift för första gången. Det finns också de 
personer som i allmänhet tycker att buller är obehagligare än vad andra tycker.  
Personer med ett annat modersmål kan få svårt att tala och lära in nya ord när 
mycket av ljudet maskeras av buller.27 
 
Personer med nedsatt hörsel kan ta skada av buller på olika sätt, till exempel kan 
maskeringseffekten från bullret bli tydligare för dem. De med nedsatt hörsel kan 
behöva en bakgrundsnivå som är 5 dB lägre än en frisk person, för att de ska 
kunna uppfatta tal. Om en person med annat modersmål dessutom har nedsatt 
hörsel kan hon behöva 10 dB lägre bakgrundsnivå.28 
 

2.6 Spridning av ljud 
Ljudet kan vid kollision mot ytor reagera på tre olika sätt, genom reflektion, 
absorption eller diffusion. När ljudet färdas fortsätter det tills det finns en yta att 
reagera på. Är det en kal och hård yta blir det en lätt reflex för ljudet, som studsar 
på ytan tillbaka ut mot luften.  Finns det däremot ett material som ljudet kan 
omvandlas till värme i uppstår absorption. Är ytan ojämn reflekteras ljudet men 
sprider sig i olika riktningar.29  
 
2.6.1 Reflektion 
Ytorna i ett rum påverkar akustiken. Finns det många kala väggar och hårda ytor 
blir det lättare för ljudet att snabbt hitta reflektionsytor. Den energi som kommer 
från ljudet påverkas inte av reflektionen utan är lika stor efter den reflekterats, se 
figur 1. Det gör att ljudet kan upplevas som ekande.30  
 

 
Figur 1. Ljudets spridning vid reflektion.

31
 

 

                                                 
26

 Socialstyrelsen, Buller – Höga ljudnivåer och buller inomhus, 2008, hämtad 2013-03-08 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8582/2008-101-4_20081015.pdf. 
27

 Socialstyrelsen. 
28

 Socialstyrelsen. 
29

 Svanå Miljö Teknik. 
30

 Svanå Miljö Teknik.  
31

 Svanå Miljö Teknik.  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8582/2008-101-4_20081015.pdf
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2.6.2 Absorption 
I ett rum där det finns många hårda ytor vill ljudet ha någonstans att ta vägen. Om 
ett ljudabsorberande material finns på den hårda ytan kan ljudet tas tillvara på där. 
Det som händer är att ljudets energi tas upp av det ljudabsorberande materialet 
och ljudet slipper då reflektioner, vilket i sin tur dämpar ljudnivån i rummet, se 
figur 2.32  
 

 
Figur 2. Ljudets spridning vid absorption.

33
  

 

2.6.3 Diffusion 
Om rummet istället har ytor, utan ljudabsorberande material, som inte reflekterar 
ljudet med en skarp reflex, sprids istället ljudet till flera olika riktningar i rummet, 
se figur 3. Det kallas diffusion.34 
 

 
Figur 3. Ljudets spridning vid diffusion.

35
 

 
 

2.7 Ljudabsorberande material 
Vad som påverkar ett materials ljudabsorption kan delas in i två huvudgrupper: 
 

 Kontaktytan (hur mycket luft som är i kontakt med den fasta kroppens yta) 

 Hur snabbt luften rör sig relativt ytan36 

                                                 
32

 Svanå Miljö Teknik.  
33

 Svanå Miljö Teknik.  
34

 Svanå Miljö Teknik.  
35

 Svanå Miljö Teknik.  
36

Matthias Scholz och Julia Winroth, Vad är det som styr absorptionen?, 2011, hämtad 2013-04-05 

från 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ3_2

. 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ3_2
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php?del=nyfikna&kapitel=kapitel_3&rubrik=rubrikJ3_2


Teoretisk bakgrund och förutsättningar  

15 

2.7.1 Kontaktytan 
För att dämpa ett ljud krävs att det skapas en friktion som omvandlar ljudet till 
värme. Det som krävs för att skapa friktionen som dämpar ljudet är att 
ljudvågorna kan ta sig in i materialet För att ett material ska kunna absorbera ljud 
som bäst krävs det därför att materialet har mycket yta på en liten volym, alltså att 
materialet består av många och tunna fibrer. Desto större yta materialet har, 
speciellt på en mikroskopisk nivå, desto större friktion skapas mot luften och 
desto mer ljud omvandlas till värme.37 
 
2.7.2 Luftens hastighet 
Friktionen som skapas kan optimeras om det ljudabsorberande materialet placeras 
där en kraftig luftrörelse förväntas, till exempel nära en hård och reflekterande yta, 
som en vägg. Det hjälper dock inte att placera materialet precis intill väggen 
eftersom luftens rörelse där nästan är obefintlig, men om materialet placeras en bit 
ifrån den reflekterande ytan är luftens hastighet högre. Materialet får då även en 
funktion där det inte bara fångar upp det infallande ljudet utan också det 
reflekterade ljudet som studsar tillbaka från väggen.38 
 
Det optimala är att placera materialet en kvarts våglängd ifrån den reflekterande 
ytan, men eftersom våglängderna varierar beroende på ljud kan det vara bra att ha 
ett tjockt material, eller placera ut flera absorbenter på olika avstånd.39 
 
 

  

                                                 
37

 Scholz och Winroth. 
38

 Scholz och Winroth. 
39

 Scholz och Winroth. 
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2.8 Lagar och riktlinjer 
Elever är likställda med arbetstagare i arbetsmiljölagen40 och arbetsmiljöverket har 
mer detaljerade föreskrifter om de krav som ställs. Den författningssamling som 
innehåller föreskrifter kring buller heter AFS 2005:16 och är utgiven år 2005. De 
gränsvärden som finns i föreskriften kan utläsas i tabell 3, där gränsvärde avser 
den nivå som inte får överskridas.41 
 
Tabell 3 Exponeringsvärden

42
 

 Gränsvärde (dB) 

Daglig bullerexponeringsnivå* 85 

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå 115 

Impulstoppvärde** 135 

  * Den genomsnittliga bullernivån under en åtta timmars arbetsdag. 
** Det högsta kortvariga ljudet under en åtta timmars arbetsdag.43 
 
Föreskriften innehåller även en vägledning angående bullernivån i olika situationer 
som är indelade i fyra grupper. Den tredje gruppen innefattar servering i 
restaurang och den rekommenderade maximala bullernivån är då 55 dB.44  

                                                 
40

 Arbetsmiljöverket, Kapitel 1- Lagens ändamål och tillämpningsområde, 2012, hämtad 2013-03-08 

från http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel01.aspx. 
41

 Hagberg Forss. 
42

 Hagberg Forss. 
43

 Arbetsmiljöverket. 
44

 Hagberg Forss. 

http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel01.aspx
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3 Metoder 
Följande kapitel behandlar de metoder och tillvägagångssätt som använts under 
arbetets gång. 
 

3.1 Observation 
En observation innebär att undersökaren betraktar människors och gruppers 
beteende och noterar vad som händer. Ofta registreras beteendet i en kontext, 
alltså i den miljö som problemställningen rör.45 
 
Observationer kan göras öppna eller dolda. Under en öppen observation är de 
individer som observeras medvetna om undersökningen, under en dold 
observation är de däremot omedvetna om att de undersöks.46 
 
En observation kan också göras deltagande respektive icke deltagande. Under en 
deltagande observation deltar observatören i aktiviteten som observeras på samma 
villkor som de som undersöks. Under en icke deltagande observation deltar inte 
observatören i aktiviteten som undersöks.47 
 

3.2 Enkätundersökning 
En enkätundersökning är ett formulär som delas ut till de som undersökningen 
riktar sig mot. Formuläret är antingen med öppna frågor, med givna 
svarsalternativ eller en kombination. 48 
 
Det finns fyra olika former av svarsalternativ:49  
 

 Kategorisvar: Uppgiftslämnaren får tydliga valmöjligheter, till exempel 
Ja/Nej – frågor.  

 Rangordnade svar: Uppgiftslämnaren får flera olika rangordnade alternativ, 
till exempel Bra, Mycket bra, Dålig, och så vidare.  

 Metriska svarsalternativ: Svarsalternativen består av siffror, till exempel 
frågor om ålder. 

 Öppna svarsalternativ: Uppgiftslämnaren får själv formulera ett svar. 

                                                 
45

 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför?: Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2002, s.180-181. 
46

 Jacobsen, s. 181. 
47

 Jacobsen, s. 182. 
48

 Jacobsen, s.281. 
49

 Jacobsen, s.287-298. 
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3.3 Grupperingsmetoden 
Grupperingsmetoden är en urvalsmetod som används för att avgöra vilket 
lösningsförslag som bör väljas. Med grupperingsmetoden används de olika 
lösningsförslag som tagits fram för att bedömas mot olika krav. De krav som kan 
användas är till exempel tekniska huvudkrav eller ekonomiska huvudkrav. Först 
säkerställs de olika kraven som behöver uppnås för att produkten ska accepteras 
och godkännas. Efter det kan de olika lösningsförslagen sammanställas i en tabell 
tillsammans med kraven. Sedan görs en grupperingsskala där olika poäng innebär 
olika saker. Till exempel:  
 

 3- Uppfyller säkert kravet 

 2- Uppfyller troligen kravet 

 1- Uppfyller knappast kravet 

 0- Uppfyller inte kravet50 
 
Med hjälp av grupperingsskalan kan sedan varje idéförslag poängsättas i en tabell 
utifrån de olika kraven, se tabell 4. För att få lättare att sålla bort de idéer som är 
lite sämre kan det sättas en acceptansnivå på till exempel två i grupperingsskalan. 
Det lösningsförslag som får flest poäng blir troligen det bästa resultatet.51  
 

Tabell 4 Exempel på tabell med grupperingsmetoden
52

 

Förslag Tekniska poäng Ekonomiska poäng Arbetas vidare med 

Idé 1 3 2  
Idé 2 2 1  
Idé 3 2 2  
Idé 4 1 3  
och så vidare    

 

3.4 Designprocessen 
Följande kapitel redogör för den designprocess som kommer att användas under 
arbetets gång. 
 
3.4.1 Uppstartning 
I början av ett designarbete finns det några delar som bör säkerställas innan 
arbetet sätter igång. Tillsammans med uppdragsgivare bestäms och säkerställs 
målsättningen och vilka resurser som finns att tillgå. Det är också viktigt att 
diskutera deadlines och försäkra om att inga missförstånd uppstår. Genomgången 
mellan designer och uppdragsgivare kallas också för brief.53  
 

                                                 
50

 Hans Johannesson, Jan-Gunnar Persson och Dennis Pettersson, Produktutveckling: – effektiva 

metoder för konstruktion och design, 1. uppl., Liber AB, 2004, s. 435-436. 
51

 Johannesson, Persson och Pettersson, s. 435-436. 
52

 Johannesson, Persson och Pettersson, s. 435. 
53

 Kenneth Österlin, Design i fokus: för produktutveckling, 3. uppl., Liber AB, Malmö, 2010. 
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3.4.2 Analys 
När uppstartningen är gjord kan analys och insamling av information börja. Det 
innebär en undersökning av vad designproblemet är, vilka förutsättningar som 
finns, vad produktens praktiska funktioner ska vara, vad det finns för krav på 
utseende och ergonomi samt undersöka vilka tillverkningsmetoder som är 
lämpliga. När informationen är insamlad är det lättare att få grepp om 
problemställningen. Sammanställningen av de olika delarna kallas för 
designkravspecifikation.54  
 
3.4.3 Funktionsanalys 
En produkt har alltid någon slags funktion. En produkt kan ha olika sorters 
funktioner, men oftast har den en huvudfunktion. Utan huvudfunktionen är inte 
produkten användbar. Utöver det finns andra funktioner, som kallas 
delfunktioner. Delfunktionerna leder till att huvudfunktionen fungerar, alltså har 
de en samverkan. Det finns även en sista typ av funktion som kallas stödfunktion 
som kan stödja de andra funktionerna men är inte nödvändig för att produkten 
ska fungera.55 
 
I en funktionsanalys listas flera olika funktioner som produkten vill ha, och sedan 
utvärderas de och bedöms som huvudfunktion, delfunktion eller stödfunktion. 
Produkten kan bara ha en huvudfunktion men flera delfunktioner och 
stödfunktioner.56 
 
3.4.4 Skissning 
För att få en bättre känsla av hur koncept och idéer för produkten ska se ut är det 
bra att börja skissa. Det viktiga är inte att få fram fina skisser utan att få en snabb 
och lätt bild av hur olika lösningar kan se ut. Både koncept och ingående detaljer 
är bra att få fram i skissningen. Det finns flera olika sätt att skissa på, antingen 
med olika sorters papper och pennor, 2D och 3D-program eller olika 
modellmaterial. Under processen är det bra att ha kontinuerlig kontakt med 
konstruktörer, marknadsfolk och användare för att få så många olika perspektiv på 
lösningar som möjligt.57  
 
3.4.5 Bearbetning 
När de första skisserna är klara utvärderas och bearbetas de med hjälp av 
designkravspecifikationen. Kravspecifikationen fungerar som ett facit till 
produkten. Oftast kombineras olika delar från olika skisser för att få fram den 
bästa lösningen. Även här diskuteras det tillsammans med konstruktörer. Skisserna 
anpassas mer efter kraven och måtten finslipas för att passa 
konstruktionskraven.58  
 

                                                 
54

 Österlin, s. 32. 
55

 Österlin, s. 42-43. 
56

 Österlin, s. 42-43.  
57

 Österlin, s. 32. 
58

 Österlin, s. 32-33. 
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3.4.6 Uppföljning 
När skisserna har utvecklats till ritningar som konstruktörerna använder sig av 
påbörjas tester av prototyper. Produkten körs i en förserietillverkning vilket visar 
tydligt huruvida produkten fungerar som den är eller om något behöver utvecklas. 
Det är viktigt att designern är med under hela processen. Kopplas designern ifrån 
tidigare än vid tillverkningstillfället kan det uppstå problem i mindre 
designdetaljer, som i sin tur leder till att investeringen för designarbetet blir 
bortkastad.59 

                                                 
59

 Österlin, s. 33. 
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4 Genomförande 
Följande kapitel behandlar arbetets delmoment, vad som utförts och hur 
arbetet fortskridit. 
 

4.1 Uppstartning 
Nedan beskrivs de möten som hölls i arbetets inledande fas. 
 
4.1.1 Gymnasiechef 
Vid arbetets start gjordes ett besök på Per Brahegymnasiet för att ha ett möte med 
gymnasiechefen. Arbetets idé presenterades för chefen som tyckte det lät 
intressant. Chefen var villig att låta arbetet med deras skolmatsal ske och även 
fungera som uppdragsgivare och kontaktperson. 
 
4.1.2 Köksansvarig 
För att få en inblick i hur skolmatsalen var uppbyggd gjordes ett besök där. I 
matsalen fanns personal och köksansvarig som berättade om de problem som 
upplevts med ljudnivån. Matbespisningen var också positiv till arbetets idé och 
ansåg att de var i behov av förbättring av miljön. Personalen berättade att 
observationer av matsalen kunde göras när som helst. 
 
4.1.3 Brief 
Under uppstartningen formulerades även en brief av gruppen med de inledande 
mötena och uppdraget i åtanke. Briefen löd: 
 
”Produkten kommer att brukas i en matsalsmiljö och främst anpassas för matsalen 
på Per Brahegymnasiet i Jönköping. Brukaren kommer i första hand vara de elever 
på skolan som använder matsalen men även lärare, städpersonal och skolans 
matbespisning kommer att bruka produkten. 
 
Produktens huvudfunktion är att sänka ljudnivån i lokalen men den ska även vara 
estetiskt tilltalande för målgruppen. Produkten upplevs som ett spännande och 
avslappnande inslag i den vanliga arbetsdagen då den gör ljudnivån behagligare. 
 
Produkten ska integreras med Per Brahegymnasiets befintliga inredning i matsalen 
och komplettera för de brister som finns.” 
 

4.2 Undersökning av ljudmiljön 
Per Brahegymnasiet genomförde i mars 2008 två olika sorters mätningar av 
ljudnivån i matsalen. Lokalen och dess inredning hade vid tidpunkten för 
examensarbetet inte förändrats sedan studien gjordes men det var andra individer 
som nyttjade matsalen. 
 
Mätningarna gjordes under samma dag, 12e mars 2008, och under samma 
tidsperiod, cirka 10:00-13:00. 
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Det ena mätinstrumentet placerades på en utav lärarna på skolan. Läraren i fråga 
befann sig bland eleverna i matsalen under de tre timmar mätningen pågick. Den 
genomsnittliga ljudnivån under det här testet var 77,2  dB(A). Av undersökningen 
kan också utläsas att ljudnivån under ett flertal tillfällen överskred 100 dB. 
 
Det andra mätinstrumentet var placerat i matsalen. Den genomsnittliga ljudnivån 
under det här testet var 73,5 dB(A). Av undersökningen kan också utläsas att 
ljudnivån några enstaka gånger överskred 90 dB. Mätinstrumentet var placerat i 
det hörn av matsalen som är reserverat för lärare. Platsen är avskiljd från resten av 
matsalen med två skärmväggar och har betydligt färre besökare. 
 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift som kan läsas om i kapitel 2.8 Lagar och 
riktlinjer är den rekommenderade högsta bullernivån i en restaurangmiljö 55 dB. 
En parallell drogs mellan restaurangmiljö och skolmatsalsmiljö och enligt båda 
mätningarna överskred ljudnivån 55 dB. 
 
Enligt mätningarna överskreds inte arbetsmiljöverkets gränsvärden för 
genomsnittlig bullerexponeringsnivå för en åtta timmars arbetsdag eller den 
maximala A-vägda ljudtrycksnivån. 
 
För hela undersökningen, se bilaga 1. 
 

4.3 Observation 
En observation utfördes för att få en större inblick i hur matsalen användes, hur 
miljön såg ut och hur ljudmiljön upplevdes. 
 
4.3.1 Förberedelser 
Innan observationen skedde gjordes några förberedelser. Bland annat bestämdes 
det att observationen skulle vara dold, vilket innebär att de som undersöks är 
omedvetna om att en undersökning utförs. Gruppen bestämde att de inte skulle 
vara deltagande i aktiviteten som skedde på observationens plats. Gruppen skulle 
istället observera på distans. 
 
Andra beslut som togs innan observationen gjordes var att det skulle ske i en 
naturlig miljö och inte en konstlad. Beslut togs om att observationen inte skulle 
videofilmas då det inte skulle behövas, dels för att observationen inte skulle vara 
särskilt omfattande men också för att observationsplatsen skulle kunna besökas 
flera gånger. 
 
4.3.2 Genomförande 
Observationen genomfördes den första mars 2013 klockan 11:00 i Per 
Brahegymnasiets skolmatsal och pågick i cirka 40 minuter. Till en början skedde 
observationen på håll, från matsalens ingång. Klockan 11:00 var matsalen inte 
fullsatt, det befann sig cirka 300-350 elever i lokalen.  
 
Observationen gjordes sedan från närmare håll och när klockan var 11:20 befann 
sig gruppen bland de cirka 100-150 eleverna i matsalen. 
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Till sist observerades även den personal som arbetade med disk och 
framplockning av mat. 
 
4.3.3 Resultat 
Vid observationen lade gruppen märke till att alla elever som befann sig i matsalen 
satt på ungefär samma ställe, vid matsalens fönster, och stämningen var god. Trots 
att observationen till en början skedde på ett visst avstånd krävdes det höjda röster 
för att kommunicera inom gruppen. 
 
Matsalen hade högt till tak och de ljudabsorbenter som redan fanns i lokalen satt i 
taket. 
 
Ljudet i matsalen upplevdes inte som för högt, men det var många olika sorters 
ljud som inte var kontinuerliga. Det kan upplevas som störande vilket kan läsas 
om i kapitel 2.4 Störande buller. De ljud som av gruppen upplevdes som mest 
störande var ljuden av skrapande stolar och skramlande bestick.  
 
Det märktes ingen skillnad i ljudnivå relaterat till elevernas kön och inte heller 
märktes någon hörbar skillnad relaterat till hur många som befann sig i matsalen. 
Bullret upplevdes likadant under hela observationen. 
 
Gruppen observerade även att en i personalen arbetade med hörselskydd. 
 
4.3.4 Miljön 
Matsalen var en stor lokal med högt i tak som renoverades 2008. Utmed en av 
väggarna fanns stora glaspartier som gick upp mot taket, se figur 4.  
 

 
Figur 4 Glaspartiet i matsalen. 

 
Inredningen bestod av bord, stolar, några skärmväggar samt lite växter, se figur 5.  
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Figur 5 Matsalens inredning. 

 

Personalen hade en avskild del i lokalens ena hörn, se figur 6. Maten hämtades i 
ett litet rum som fanns i matsalen. Disken lämnades sedan i en annan del som var 
avskärmad med skärmväggar.  
 

 
Figur 6 Personalens del av matsalen. 
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4.4 Enkätundersökning 
En enkätundersökning gjordes bland eleverna i och kring Per Brahegymnasiets 
matsal för att få en bättre förståelse för och fastställa hur de som vistas i miljön 
uppfattar ljudnivån. Enkätundersökningen utfördes även för att bekräfta eller 
dementera att eleverna upplevde samma problem som personalen 
uppmärksammat. 
 
4.4.1 Förberedelser 
Innan enkätundersökningen genomfördes gjordes några förberedelser. Det 
beslutades att alla frågorna skulle ha givna svarsalternativ med en blandning av 
kategorisvar och rangordnade svar. Frågorna utformades för att ta reda på hur 
eleverna uppfattade ljudnivån och om det fanns några samband mellan 
uppfattningen och kön, hörselskada eller modersmål. För frågeformuläret, se 
bilaga 2. 
 
4.4.2 Genomförande 
Frågeformuläret delades ut under 45 minuter den första mars 2013. Enkäten 
delades ut till elever i och runt omkring Per Brahegymnasiets matsal för att enbart 
elever som använde matsalen skulle besvara enkäten. Formuläret delades ut till lika 
många tjejer som killar för att få ett jämnt urval. 
 
4.4.3 Resultat 
Enkäten besvarades av 15 tjejer och 15 killar, varav ingen hade någon hörselskada. 
Det var tre personer som hade ett annat modersmål än svenska. Alla som 
besvarade enkäten studerade på Per Brahegymnasiet i Jönköping. 
 
En sammanställning av svaren på frågan ”Hur upplever du ljudnivån i matsalen?” 
kan utläsas ur tabell 5 och en sammanställning av svaren på frågan ” Upplever du 
ljudnivån i matsalen som störande?” kan utläsas ur tabell 6.  
 
Tabell 5 Svar på frågan "Hur upplever du ljudnivån i matsalen?" 

Svar Kille 
Antal 

 
Procent 

Tjej 
Antal 

 
Procent 

Låg 1 7 % 0 0 % 
Medel 6 40 % 4 27 % 
Hög 5 33 % 9 60 % 
Vet ej 3 20 % 2 13 % 

 
Tabell 6 Svar på frågan "Upplever du ljudnivån i matsalen som störande?" 

Svar Kille 
Antal 

 
Procent 

Tjej 
Antal 

 
Procent 

Ja 8 53 % 12 80 % 
Nej 4 27 % 2 13 % 
Vet ej 3 20 % 1 7 % 

 
I tabellen kunde utläsas att de flesta eleverna tyckte att ljudet upplevdes som 
störande, oberoende av om det var tjejer eller killar som besvarade enkäten.  
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Då undersökningen besvarades av för få personer gick det inte att dra några 
paralleller mellan resultaten och personer som hade annat modersmål än svenska 
eller var hörselskadade. I och med att undersökningen var så pass liten gick det 
heller inte att generalisera svaren utifrån kön.  
 

4.5 Krav på materialet 
Utifrån observationen kom gruppen fram till fem olika huvudkrav som ställs på en 
produkt i en skolmatsalsmiljö. Kraven presenteras nedan tillsammans med ett krav 
på formbarhet som lades till för att få så stora möjligheter som möjligt i den 
kommande formgivningsprocessen. 
 
Kraven: 
 

 Hållfasthet - Materialet och produkten i fråga bör hålla för långvarig 
användning. 

 Miljövänlighet - Materialet och produkten får inte försämra brukarens 
hälsa eller framkalla allergier. Materialet och produkten bör också vara 
vänlig mot miljön och möjlig att återvinna. 

 Slitstyrka - Materialet och produkten bör tåla daglig användning som 
ibland kan vara hårdhänt. 

 Rengöring - Materialet och produkten bör vara enkelt att göra rent för 
skolans städpersonal. 

 Ekonomiskt - Materialet och produkten bör ha en rimlig kostnad för en 
skolas budget. 

 Formbarhet - Materialet bör kunna formas på ett varierat sätt för att 
underlätta i formgivningsprocessen. 

 

4.6 Ljudabsorberande material 
En litteraturstudie gjordes för att finna olika ljudabsorberande material som skulle 
kunna lämpa sig för en skolmatsal. De olika materialen beskrivs nedan och 
jämförs sedan med hjälp av grupperingsmetoden. 
 
4.6.1 EcoSUND 
EcoSUND är ett A- klassat material utvecklat av Akustikmiljö i Falkenberg AB. 
Materialet är tillverkat av återvunna PET-flaskor och naturliga växtfiber. Den 
polymer som finns i PET-flaskor heter polyetenterftalat och kan brännas för 
energiutvinning. Materialet kan också upphettas för att sedan användas i nya 
produkter.60 
 
Materialet är vänligt mot brukaren på så sätt att det varken avger emissioner eller 
gaser och inte heller släpper ifrån sig fibrer som kan ge upphov till allergier. 
EcoSUND kan inte heller ruttna eller mögla.61 
 
                                                 
60

 Akustikmiljö i Falkenberg AB, Om EcoSUND & vårt miljöarbete, hämtad 2013-04-16 från 

http://www.akustikmiljo.se/ljud-miljo/om-ecosundr-vart-miljoarbete. 
61

 Akustikmiljö i Falkenberg AB. 

http://www.akustikmiljo.se/ljud-miljo/om-ecosundr-vart-miljoarbete
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Materialet i sig själv är inte tillräckligt stabilt för att användas i möbelkonstruktion 

men kan fästas på andra stabilare material, vilket måste göras av köparen själv.
62

 

 
4.6.2 Soundfelt REC 
Soundfelt REC är ett ljudabsorberande material som är uppbyggt av 
polyesterfibrer och återvunna textilier, vilket gör att materialet är miljövänligt. 
Materialet är väldigt slitstarkt och används därför ofta i möbelkonstruktioner på 
grund av dess styvhet. Materialet har från början en gråaktig färg. Materialet kan 
sedan i sin slutfinish lamineras med olika sorters filmer, filtar eller skivor för att få 
ett personligare och roligare utseende.63 
 
Materialet blir olika styvt beroende på hur hårt det pressas, desto hårdare pressat 
det är desto stabilare blir det. För att få ett stabilare material kan det till exempel 
pressas från en 40mm tjock skiva tills den får en tjocklek på 20mm istället.64 
 
En svårighet med Soundfelt REC är att göra hål som inte är genomgående då 
hålen stansas ut med en maskin.65 
 
4.6.3 Parafon Slugger 

Parafon Slugger är uppbyggt med en kärna av stenull och ett ytskikt av 
glasfiberflour. Materialet är elegant och har slagtåliga ytor. Parafon Slugger kan 
levereras i två färger, vit & grå. Nackdelen med materialet är att det oftast 
används som innertak och därmed har tjockare dimensioner.66 
 
4.6.4  Val av ljudabsorberande material 
För att välja vilken typ av ljudabsorberande material som bäst lämpade sig för 
miljön användes grupperingsmetoden där de olika materialen jämfördes mot 
relevanta krav, se tabell 7. Kraven på kostnadseffektivitet, slitstyrka, hållfasthet 
och formbarhet bedömdes som de viktigaste och användes därför i tabellen. 
Därefter kontrollerades att de bästa materialen även var möjliga att rengöra och  
var miljövänliga. 
 
Grupperingsskala 
 

 3- Uppfyller säkert kravet 

 2- Uppfyller troligen kravet 

 1- Uppfyller knappast kravet 

 0- Uppfyller inte kravet 
 
  

                                                 
62

 Säljare Akustikmiljö i Falkenberg AB, telefonsamtal 2013-04-16. 
63

 Horda Stans AB, Rätt ljudabsorbent för rätt ändamål, hämtad 2013-04-16 från 

http://www.hordastans.se/se/produkter/ljudabsorbenter.aspx. 
64

 Säljare Horda Stans AB, telefonsamtal 2013-04-16. 
65

 Säljare Horda Stans AB. 
66

 Bullerbekämparen AB, Parafon Slugger, hämtad 2013-04-16 från 

http://www.bullerbekamparen.se/page727.aspx. 

http://www.hordastans.se/se/produkter/ljudabsorbenter.aspx
http://www.bullerbekamparen.se/page727.aspx
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Tabell 7 Grupperingsmetoden för ljudabsorberande material 

Material Krav 1 Krav 2 Krav 3 Total Summa 

EcoSUND 2 2 3 7 
Soundfelt REC 2 3 1 6 
Parafon Slugger 2 1 1 4 

 
Krav 1: Kostnadseffektivitet 
Krav 2: Slitstyrka och hållfasthet 
Krav 3: Formbarhet 
 
Ur tabellen kunde utläsas att i fråga om kostnadseffektivitet, slitstyrka och 
formbarhet var materialet EcoSUND bäst. Materialet är dessutom miljövänligt, 
kan inte ge upphov till allergier och är A-klassat. Materialet kan rengöras med 
vanlig städning. Materialets största nackdel är att det inte själv kan användas i 
möbelkonstruktion, det måste i så fall fästas på stabilare material. 
 
Även materialet Soundfelt REC fick höga poäng vad gäller hållfasthet, slitstyrka 
och kostnadseffektivitet. Materialet är också miljövänligt och tillräckligt hållfast för 
att kunna användas i möbelkonstruktioner. Materialet kan rengöras med vanlig 
städning. Materialets största svaghet ligger i om konstruktionen kräver hål som 
inte är genomgående då det inte går att tillverka på ett smidigt sätt. 
 
Båda materialen lämpade sig bra för en skolmatsalsmiljö och gruppen bestämde 
att det slutliga materialvalet skulle ske med hänsyn till vilket som skulle lämpa sig 
bäst för den slutliga produkten. 
 

4.7 Observation av befintlig inredning 
Ytterligare en observation gjordes för att få en tydligare bild av hur möbler var 
konstruerade och hur miljön såg ut. Möblerna undersöktes för att få en känsla för 
vilka material de var tillverkade av och vad som kunde bli bättre. Efter en närmre 
observation av inredningen kunde det sedan göras en brainstorming kring vilken 
produkt i matsalen som skulle utvecklas. 
 
De produkter som redan fanns i matsalen bestod framförallt av två olika sorters 
bord och två olika sorters stolar, vilka beskrivs närmare nedan. 
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4.7.1 Stol 1 
Den första stolen hade en stoppad och klädd grå eller röd sits och ben i en 
pulverlackad, grå stålrörskonstruktion med en glidfot av plast, se figur 7. Stolens 
ryggstöd var tillverkat av formpressad björk och medger upphängning på bord. 
 
Stolens mått i millimeter 
Sitthöjd: 430 mm 
Total höjd: 740 mm 
Total bredd: 510 mm 
Diameter på stålrören: 19 mm 
 

 
Figur 7 Stol 1. 
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4.7.2 Stol 2 
Den andra stolen hade en formpressad sits och rygg i mörkt behandlat trä. Benen 
var i en pulverlackad, grå stålrörskonstruktion som var korslagd under sitsen och 
med glidfötter av plast, se figur 8. Stolen kunde hängas upp genom att 
bordsskivan placeras mellan sitsen och stålrörskonstruktionen. 
 

 
Figur 8 Stol 2. 

 
Stolens mått i millimeter 
Sitthöjd: 460mm 
Total höjd: 870mm 
Total bredd: 450 mm 
Diameter på stålrören: 16mm 
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4.7.3 Möbeltassar 
De möbeltassar som fanns på stolarna var gjorda av plast. Den ena stolens tass var 
placerad i stålröret och den andra stolens tass var trädd utanpå stålröret. 
Möbeltassarna har inte varit anpassade efter stolsbenens lutning vilket gjort att 
bara en liten del av möbeltassen varit mot golvet. Det har gjort att tassen har slitits 
ojämnt, se figur 9. 
 

 
Figur 9 Möbeltassar på matsalens stolar. 
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4.7.4 Bord 1 
Det första bordet var ett rektangulärt bord som var lätt att bygga på som 
långbord, se figur 10. Det var de här borden som det fanns flest av i matsalen. 
Bordet bestod av en bänkskiva och två benstommar på vardera kortsidan. Bordet 
var konstruerat så att det gick att fälla ihop vid förvaring. 
 

 
Figur 10 Bord 1. 

 
Bordets mått i millimeter 
Höjd: 740mm 
Bredd: 1800mm 
Djup: 700mm 
Bordsskivans tjocklek: 25mm 
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4.7.5 Bord 2 
Den andra sortens bord som fanns i matsalen var cirkulärt, se figur 11. Bordet 
bestod av en bänkskiva och fyra ben som var korslagda undertill. Det runda 
bordet gick inte att fälla ihop. 
 

 
Figur 11 Bord 2. 

 
Bordets mått i millimeter 
Höjd: 720mm 
Diameter: 1200mm 
Bordsskivans tjocklek: 25mm 
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4.8 Brainstorming 
Efter genomförandet av observationerna genomfördes en brainstorming för att 
komma fram till olika eventuella lösningsförslag. Gruppmedlemmarna skrev ned 
alla förslag de kunde komma på och de diskuterades sedan i gruppen. Slutligen 
beslutades om åtta olika lösningsförslag som skulle jämföras mot varandra: 
 

 Bestick 

 Skärmvägg 

 Möbeltass 

 Stolssits 

 Ryggstöd 

 Dekoration 

 Bordsskiva 

 Dold absorbent 
 
Lösningsförslagen beskrivs närmare i kapitel 4.9.1 Lösningsförslag. 
 

4.9 Produkturvalsprocessen 
För att kunna välja vilken produkt som skulle gå vidare i processen användes 
grupperingsmetoden. De olika lösningsförslagen listades och jämfördes 
tillsammans med de krav som ställdes på produkten.  
 
4.9.1 Lösningsförslag 
Nedan beskrivs de åtta lösningsförslagen. 
 
Bestick 

De bestick som fanns när observationen gjordes skapade mycket störande 
ljud när de slogs mot varandra, mot tallriken eller mot bordet.  
Lösningsförslaget till bestick hade varit att tillverka ett par i ett material som inte 
avger lika mycket ljud.  
 
Skärmvägg 
Det fanns mycket öppna ytor i matsalen vilket bidrog till mycket störande ljud. 
Med flera skärmväggar placerade i matsalen kunde ljudet få en möjlighet att 
absorberas och på så vis bidra till en bättre ljudmiljö.  
 
Möbeltass 
I lokalen kom mycket störande ljud ifrån stolar som skrapade mot golvet när de 
skulle användas eller förflyttas. Med en bättre lösning på möbeltass hade det 
skapats en bättre ljudmiljö med mindre störande ljud.  
 
Stolsits 
En del av stolarna som fanns i matsalen var kala och hade inget ljudabsorberande 
material på sig. För att kunna dämpa ljudnivån i matsalen skulle det kunna tillföras 
en stolsits som dels skulle vara bekväm men samtidigt ljudabsorberande.  
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Ryggstöd 
I samma syfte som stolsitsen skulle ett ljudabsorberande material som ryggstöd 
fungera som en del i en förbättrad ljudmiljö.  
 
Dekoration 
I matsalen fanns det pelare som syftade till ventilation samt några plastträd som 
var till för ökad trivsel i matsalen. Skulle pelarna dekoreras med ett 
ljudabsorberande material skulle det kunna förbättra miljön i matsalen. Även 
andra dekorationsmöjligheter skulle finnas, där ljudabsorbenten skulle finnas dels 
för trivsel men också som absorbent, som till exempel tavlor.  
 
Bordsskiva 
När observationen utfördes uppstod störande ljud då tallrikar, glas och bestick 
nådde bordsytan. För att förbättra det störande ljudet kunde det läggas en 
plastfilm eller liknande över ytan som skulle ha förmåga att dämpa ljudet.  
 
Dold absorbent 
Då det var så pass dålig ljudmiljö i matsalen kunde dolda ljudabsorbenter förbättra 
det. Till exempel genom att ha ljudabsorbenter under stolar eller bord. Då ställdes 
inga krav på absorbentens utseende, eftersom den inte skulle synas. 
 

4.9.2 Krav 
För att kunna jämföra lösningsförslagen upprättades en del viktiga krav som 
beskrivs nedan. 
 
Krav 1 – Integreras med den befintliga inredningen 
Den produkt som skulle gå vidare i processen behövde kunna tillhöra den 
inredning som fanns i matsalen. Det var för att få ett så ekonomiskt resultat som 
möjligt. 
 
Krav 2 – Behandla problemet direkt 
Produkten skulle gå direkt på det som gör att störande ljud uppstår. Alltså försöka 
åtgärda det problem som fanns på produkten istället för att göra en övergripande 
lösning för miljön.  
 
Krav 3 – Flexibilitet 
Även om produkten har som krav att integreras med den befintliga inredningen 
ska den också kunna användas för andra produkter och kunna anpassas till olika 
sortiment. 
 
Krav 4 – Ljudabsorberande 
Produkten måste vara ljudabsorberande då det var det största problemet som 
fanns i matsalen. Ljudet behövde någonstans att ta vägen. 
 
4.9.3 Grupperingsmetoden 
Grupperingsmetoden användes i två omgångar, den första gången jämfördes alla 
lösningsförslagen gentemot Krav 1 och Krav 2, se tabell 8. 
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Grupperingsskala 
 

 3- Uppfyller säkert kravet 

 2- Uppfyller troligen kravet 

 1- Uppfyller knappast kravet 

 0- Uppfyller inte kravet 
 
Tabell 8 Första urvalet 

Förslag Krav 1 Krav 2 Summa 

Bestick 2 3 5 

Skärmväggar 1 1 2 

Möbeltass 3 3 6 

Stolsits 3 1 4 

Dekoration 2 1 3 

Bordsskiva 3 3 6 

Ryggstöd 3 1 4 

Dold absorbent 3 2 5 

 

Den andra gången användes metoden för att jämföra de fyra förslag med högst 
summa i den första tabellen. Lösningsförslagen jämfördes med Krav 3 och Krav 4 
se tabell 9. Summan adderades även med summan från Krav 1 och Krav 2. 
 
Tabell 9 Andra urvalet 

Förslag Krav 3 Krav 4 Tidigare Summa Total Summa 

Bestick 3 1 5 9 

Möbeltass 3 3 6 12 

Bordsskiva 3 2 6 11 

Dold absorbent 3 3 5 11 

 
Med hjälp av tabellerna gjordes valet att fortsätta arbetet med att utveckla en 
möbeltass för stolar med stålrörsben. Valet baserades även på att en möbeltass 
skulle i användning befinna sig i närheten av en hård och reflekterande yta, golvet i 
matsalen. Friktionen som skapas kan optimeras genom att placera ett 
ljudabsorberande material i närheten av en hård och reflekterande yta, som kan 
läsas om i kapitel 2.7.2 Luftens hastighet. 
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4.10 Designkravspecifikation 
Gruppen upprättade en designkravspecifikation med krav som ställdes på 
produkten:  
 

 Produkten ska kunna dämpa ljudnivån i matsalen. 

 Produkten får inte förhöja stolens sitthöjd med mer än 20 millimeter. 

 Produkten måste passa in i det befintliga sortimentet. 

 Produkten bör ligga i samma prisklass som konkurrerande produkter.  

 Produkten måste vara miljövänlig. 

 Produkten bör vara enkel att serietillverka. 

 Produkten ska vara enkel att montera utan verktyg. 

 Produkten ska vara lätt att rengöra och enkel att byta ut. 
 

4.11 Funktionsanalys 
För att skapa en tydligare överblick över produktens funktioner listades och 
klassificerades de i en funktionsanalys, se tabell 10. 
 
Tabell 10 Funktionsanalys 

Funktion Klassificering* Notering 

Dämpa ljud HF  
Tåla slitage D  
Tåla påfrestning D  
Tilltala målgrupp D  
Underlätta montering D  
Äga funktionalitet D  
Medge rengöring D  
Äga semantik S  
Äga estetik S  
Medge flexibilitet S Den ska passa flera olika produkter 
Äga miljövänlighet S  
Minimera 
produktionstid 

S  

Minimera spill S  
Tåla klimatförändring D Fukt- och temperaturförändringar 
Skapa efterfrågan D  
Passa befintlig 
inredning 

S  

*HF= Huvudfunktion, D= Delfunktion, S= Stödfunktion. 
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4.12 Skissning 
Utifrån designkravspecifikationen och funktionsanalysen kunde skissningen 
påbörjas. Idéerna förtydligades med hjälp av enkla skisser som sedan kunde 
utvecklas till CAD-modeller och ritningar.  
 
I början gjordes mycket enkla skisser över former och olika sorters modeller för 
att få en känsla av vilket formspråk som skulle användas, se figur 12.  
 

 
Figur 12 Första skisserna. 

 
När formen bestämts, se figur 13, kunde fokus läggas på vilken sorts konstruktion 
produkten skulle ha och hur den skulle monteras, se figur 14. 
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Figur 13 Formen som valdes. 

 

För att det skulle kunna bli en möbeltass som fungerar för olika storlekar på 
stålrörsben bestämdes det att ett stadigt material skulle behövas, och att det blir 
den del som sätts på stolen. Delen var tänkt att tillverkas i någon typ av 
gummimaterial. Då syftet med produkten var att dämpa ljudnivån i matsalen skulle 
det behövas ytterligare en del på produkten som är i ett ljudabsorberande 
material.  
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Figur 14 Konstruktionsskisser. 

 

Olika lösningsförslag kom fram genom skisserna och det funderades mycket på 
hur den ljuddämpande delen skulle sitta ihop med gummidelen. Det kom fram 
förslag som gick ut på att den ljudabsorberande delen skulle skruvas fast i det 
andra stadiga materialet, eller att det skulle fungera med någon spärr så att den 
gick att ”klicka i”. Även lösningar med lim kom fram utifrån skisserna. 
 

4.13 Bearbetning 
Den slutgiltiga skissen, se figur 15, jämfördes med designkravspecifikationen med 
hjälp av tabell 11.  
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Figur 15 Slutlig skiss. 

 

Tabell 11 Skiss jämförd gentemot designkravspecifikation 

Krav Uppfylls kravet 

Produkten ska kunna dämpa ljudnivån i matsalen Ja 

Produkten ska inte förhöja stolens sitthöjd med mer än 
20 millimeter. 

- 

Produkten måste passa in i det befintliga sortimentet Ja 

Produkten bör ligga i samma prisklass som 
konkurrerande produkter 

- 

Produkten måste vara miljövänlig Ja 

Produkten bör vara enkel att serietillverka - 

Produkten ska vara enkel att montera utan verktyg Ja 

Produkten ska vara lätt att rengöra och enkel att byta ut Ja 
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Till en början konstaterades att fem av åtta krav redan uppfylldes och för att 
kravet om att inte förhöja stolens sitthöjd skulle kunna uppfyllas behövde 
produkten måttsättas. För att övriga krav skulle kunna uppfyllas behövdes kontakt 
tas med tillverkande företag, dels för att optimera produkten för serietillverkning 
och dels för att ta reda på vad delarna kunde komma att kosta. 
 

4.14 Färgval 
Produkten valdes att göras i en grå nyans. Tanken var att, genom att ha liknande 
färg som stolsbenet, den inte skulle dra åt sig för mycket uppmärksamhet. Den 
gråa nyansen skulle också göra att smuts och repor inte syns för mycket. 
 

4.15 Materialval 
Det bestämdes att den ljudabsorberande delen av produkten skulle tillverkas av 
materialet EcoSUND. Dels lämpade sig materialet bäst gentemot de krav som 
ställdes men det hade också en fördel över Soundfelt REC eftersom det går att 
göra hål i materialet som inte är genomgående. 
 
För att kunna välja ett stabilare material till produkten undersöktes fem olika 
gummimaterial. För att sedan kunna göra ett val mellan materialen gjordes en 
tabell enligt grupperingsmetoden. Nedan presenteras de olika materialen och 
tabellen. 
 
4.15.1 Naturgummi 
Naturgummi hade god nötningsbeständighet, hög draghållfasthet och hög 
elasticitet. Naturgummi var bäst av alla gummisorter när det gällde motstånd mot 
dynamisk utmattning. Innehållet i naturgummit kunde dock variera och det var 
därför viktigt att ta fram en kravspecifikation. Priset på naturgummi kunde även 
det variera men var till största delen anpassat efter priset på styrengummi som var 
naturgummits största syntetiska konkurrent.67 
 
4.15.2 Styrengummi 
Styrengummi, som oftast betecknas som SBR, är en utvecklad version av 
naturgummi. Det största användningsområdet för SBR var tillverkningen av 
bildäck. SBR hade i stort sett samma egenskaper som naturgummi. Hållfasthet och 
köldbeständighet hos SBR var något sämre än hos naturgummi. Däremot hade 
SBR en bättre väder- och värmebeständighet samt högre dämpning.68  
 
Styrengummi var både det billigaste och vanligaste syntetgummit.69  
 
4.15.3 Etenpropengummi 
Etenpropengummi hade egenskaper som bra värmebeständighet, låg 
köldförstyvnad och ett sansat pris. De egenskaperna hade bidragit till att gummit 
används alltmer, ofta vid samma område som naturgummi. Det som 

                                                 
67

 Swerea IVF, Polymerer, hämtad 2013-04-16 från http://lotsen.ivf.se/. 
68

 Swerea IVF. 
69

 Trelleborg AB, Gummisorter, 2011, hämtad 2013-04-16 från 

http://www.trelleborg.com/sv/Karriar/Polymerskolan/Gummisorter/ 

http://lotsen.ivf.se/
http://www.trelleborg.com/sv/Karriar/Polymerskolan/Gummisorter/
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etenpropengummit användes mest till var tätningslister, slangar, packningar och 
bälgar.70  
 
4.15.4 Norbornengummi 
Det som särskiljde norbornengummi från andra gummisorter var att mycket 
mjuka produkter kunde tas fram, om naftenska oljor tillsattes i materialet. 
Hållfastheten och värmebeständigheten var moderat. Materialet hade en god 
dämpningsförmåga.71 
 
4.15.5 Klorsulfonerad polyeten 
Klorsulfonerad polyeten är ett slags specialgummi som tillverkades genom 
reaktion mellan polyeten, klor och svaveldioxid. Materialet hade goda egenskaper 
när det gäller värme- och köldbeständighet och kemikaliebeständighet. Materialet 
kunde färgas i ljusare kulörer och klarare färger än annat gummi.72 
 
4.15.6 Val av gummimaterial 
För att välja vilken typ av gummimaterial som bäst lämpade sig för konstruktionen 
användes grupperingsmetoden där de olika materialen jämfördes mot relevanta 
krav, se tabell 12. 
 
Tabell 12 Grupperingsmetoden för gummimaterial 

Material Krav 1 Krav 2 Krav 3 Total Summa 

Naturgummi 3 3 3 9 
Styrengummi 3 3 3 9 
Etenpropengummi 2 3 2 7 
Norbornengummi 1 2 - 3 
Klorsulfonerad polyeten 1 3 - 4 

 
Krav 1: Kostnadseffektivitet 
Krav 2: Slitstyrka 
Krav 3: Adhesion till textil 
 
När naturgummi och styrengummi fick samma totala poängsumma baserades 
valet på att naturgummi var bäst av alla gummisorter när det gällde motstånd mot 
dynamisk utmattning och hållfastheten var något sämre hos styrengummi. 
Därmed valdes naturgummi som gummimaterial. 
 

4.16 Tillverkningsmetod 
För att tillverka delen av gummi krävdes det att den tillverkades med hjälp av 
gummigjutning. Delen behövde tillverkas i två likadana halvor som sedan 
sammanfogas med varandra till en hel del. 
 
Gummigjutning, eller formgjutning av gummi, var en teknik för att forma gummi 
genom att gjuta det i formar. För att kunna gjuta gummit behövdes en tvådelad 
                                                 
70

 Swerea IVF. 
71

 Swerea IVF. 
72

 Swerea IVF. 



Genomförande 

44 

form, en övre del och en undre del som kunde pressas ihop. Verktygskostnaden 
för gummigjutning var låg.73 
 
Gummi kunde gjutas på huvudsakligen tre sätt, genom kompressgjutning, 
transfergjutning eller injektionsgjutning. Vid kompressgjutning placerades 
formdelarna i en press med gummimaterialet emellan. Vid transfergjutning hälldes 
materialet i formen och vid injektionsgjutning sprutades det smälta materialet in i 
formen. Formen pressas sedan ihop med hög temperatur för att gummit ska 
vulkaniseras. Om gummidetaljen är tjock kan den vulkanisera klart i en ugn efter 
gjutningsprocessen.74 
 

4.17  Måttsättning 
Vid måttsättningen av produkten togs hänsyn till att produkten inte skulle 
upplevas för stor eller för klumpig. Produkten skulle inte heller förhöja sitthöjden 
på en stol med mer än 20 millimeter. Delen som vilar mot golvet skulle ha en radie 
för att produkten ska kunna användas på både raka stolsben och ben med lutning. 
 
Produkten skulle passa till stolar med stålrörsben som är mellan 16 och 19 
millimeter i diameter. 
 
När produkten måttsatts modellerades den i ett CAD-program och ritningar togs 
fram.

                                                 
73

 Qimtek, Gummigjutning, 2007, hämtad 2013-04-19 från 

http://www.qimtek.se/category/gummigjutning-95.html. 
74

 Qimtek. 

http://www.qimtek.se/category/gummigjutning-95.html
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5 Resultat och analys 
Nedan presenteras och analyseras resultaten utifrån arbetets frågeställningar. 
 

5.1 Vilket ljudabsorberande material är bäst lämpat för 

en skolmatsal? 
Nedan beskrivs och analyseras resultatet av den första frågeställningen. 
 
5.1.1 Resultat 
För att ta reda på vilket material som lämpade sig bäst för en skolmatsal behövdes 
först de krav som fanns på materialet i miljön. Gruppen behövde alltså ta reda på 
vad som gjorde att ett material lämpade sig för en skolmatsal, vad det utsätts för 
och vad som krävdes av det. Efter observationer i Per Brahegymnasiets skolmatsal 
kom gruppen fram till fem baskrav på materialet.  
 

 Hållfasthet, produkten ska tåla mycket, målgruppen kan vara hårdhänt, 
impulsiv och behandla inredningen på sätt den inte är avsedd för. 

 Miljövänlighet, materialet och produkten i sig får inte bidra till dålig eller 
försämrad hälsa och inte heller framkalla allergier hos brukaren. 

 Slitstyrka, vid tiden för arbetet användes Per Brahegymnasiets matsal varje 
vardag, materialet och produkten behövde därför tåla en regelbunden 
användning och gärna under en längre tid. 

 Möjlighet för rengöring, produkten måste gå att rengöra på ett smidigt sätt 
för skolans städpersonal, produkten bör inte förlänga städningen märkbart.  

 Ekonomiskt, Per Brahegymnasiet har en begränsad budget för lösningen, 
materialet och produkten bör därför inneha lägsta möjliga kostnad. 

 
Gruppen kom även fram till att formbarhet var ett ytterligare krav på produkten. 
Kravet ställs inte på grund av att det krävdes för matsalsmiljön utan för att det 
skulle vara möjligt att anpassa och tillverka en produkt av materialet. Med ett 
material med stora möjligheter för formgivning kunde en mer spännande och 
inspirerande produkt tas fram. 
 
Innan gruppen kunde bedöma vilket material som var bäst lämpat utifrån tidigare 
listade krav och förmåga att absorbera ljud behövde gruppen utveckla en djupare 
förståelse för ljud, absorption och vad som gör ett material ljudabsorberande. 
Först efter det kunde en bedömning göras av huruvida ett material var lämpat ur 
absorptionssynpunkt. En litteraturstudie gjordes för att ta reda på ovanstående 
och beskrivs i kapitel 2, Teoretisk bakgrund och förutsättningar. 
 
Med kraven och vetskapen om vad som gör ett material ljudabsorberande i åtanke 
gjordes en undersökning där gruppen sökte efter passande material. Gruppen fann 
tre material som verkade lämpa sig för användningsområdet och materialen 
studerades närmare. För att avgöra vilket av de tre materialen som bäst lämpade 
sig för en skolmatsal jämfördes de, med hänsyn till kraven, med hjälp av 
grupperingsmetoden. 
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När materialen jämfördes fastställdes att materialet EcoSUND var bäst lämpat. 
Materialet uppfyllde alla baskraven och kunde dessutom formas till många olika 
och varierande former. Den största nackdelen med materialet fanns i hållfastheten, 
det var inte tillräckligt hållfast för att vara en ensam komponent i en 
möbelkonstruktion. 
 
EcoSUND är ett A- klassat material som var tillverkat av återvunna PET-flaskor 
och naturliga växtfiber. Materialet är vänligt mot brukaren eftersom det inte 
släpper ifrån sig fibrer som kan ge upphov till allergier. 
 

Materialet Soundfelt REC visade sig vara nästan lika bra lämpat, även det 
materialet uppfyllde alla baskraven. Materialets största nackdel låg istället i 
formbarheten, det gick inte att forma materialet särskilt varierat och det gick inte 
heller att göra hål i materialet som inte var genomgående. 
 
Soundfelt REC är ett ljudabsorberande material som är uppbyggt av 
polyesterfibrer och återvunna textilier, vilket gör att materialet är miljövänligt. 
Materialet är väldigt slitstarkt och används därför ofta i möbelkonstruktioner. 
 
Med tanke på materialens olika för- och nackdelar gick det inte att särskilja dem 
förrän valet av vilken typ av produkt som skulle utformas gjorts. 
 
5.1.2 Analys 
Den tid och de resurser som fanns för att undersöka marknaden för 
ljudabsorberande material kan ha påverkat resultatet av den första frågeställningen. 
Det är möjligt att inte alla lämpliga material hittades under undersökningen och 
därför kan det finnas andra material som är lika bra eller bättre lämpade för 
ändamålet. 
 
Materialen som blev resultatet av frågeställningen lämpar sig bra för skolmatsalar 
men det går inte att säga att de är bäst av alla existerande material. Materialen 
valdes eftersom de var tillräckligt bra sett till kraven som ställdes och därmed var 
det onödigt att lägga ned mer tid på att hitta fler material. En av avgränsningarna 
för arbetet var dessutom att inte undersöka fler än tre lämpliga material, på grund 
av både tid och resurser. Istället för att lägga mer tid på att undersöka fler material 
lades tiden på att utveckla produkten i nästa frågeställning och anpassa den efter 
de funna materialen. 
 
Fler krav kunde ha tagits fram för att särskilja EcoSUND och Soundfelt REC och 
på så sätt få fram vilket av dem som var bäst lämpat för en skolmatsalsmiljö. Dock 
togs beslutet att det inte var nödvändigt att välja material innan ett produktförslag 
tagits fram, då kunde materialet som bäst lämpade sig för produkten väljas vilket 
innebar färre begränsningar under produktutvecklingsprocessen och 
formgivningen. 
 
Resultatet kunde även ha blivit annorlunda om produktförslaget tagits fram före 
materialvalet. 
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5.2 Hur kan det bäst lämpade materialet kombineras 

med skolmatsalens befintliga inredning? 
Nedan beskrivs och analyseras resultatet av den andra frågeställningen. 
 
5.2.1 Resultat 
För att det skulle bli en så användbar och funktionell slutprodukt som möjligt som 
också skulle kunna passa in i Per Brahegymnasiets befintliga inredning behövdes 
det göras många undersökningar och anpassningar. Den befintliga inredningen 
undersöktes med hjälp av observationer, både för en överblick av miljön men 
också mer ingående kring inredningens konstruktion, allt för att ta reda på hur ett 
ljudabsorberande material skulle kunna kombineras med inredningen på lämpligt 
sätt. 
 
Utifrån de material som visade sig vara bäst lämpade i föregående frågeställning 
började en brainstorming kring hur de här materialen skulle kunna appliceras och 
utvecklas till en produkt. I åtanke fanns även resultaten av de observationer som 
utförts och ett beslut som tidigt togs var att produkten skulle behandla problemet 
direkt, alltså verka där störande ljud uppstod. 
 
Genom brainstormingen diskuterades olika lösningsförslag fram. 
Grupperingsmetoden användes för att ta reda på vilka av lösningsförslagen som 
skulle vara mest effektiva och lämpade sig bäst för målet. Metoden visade vilka 
förslag som var bäst lämpade och skulle vidareutvecklas. De lösningsförslag som 
gick vidare till det andra urvalet var alla sådana som direkt behandlade 
ljudproblemet. 
 
Eftersom ett av de största problemen med ljudmiljön i Per Brahegymnasiets 
matsal var ljudet som uppstod när stolar drogs mot golvet och en möbeltass var 
det lösningsförslag som tillslut fick högst poäng togs beslutet att utveckla en 
sådan. 
 
Skisser togs fram och därifrån utvecklades möbeltassen i flera steg. Till en början 
låg fokus på att skissa fram rätt former och uttryck på produkten och efter det 
kunde det läggas mer fokus på olika konstruktionslösningar. Även 
konstruktionslösningarna togs fram med hjälp av skisser och diskussioner inom 
gruppen. 
 
Då produkten skulle passa Per Brahegymnasiets matsal som vid tidpunkten för 
arbetet innehöll två olika sorters stolar, med olika storlekar på stålrörsben 
behövdes det göras en möbeltass som kunde passa båda storlekarna. Ett beslut 
togs om att produkten skulle passa alla stålrörsben med en diameter mellan 16 och 
19 millimeter, oavsett lutning, för att göra den mer attraktiv på marknaden. Det 
löstes genom att tillverka produkten i naturgummi och i en sluten cylinderform. 
Ovansidan på cylindern har två korslagda och genomgående snitt som sluter sig 
mot stålrörsbenen och håller produkten på plats, se figur 16. Snitten medför att 
flikarna i locket tvingas ned och pressas mot stolsbenet och på så sätt fästs 
möbeltassen. 
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Figur 16 Gummidelen. 

 
För att produkten dessutom skulle åtgärda problemet med skrapljud från stolar 
utvecklades en underdel, den del som är mot golvet, i ett ljudabsorberande 
material. Formen på den undre delen gjordes lite rundad för att kunna passa ben 
som lutar så väl som raka ben, se figur 17. Med tanke på formen och vad som 
skulle krävas av den ljudabsorberande delen togs beslutet att tillverka den i 
materialet EcoSUND. 
 

 
Figur 17 Den ljudabsorberande delen. 

 
Produkten består alltså av två olika komponenter i två olika material. En 
komponent som gör att produkten passar olika storlekar på stolsben samt en 
komponent som är ljudabsorberande och kan bidra till en bättre ljudmiljö. De 
olika komponenterna sammanfogas med hjälp av lim genom att gummidelen 
placeras i det matchande hålet i den ljudabsorberande komponenten, se figur 18. 
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Figur 18 Möbeltassen. 

 
Produkten gjordes i en grå nyans för att passa in i miljön så mycket som möjligt. 
Produkten skulle inte dra åt sig för mycket uppmärksamhet samt inte låta smuts 
och skav synas för mycket, se figur 19-22. Eftersom båda stolarna i Per 
Brahegymnasiets matsal har grålackade ben bidrar produktens grå färg även till att 
produkten smälter in i den befintliga inredningen. 
 

 
Figur 19 Möbeltassar på stolsben. 
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Figur 20 Skolans stolar med möbeltassar. 

 

 
Figur 21 Möbeltassar i miljö. 
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Figur 22 Möbeltassar i miljö. 

 
Beroende på hur mycket benen på stolen lutar förhöjs sitthöjden olika mycket, 
men den kan maximalt höjas 17 millimeter, när stolen i fråga har helt raka ben. 
För ritning på produkten, se bilaga 3.  
 
Storleken på gummidelen är anpassad efter de stolsben den är avsedd att passa för. 
 
Storleken på den ljudabsorberande delen är anpassad dels efter gummidelen och 
dels efter materialets egna begränsningar. Diametern är vald för att gummidelen 
ska kunna sänkas ned en bit i den ljudabsorberande delen för att skapa en större 
yta för limmet. Höjden är vald utifrån materialets begränsningar och för att den 
ska kunna slitas utan att det försämrar produkten märkbart. 
 
5.2.2 Analys 
Produkten är anpassad för olika storlekar på stålrörsben men det kan finnas andra 
skolmatsalar som har stolar med fyrkantiga ben eller stålrörsben i andra 
dimensioner. Även andra miljöer kan ha problem med skrapljud från stolar men 
ett krav för att produkten ska fungera är att stolen i fråga har runda ben med 
diametern 16-19 millimeter. 
 
Det kan vara svårt att återvinna produkten eftersom det är två material som är 
fästa i varandra med lim. Det krävs alltså ett visst engagemang av brukaren för att 
dela och sortera komponenterna. 
 
Vid användning av produkten skulle skrapljuden från stolen försvinna. 
Skrapljuden var ett av ljuden som under observationen upplevdes som mest 
störande och ljudmiljön skulle därmed förbättras markant. Det kan dock 
fortfarande finnas störande ljud från andra ljudkällor som produkten inte 
behandlar. Innan produkten är testad går det inte heller att med säkerhet fastställa 
om den kommer att förbättra ljudmiljön, men utifrån teorin bör den göra det. 
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Produkten skulle bli billigare för Per Brahegymnasiet, eller annan kund, om den 
serietillverkades i en större upplaga och alltså också såldes till andra med liknande 
problem. Produkten skulle även kunna användas på andra skolor, i bibliotek eller i 
hemmiljö etcetera. 
 
Eftersom olika stolar har olika sitthöjd och olika bord på samma sätt har olika 
höjd kan produkten förhöja en stol så att standardmåttet mellan sits och 
bordsskiva underskrids. Produkten förhöjer dock stolen med max 17 millimeter 
vilket i de flesta fall inte borde försämra sittkvaliteten avsevärt. 
 
Designen på produkten är enkel och drar ingen större uppmärksamhet till sig, 
vilket var ett av målen med formgivningen. Färg och form valdes för att passa in 
och vara så diskret som möjligt. Benen på stolarna är gråa och därför är även 
möbeltassen det. En grå färg döljer även eventuell smuts och damm. Gruppen 
ville inte förändra estetiken i matsalen, enbart ljudmiljön vilket motiverar den 
diskreta utformningen. Genom att göra produkten så pass enkel och diskret blir 
den därmed också tidlös och kan användas, och säljas, under en mycket lång tid 
utan att förändras. 
 
Produkten förhindrar skrapmärken i golvet från stolar eftersom att ytan på tassen 
är förhållandevis mjuk. Därmed innehar produkten även huvudfunktionen för 
vanliga möbeltassar.
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6 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras arbetets resultat och olika metoder. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan beskrivs arbetets syfte och arbetets resultat diskuteras utifrån 
frågeställningarna. 
 
6.1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur en befintlig produkt med hjälp av 
ett ljudabsorberande material kunde påverka ljudmiljön i en skolmatsal och skapa 
en bättre ljudmiljö för ungdomar i åldern 15-19 år. Syftet var även att ta fram ett 
lösningsförlag för hur ett ljudabsorberande material kunde kombineras med en 
befintlig produkt för att förbättra ljudmiljön. 
 
6.1.2 Vilket ljudabsorberande material är bäst lämpat för en 
skolmatsal? 
Om arbetet hade varat under en längre tid hade vi kunnat göra en större 
undersökning av de ljudabsorberande materialen, och samtidigt tagit reda på vilka 
företag som skulle kunna hjälpa oss att tillverka en prototyp och så småningom 
produkten. Hade vi också valt att ta fram produktförslaget innan materialvalet 
hade vi kunnat ha företagens begränsningar i åtanke när vi valde vilket material 
som lämpade sig bäst. 

 
Det hade också kunnat bli så att fler material undersökts om vi haft längre tid på 
oss och lagt ned större kraft på undersökningen. Istället för att lägga fokus på att 
undersöka flera olika material valde vi tidigt ett material som vi sedan kunde 
anpassa produkten efter. Valet gjorde vi för att vara säkra på att vi skulle hinna 
både välja material och utveckla en produkt inom den givna tidsramen för arbetet. 
 
Vi tycker att det fungerade bra att välja ett material som var tillräckligt bra för vårt 
ändamål, istället för att hitta och välja det material som är bäst. Dels tror vi att det 
inte går att säga vilket av alla existerande material som är bäst men också för att de 
vi hittat skulle fungera bra för resten av arbetet. Vi hade kunnat formulera frågan 
annorlunda för att undvika problemet med vilket material som anses vara bäst 
lämpat. 

 
Vi tyckte också att det fungerade bra att ha två material att välja på när vi till slut 
tog fram produkten, det gjorde att vi var mindre begränsade och mer fria i att välja 
former och konstruktionslösningar eftersom materialen hade olika begränsningar. 
 
Om vi hade valt att ta fram ett lösningsförslag på produkten först och efter det 
göra materialvalet hade resultatet nog kunnat bli annorlunda. Dock tycker vi inte 
att det går att konkret säga om resultatet hade blivit bättre eller sämre. Hade vi 
tagit fram ett produktförslag innan materialvalet hade nog fokus snarare lagts på 
huruvida produkten går att tillverka i det materialet istället för om det är 
ljudabsorberande eller inte. Eftersom det viktigaste i arbetet var att förbättra 
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ljudmiljön i matsalen tyckte vi därför att det fungerade bra att välja material först 
för att inte förlora fokus från det. 

 
För att veta att vi fått det bästa resultatet skulle vi behöva en prototyp på 
produkten och dessutom testa den. Både hållfasthetsmässigt och med tanke på 
ljudabsorptionen. Det hade kunnat genomföras om det fanns mer tid och resurser 
tillgängligt för arbetet.  
 
6.1.3 Hur kan det bäst lämpade materialet kombineras med 
skolmatsalens befintliga inredning? 
För att få en ännu bredare målgrupp och nå ut till fler kunder skulle produkten 
kunna ingå i en produktserie där det ingår möbeltassar för andra sorters stolar 
med andra benkonstruktioner, till exempel fyrkantiga ben. I och med att den tid 
som krävdes inte fanns till under arbetet kunde bara ett produktförslag tas fram. Vi 
lade därför fokus på att ta fram en produkt som skulle passa Per Brahegymnasiets 
matsal i första hand och andra stolar blev nedprioriterade. Trots det passar 
produkten alla sorters stolar med runda ben som har en diameter mellan 16 och 
19 millimeter. 
 
Då en av våra önskningar var att stolen inte skulle höjas så mycket att 
standardmåtten mellan stol och bord skulle underskridas, hade vi behövt ta fram 
en prototyp för att undersöka om det inträffar. Utan prototypen är det svårt att 
säkerställa att stolen inte kommer höjas för mycket och avgöra om utrymmet 
mellan sitsen och bordsskivan blir för trångt.  
 
Om tiden hade funnits hade vi kunnat hitta en annan lösning för att fästa ihop 
gummidelen med den ljudabsorberande delen. I vårt lösningsförslag ska dessa 
sammansättas med lim, vilket inte kan säkerställas som den bästa lösningen. Skulle 
tiden finnas till hade mer undersökningar gjorts om andra sammansättningar 
skulle fungera, och då kanske göra produkten ännu mer miljövänlig.  Vår produkt 
kan alltså med tiden fortsätta utvecklas till en ännu bättre lösning trots att 
produktförslaget redan innehåller många miljövänliga aspekter.  
 
Det är viktigt att observera att det vi tagit fram är ett lösningsförslag och inte en 
färdig produkt. Alltså kan vi inte, innan produkten tagits fram och testats, med 
säkerhet säga att lösningen kommer att fungera.  
 
För att säkerställa att produkten skulle sänka ljudnivån i Per Brahegymnasiets 
matsal skulle det behövas ljudundersökningar i matsalen då produkten används. 
Alltså skulle det behöva tillverkas tillräckligt många för att genomföra dessa tester. 
Den tid och de resurserna har dock inte funnits under arbetet. Ett mer 
tidssparande alternativ hade varit att testa möbeltassar på ett testinstitut, då hade 
dessutom färre tassar krävts. 
 
Resultatet av arbetet syns i produkten men det viktigare resultatet kommer senare, 
när produkten används och förhoppningsvis förbättrar ljudmiljön i matsalen. 
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6.2 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras hur väl de metoder som använts har fungerat för att besvara 
frågeställningarna och uppnå arbetets syfte. Varje metod som har använts 
diskuteras under en egen underrubrik. 
 
6.2.1 Observation 
Att vi gjorde observationer i Per Brahegymnasiets matsal tidigt i arbetet tyckte vi 
var en viktig del i genomförandet. Då fick vi en bra överblick över hur lokalen såg 
ut, hur inredningen användes och hur många elever som kunde vistas i matsalen 
under en lunchrast. Det var med hjälp av observationen som hela arbetet kunde 
sätta igång och idégenerering kunde börja. Utan att veta hur inredning och 
möblerna var på platsen var det omöjligt att finna en lösning som skulle kunna 
utveckla en produkt. 
 
De val vi gjorde innan observationen, att vi till exempel inte skulle vara 
deltagande, fungerade väldigt bra.  
 
6.2.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen fungerade som en bekräftelse på den information vi fick av 
gymnasiechefen och matbespisningen. De tyckte att ljudnivån var störande och 
med enkätundersökningen fick vi bekräftat att även eleverna upplevde ljudnivån 
som störande. I och med att resultatet på undersökningen visade samma resultat 
som vi fått av gymnasiechefen blev enkätundersökningen mest ett dokument som 
kunde stödja varför vi gjort det här arbetet.  
 
Vi valde att dela ut enkäten till 15 killar och 15 tjejer, anledningen var att vi skulle 
få ett så jämt fördelat urval som möjligt. Dock hade det kanske inte varit 
nödvändigt då enkäten ändå inte vände sig till tillräckligt många för att kunna 
generalisera resultatet.  
 
Vi använde oss av givna svarsalternativ för att enkäten skulle bli så enkel som 
möjligt, då vi enbart ville bekräfta eller dementera något och inte ta reda på något 
nytt genom enkäten. När vi gjorde enkäten tänkte vi också på att inte använda oss 
av ledande frågor som på något sätt kunde påverka elevernas svarsval.  
 
Svaren från enkätundersökningen blev som vi förväntade oss från början.  
 
6.2.3 Grupperingsmetoden 
Det var svårt att sätta siffror på och bedöma de olika kraven då de flesta 
alternativen inte skiljde sig så mycket åt. Vår avsikt var att göra en objektiv 
bedömning i alla valen men det går inte att säkerställa att det inte finns några 
värderingar i bedömningarna vi gjorde. Om någon annan hade genomfört 
metoden med samma krav och alternativ skulle resultatet kunnat bli annorlunda. 
 
Med hjälp av grupperingsmetoden blev vi tvungna att komma fram till våra krav 
och konkretisera dem. Det har varit till stor hjälp under hela arbetet.  
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Vi tyckte att metoden fungerade bra, vi kom fram till det vi behövde och baserade 
våra beslut på mer än bara egna åsikter. Dock genomfördes metoden ganska ytligt, 
men vi tyckte att det ändå blev en tillräckligt bra grund för vilken produkt vi skulle 
göra och vilka material som skulle användas. 
 
Det hade kunnat listas fler krav för att göra metoden mer djupgående men vi 
valde att bara använda oss av de viktigaste. Vi valde alltså att komma fram till 
vilken typ av produkt vi skulle ta fram tidigt och jobba med att utveckla den så bra 
som möjligt istället för att använda fler aspekter och djupare krav och därmed ha 
en längre urvalsprocess.  
 
Vi tror att det hade blivit enklare att göra bedömningarna om vi hade haft en 
referens att jämföra med, till exempel en befintlig lösning. Då hade vi kunnat 
jämföra hur pass mycket bättre eller sämre vår lösning skulle vara gentemot 
referensen.   
 
6.2.4 Designprocessen  
Designprocessen fungerade bra och hjälpte oss mycket för att komma fram till det 
slutliga resultatet. 
 
Skisserna var det redskap som hjälpte oss att komma fram till former, uttryck och 
konstruktion. Vi kompletterade sedan skisserna med CAD-modeller och 
renderade bilder vilket gjorde att vi fick ett mer verklighetstroget uttryck för 
produkten. Det blev lättare att se hur möbeltassen skulle se ut i sammanhanget.  
 
Funktionsanalysen var bra för att konkretisera de funktioner som produkten skulle 
ha och den hjälpte även till vid skissningsprocessen. Funktionsanalysen 
tillsammans med designkravspecifikationen hjälpte oss att kontrollera så att vi 
verkligen fick med allt när vi skissade och kom på en konstruktionslösning. Vi har 
under hela arbetet använt funktionsanalysen som ett facit och den har hjälpt oss 
att hålla oss på rätt spår.  
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7 Slutsatser och rekommendationer 
I följande kapitel summeras arbetet kortfattat och de rekommendationer gruppen 
har för vidare arbete beskrivs. 
 

7.1 Slutsatser 
Ett stort problem i det moderna samhället är den onödigt höga ljudnivån som 
påträffas överallt, från vägar till hem och skolor. Bullret medför en mängd 
negativa effekter som till exempel trötthet, koncentrationssvårigheter och 
hörselskador, hela 17 % av Sveriges befolkning är drabbade av tinnitus. 
 
Arbetet har skett i samarbete med Per Brahegymnasiet i Jönköping som har 
upplevt problem med en störande ljudmiljö i sin matsal. 
 
Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur en befintlig produkt med hjälp av 
ett ljudabsorberande material kunde påverka ljudmiljön i en skolmatsal och skapa 
en bättre ljudmiljö för ungdomar i åldern 15-19 år. Syftet var även att ta fram ett 
lösningsförlag för hur ett ljudabsorberande material kunde kombineras med en 
befintlig produkt för att förbättra ljudmiljön. 
 
Arbetet var uppbyggt på följande frågeställningar: 
 

 Vilket ljudabsorberande material är bäst lämpat för en skolmatsal? 

 Hur kan det bäst lämpade materialet kombineras med skolmatsalens 
befintliga inredning? 

 
Resultatet av arbetet blev en möbeltass för stolar med stålrörsben med förmåga att 
förbättra en ljudmiljö. Möbeltassen är konstruerad för att passa stålrörsben som 
har en diameter mellan 16 och 19 millimeter oavsett lutning.  
 
Tassen tillverkas i två komponenter som sammanfogas med hjälp av lim. Den ena 
komponenten tillverkas i gummi och den andra i ett ljudabsorberande material 
som medger en lägre ljudnivå och en bättre ljudmiljö. 
 
Produkten är speciellt framtagen för en skolmatsalsmiljö men kan också användas 
i andra miljöer som har problem med skrapljud från stolar och repor i golvet. 
Produkten är ett steg på vägen mot en bättre ljudmiljö och en bättre hälsa hos 
eleverna på Per Brahegymnasiet i Jönköping. 
 

7.2 Rekommendationer 
Vid fortsatt arbete rekommenderar gruppen att kontakt upprättas med 
tillverkande företag av flera olika anledningar. Tillverkande företag kan komma 
med rekommendationer för att optimera produkten för serietillverkning, vilka 
kostnader som kommer att belasta produkten, ta fram prototyper och till sist 
tillverka produkten. 
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För att öka antalet potentiella kunder rekommenderas att en produktserie tas fram 
med lösningar för fler sorters stolsben, till exempel fyrkantiga ben eller stålrörsben 
i andra dimensioner. 
 
När prototyper är framtagna behöver de testas, både hållfasthetsmässigt och för 
att se hur mycket ljud de absorberar. Det är först när tester är utförda som en 
utvärdering kan göras där det går att se om produkten förbättrar ljudmiljöer eller 
inte. 
 
Eftersom ljudnivån i Per Brahegymnasiets matsal inte överskrider några 
gränsvärden är produktens viktigaste funktion att förbättra upplevelsen av 
ljudmiljön, inte bara sänka det faktiska ljudet. Därför räcker det inte att enbart 
testa om produkten sänker ljudnivån, det krävs också en undersökning av 
huruvida ljudmiljön upplevs som bättre. 
 
För att ta reda på huruvida produkten skulle förbättra ljudmiljön eller inte skulle 
det vara bra att göra två undersökningar. Ljudundersökningar i matsalen fanns 
redan sedan tidigare. Däremot bör det göras undersökningar bland eleverna som 
använder matsalen. 

 
Undersökningen skulle kunna fungera som så att elever i skolmatsalen delas upp i 
två grupper, de som känner till projektet med möbeltassen och de som inte känner 
till det. Först får båda grupperna en enkät om hur de upplever miljön innan 
produkten finns i matsalen. Efter det, när produkten är utvecklad och producerad, 
appliceras den i matsalen. Då får båda grupperna svara på en ny enkät om hur de 
upplever miljön, samtidigt som enkäten delas ut till en tredje grupp som inte 
känner till något alls om undersökningen som görs. På så sätt skulle det bli tydligt 
om ljudmiljön upplevs som bättre när produkten används, och det skulle gå att 
undersöka om det finns upplevelseskillnader mellan de som vet att projektet 
genomförts och de som inte vet det.
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Bilaga 2 
Jag är: 

 Kille  Tjej 

Har du någon typ av hörselskada eller nedsatt hörsel? 

 Ja Nej 

Är ditt modersmål svenska? 

 Ja  Nej 

Hur upplever du ljudnivån i matsalen? 

 Låg  Medel  Hög  Vet ej 

Upplever du ljudnivån i matsalen som störande? 

 Ja  Nej  Vet ej 
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Bilaga 3 
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