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Arbetets syfte är att genom en textanalys av olika forskningsarbeten upptäcka sambanden mellan textila 
fibermaterial, buller och ohälsa med inriktning mot det öppna kontorslandskapet och det lågfrekventa 
ljudet. Utifrån syftet besvaras följande frågeställningar: Vilka kunskapsområden blir synliga vid tillverkning 
av textila ljudabsorbenter med inriktning mot det lågfrekventa ljudet? Vilka kunskapsområden kan en 
tillverkare av textila ljudabsorbenter behöva belysa utifrån ett specifikt ljudproblem?  
 
Frågeställningen besvaras genom en kvalitativ dokumentstudie där textmaterialet består av forskningslitte-
ratur, facklitteratur och artiklar. Syftet är att utveckla nya perspektiv kring textila ljudabsorbenter. Genom 
att ge inblick kring ljudets beteende och skapa insikter kring hur buller påverkar hälsan. Detta för att få en så 
bred kunskapsspridning som möjligt gällande textila ljudabsorbenter för att finna samband mellan olika 
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ligger i att olika textila fibrer får varierande ljudupptagningsförmågor beroende vilken grovlek, längd och 
behandling materialet utsätts för. Likaväl är varierande kunskaper av vikt utifrån rummets utformning, 
ljudets påverkan på hälsan och kring ljudets akustiska egenskaper. Kunskaper från olika områden som 
sedan kan vävas samman vid tillverkningen av textila ljudabsorbenter.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Mitt intresse för textila ljudabsorbenter har väckts när vi på programmet ”Slöjd, 

hantverk och formgivning” gjort studiebesök på Stockholm Furniture Faire var-

je år under utbildningen. Då har jag noterat att antalet montrar med textila 

ljudabsorbenter tilltagit. Där både mindre och större företag marknadsför dub-

belfunktionen med varierande formgivning och estetik. Utifrån dessa intryck 

kring de textila materialen och ljudabsorbenternas formgivning skrev jag B-

uppsatsen Textila ljudabsorbenter – Formen och materialets betydelse, 2008. Via detta 

har jag även upptäckt att varierande kunskaper är en fördel att ha för att uppnå 

en fullgod textil ljudabsorbent. Där flera olika parametrar bör synkroniseras för 

att uppnå bästa funktion. Genom examensarbetet görs en fördjupning inom tex-

tila material, buller och hälsa med en inriktning mot det lågfrekventa ljudet och 

det öppna kontorslandskapet. Utifrån en insikt om att vi lever i en samtid som 

ställer krav på de textila material, bullerkunskap och välmående.   

 

1.2 Introduktion till ämnesområdet  

 

Under 2000-talet har intresset för vår ljudmiljö förändrats och behovet av ljud-

absorbenter tilltagit. Många väljer att inreda rummen vi vistas i minimalistiskt 

som bidrar till att inredningstextilier som exempelvis gardiner, mattor och du-

kar uteblir. Den ökade medvetenheten i vår dagliga ljudmiljö beror bland annat 

på att människor uppmärksammar god hälsa och att medvetandet ökat kring 

vad buller kan orsaka för hälsoproblem. Via forskningen finns studier kring tex-

tila fibermaterial och om vilka tillverkningstekniker som kan användas vid till-

verkning av en fullgod ljudabsorbent. Formgivaren Kaja Tooming tar i sin dok-

torsavhandling Toward a Poetics of Fibre Art and Design, Aesthetic and Acoustic 
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Qualities of Hand-tufted Materials in Interior Spatial Design upp olika samband 

mellan handtuftning och textila fibrer. Åsa Lom tar i sitt examensarbete Tuftade 

ljudabsorbenter – väggpaneler för rumsliga och akustiska egenskaper upp förslag 

med mål att finna en ljudabsorbent som kan bli en standardprodukt. Samt att 

formgivaren Margareta Zetterblom i sin licentiatuppsats Textile Sound Design 

forskar kring ljudabsorbenter som kan ändra form när ljudnivån växer.  Vidare 

inom det medicinska området forskas det angående bullrets påverkan och hos 

Arbetsmiljöverket finner man litteratur angående buller och bullerbekämpning. 

Ovanstående bidrar till en ökad kunskap kring det materiella och det tekniska 

när en ljudabsorberande produkt skall formges. När ljudabsorbenten formges 

och skall placeras i ett rum är akustiska ljudmätningar nödvändiga för rätt pla-

cering och storlek av absorbenten. Allt detta ger praktiska insikter kring form-

givningen i samklang med de akustiska kunskaperna. Uppsatsen är även inspi-

rerat av andra projekt som exempelvis Åsa Loms examensprojekt där målet har 

varit att erbjuda yrkesgruppen arkitekter och designers estetiska ljudabsorben-

ter med kombifunktioner. Det vill säga projekt där textila produkter är estetiskt 

tilltalande, har variationsmöjligheter gällande volym, kulör och material samt 

att de erhåller de akustiska krav som ställs.  Denna uppsats har en inriktning 

mot handtuftade ljudabsorbenter som är dekorativa och med ljuddämpande 

funktioner.  Allt detta påvisar från samtiden att aktuell utveckling och doku-

mentation pågår kontinuerligt. 

 

Från Arbetsmiljöupplysningen finns information kring lagens normer och rikt-

linjer vars regler skärptes 2005 angående bullerbekämpning. Arbetsmiljöupp-

lysningen bollar sedan vidare till Arbetsmiljöverket där information ges kring 

akustikens betydelse och vilken ljuddisciplin som krävs i olika miljöer.1 Buller 

kan även orsaka ohälsa på exempelvis kontor vilket Sahlgrenska akademien vid 

Göteborgs Universitet undersökt via hälsoundersökningar av lågfrekventa 

                                                 
1 Arbetsmiljöverket, Buller och bullerbekämpning, 2005 
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ljud.2 I facktidskriften Bygg och teknik behandlas hur ljudet beter sig i det öppna 

kontorslandskapet.3 

 

 Samt att jag under tiden på utbildningen upptäckt att varierande kunskaper är 

en fördel att inneha vid tillverkning av textila ljudabsorbenter i en samtid som 

kräver stort kunnande. Då en produkt skall försköna ett rum och absorbera ljud 

som vi dagligen vistas i. Där min personliga uppfattning är att det formgiv-

ningsmässigt råder en underutveckling inom det estetiska ljudabsorptionsom-

rådet. 

 

 1.3 Begreppsförklaringar   

 

Genom uppsatsen återkommer vissa ord som behöver förtydligas utifrån upp-

satsen syfte och problemformulering. Övriga ord av mindre betydelse förklaras 

i direkt anslutning i löptexten eller läggs med som en fotnot. Ordet estetik före-

kommer i uppsatsen och det betyder läran om förnimmandet, i synnerhet för-

nimmandet av det sköna, det sinnliga och konstens filosofi. I sammanhanget 

har ljudabsorbenterna en dubbelfunktion där den uppfyller två krav. Det ena är 

att förbättra ljudnivån i ett rum och det andra är att försköna via det sinnliga 

och filosofiska. Estetisk kommer från grekiska ordet aisthesis vilket betyder för-

nimmelse samt varseblivning, där "det sköna är som en sinnenas framställning av 

det fullkomliga”.4  I uppsatsen förkommer ordet estetiska ljudabsorbenter vilket 

innebär att den har en konstnärlig utformning som förhöjer upplevelsen av 

skönhet i rummet. Ett annat ord som förekommer är buller som mäts i frekven-

sen decibel. Ordet buller i sammanhanget är av lågfrekvent karaktär som är ett 

störande ljud som kan vara både regelbundet och oregelbundet från exempelvis 

mekaniska/elektroniska apparater. Dessa ljud kan bland annat ge upphov till 

                                                 
2 Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet, pressmeddelande, 2003 
3 Lennart Karlén & Anders Schönbeck, 2005, Öppna kontor – ny trend, Bygg och teknik, nr 3, s 59-61 
4 Estetik: Nationalencyklopedin, www.ne.se 

http://www.ne.se/artikel/1174004
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stress och sömnstörningar. Påverkan beror bland annat på ljudets styrka, fre-

kvens, varaktighet och fördelningen över dygnet. 5 Vidare förekommer ordet 

ljud genom uppsatsen som betyder att ljud är trycksvängningar som utbreder 

sig som vågor med svängningar i luften.6 Akustik betyder läran om ljud och 

upplevelse av ljud. Akustiken behandlar ljudets uppkomst, utbredning, mot-

tagning och påverkan. Ett delområde i sammanhanget är rumsakustik och kun-

skap i akustik, som behövs för att förhöja positiva ljudeffekter eller för att 

mildra negativa ljudeffekter som exempelvis lågfrekventa ljud på kontor.7 I tex-

ten används även begreppet fullgod, vilket innebär att det är en ljudabsorbent 

som förskönar via sin dubbelfunktion. Det vill säga att den både dämpar ljud 

och förskönar via sin formgivning för att skapa ett behagligare rum. Traditio-

nella ljudabsorbenter har endast funktionen att dämpa oljud där placeringen of-

tast smälter samman med befintliga väggar och tak.  

 

1.4 Syfte 

 

Mitt syfte är att finna samband mellan olika kunskapsområden i betydelsen av 

att en ljudabsorbent skall tillverkas till ett rum. För det första är syftet att ut-

veckla nya perspektiv kring textila material och tillverkningstekniker som läm-

par sig vid tillverkning av textila ljudabsorbenter. För det andra är att få en in-

blick i hur ljud beter sig i öppna kontorslandskap och vilka akustiska kunska-

per som behövs för denna miljö. För det tredje är att få insikter i hur buller på-

verkar hälsan. Med utgångspunkten att en textil ljudabsorbent skall ge en för-

nimmelse av det konstsköna och påverka upplevelsen i ett rum utifrån både ett 

estetiskt och akustiskt perspektiv.  

 

 

                                                 
5 Buller: Nationalencyklopedin, www.ne.se 
6 Ljud: Nationalencyklopedin, www.ne.se 
7 Akustik: Nationalencyklopedin, www.ne.se 

http://www.ne.se/artikel/1044520
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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    1.5 Frågeställning 

 

Vilka kunskapsområden blir synliga vid tillverkning av textila ljudabsorbenter 

med inriktning mot det lågfrekventa ljudet? Vilka kunskapsområden kan en 

tillverkare av textila ljudabsorbenter behöva belysa utifrån ett specifikt ljudpro-

blem? 

 

2. METOD 

 

I studien används en kvalitativ metod i form av en dokumentstudie för att be-

skriva vilka olika kunskapsområden som kan undersökas och belysas vid till-

verkning av textila estetiska ljudabsorbenter. De undersökta texterna består av 

facklitteratur, information från Internet och tidskrifter.8 Dessutom har jag 

granskat avhandlingar, en handbok från Arbetsmiljöverket, artiklar ur facktid-

skrift samt ett pressmeddelande.  

 

För att få svar på min frågeställning har jag studerat ett antal forskningsarbeten 

som bedrivits kring textila material, buller och bullrets påverkan på hälsan samt 

hur ljudet beter sig i det öppna kontorslandskapet. Textanalysen bygger på 

egna tidigare erfarenheter från en tidigare studie som behandlat liknande om-

råde. Jag har gjort en kvalitativ bearbetning av materialet genom att materialet 

lästs igenom flera gånger för att kunna göra de iakttagelser jag gjort.  

 

Teorigenomgången som finns i studien är samma litteratur som uppsatsens 

empiri – genomgång av tidigare studier. Det betyder att jag i uppsatsen använ-

der litteratur genomgångens material för att åstadkomma ett resultat för att för-

stå innebörden mellan de olika kunskapsområdena kring textila fibrer, buller 

och ohälsa. 

                                                 
8 Bo Davidsson & Runa Patel, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s.64 
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Anledningen till att jag har valt att göra en textanalys i form av en dokument-

studie är att problemområdet är relativt nytt, vilket bidrar till att det saknas 

övergripande litteratur som tar upp de varierande kunskapsområdena vid till-

verkning av textila estetiska ljudabsorbenter.  Genom denna arbetsmetod vill 

studien visa hur olika kunskapsområden är av betydelse och att textila estetiska 

ljudabsorbenter kräver en bred kunskapsfördjupning utifrån ljuds olika karak-

tärer. Genom den kvantitativa dokumentstudien vävs teorierna samman och 

ger ledtrådar till hur och vad man kan undersöka inom olika kunskapsområden 

utifrån vilken typ av ljudproblem det är som skall dämpas. 

 

    

    2.1 Material, urval och avgränsningar 

 

Uppsatsen material består av forskningslitteratur såsom doktorsavhandling, li-

centiatavhandling, examensarbete och artiklar kring textila fibrer, buller och 

bullrets påverkan på hälsan i det öppna kontorslandskapet. Avgränsningen till 

det öppna kontorslandskapet har gjorts för att belysa en typ av ljudproblem i 

stället för flera, avgränsningen är gjord till det lågfrekventa ljudet.  I forsk-

ningsmaterialet som används görs inga direkta avgränsningar, då forskning 

inom detta område inte har bedrivits i så stor utsträckning så att ett urval be-

hövts göras. Det forskningsmaterial som används är rådande inom forskningen 

i dagsläget. Samt att urvalet är gjort utifrån kriterierna: att undersöka aktuellt 

material samt för att en bred kunskapsspridning ska belysas inom olika områ-

den när tillverkning av textila ljudabsorbenter skall ske. I samband med de oli-

ka studierna har jag gjort löpande analyser för att det ger idéer kring hur man 

kan gå vidare i arbetet.9 

 

 

                                                 
9  Bo Davidsson & Runa Patel, s. 119 
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    2.2 Tillvägagångssätt 

 

Datainsamling har skett via universitetsbibliotekets sökmotorer och Internet. 

Jag har använt mig av bland annat sökorden textila ljudabsorbenter, buller, bul-

ler och ohälsa, estetiska ljudabsorbenter och öppna kontorslandskap på diverse 

informationsställen. Utifrån detta har ett urval gjorts för att fjärrlån skall kunnat 

göras av lämplig litteratur via bibliotekets Libris som är de svenska universi-

tets- och forskningsbibliotekens söktjänst. Ur den aktuella litteraturen har jag 

sedan valt ut kapitel som berört akustiska textila material. Det insamlade mate-

rialet från Internet har först ögnats igenom när mängden artiklar och reportage 

varit flera gällande textila ljudabsorbenter. Efter genomgång av Internetmateri-

alet har ytterligare urval gjorts utifrån uppsatsens syfte. Sammanställning har 

sedan skett genom att väva samman de olika kunskapsområdena genom att be-

lysa det textila materialet gentemot buller, ohälsa och det öppna kontorsland-

skapet. För ytterligare inblick redogörs vilken typ av ljudmätningar som an-

vänds för att parallellt väva in de medicinska undersökningar som gjorts på 

buller som påverkar hälsan negativ i en miljö med lågfrekventa ljud. 

 

 

    3. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

I uppsatsen är litteraturgenomgången ett långt kapitel då den bygger på littera-

turstudier. Inledningsvis beskrivs tre olika forskningsprojekt på textila material 

och olika textila tekniker. Det är produkter som ljudtestats för att uppnå de 

ljudklassificeringar som krävs. Därefter beskrivs hur arbetet med buller utförs 

via bland annat ljudmätningar och hur ljudet beter sig och påverkar akustiken. 

Vidare tas det lågfrekventa ljudets betydelse upp i det öppna kontorslandska-

pet samt min tidigare skrivna B-uppsats kring textila materialets betydelse och 

formgivning. I texten som följer förekommer begreppet estetiska ljudabsorben-
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ter, det innebär att det är en ljudabsorbent som förskönar ett hem via sin form-

givning samtidigt som den fångar upp ljud för att skapa en behaglig ljudmiljö.  

 

 

3.1 Textila ljudabsorbenter 

     

I den tidigare forskningen kring textila ljudabsorbenter finns nya tekniker och 

idéer mot textil och akustiska material. Det påvisar en doktorsavhandling, en li-

centiatuppsats och ett examensprojekt skrivna år 2007 och 2008. Olika fiber kva-

liteter och strukturer undersöks och testas för att uppnå goda ljudklassifikatio-

ner via dess formgivning och teknik. Forskningarna påvisar att stickade absor-

benter kan ändra form när ljudnivån växer och att formgivna tuftade ljudabsor-

benter är estetiska textila produkter som fungerar med goda ljuddämpande 

egenskaper. Samt att akustiska mätningar på textila prototyper har gjorts i mil-

jöer där formgivningen och materialet utforskats utifrån teoretiska grunder. 

Vilket innebär att de slutledningar som framkommit är grundade på praktiska 

erfarenheter.  

 

Toward a Poetics of Fibre Art and Design10 är en doktorsavhandling av Kaja Too-

ming där forskningen är inriktad mot handtuftade11 interiörer där de estetiska 

och akustiska kvalitéerna tillämpas i rumsliga miljöer. Kaja Tooming har inspi-

rerat Åsa Loms till examensprojektet tuftade ljudabsorbenter12 som handlar om att 

ta fram förslag till en standardprodukt i form av väggmonterade ljudabsorben-

ter i handtuftade kvaliteter med visuella och akustiska egenskaper. I licentiat-

uppsatsen Textile Sound Design13 skriven av Margareta Zetterblom påvisas olika 

                                                 
10 Kaja Tooming, Toward a Poetics of Fiber Art and Design, Aesthetic and Acoustic Qualities of Hand-tufted Materials in Interior 
Spatial Design, högskolan för design och konsthantverk, (HDK), Göteborg, 2007 
11 Handtuftning är en modern variant på ryamattan, Åsa Lom, Tuftade ljudabsorbenter, väggpaneler för rumsliga och akustiska 
egenskaper, högskolan för design och konsthantverk, (HDK), Göteborg, 2008 
12 Åsa Lom, Tuftade ljudabsorbenter,  väggpaneler för rumsliga och akustiska egenskaper, högskolan för design och konsthantverk, 
(HDK), Göteborg, 2008, s.6 
13 Margareta Zetterblom, Textile Sound Design, 2007 
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formgivningsprojekt där ljudabsorberande textilier ändrar form när ljudnivån 

växer. 

  

I Kaja Toomings avhandling är utgångspunkten att förstå sambanden mellan 

hur handtuftning14 beter sig vid val av olika fibermaterial samt hur två och tre 

dimensionella former kan arbeta tillsammans i ett inredningssyfte. Åsa Loms 

syfte är att erbjuda yrkesgruppen arkitekter, inredningsarkitekter och designers 

en estetisk tilltalande produkt som dekoration med ljuddämpande egenska-

per.15  Syftet i Margareta Zetterbloms uppsats är att öppna upp för en bredare 

formgivning där forskningen skett på teoretiska grunder inom akustik och tex-

til.16 I samtliga fall är produkternas ljudmätningar utförda i olika offentliga mil-

jöer. Där metoden är att närma sig en kombination av analyser och synteser 

som börjar från fiberns funktion. Detta inkluderar en beskrivning och förklaring 

om det vetenskapliga och studien kring bland annat tekniken handtuftning där 

de estetiska och akustiska proportionerna ger variationer av fibermaterialet.17  

 

Margareta Zetterbloms ljudabsorbenter påvisar att densiteten är en viktig kom-

ponent när ljudabsorbenterna har testats i miljöer för att finna samklang med de 

akustiska kraven gällande ljudvågorna. Flera olika fibrer har testats och ull är 

den fibern som använts övervägande av flera orsaker. Bland annat på grund av 

de naturliga egenskaperna ullen har såsom god ljudupptagningsförmåga och 

flamsäkerhet.  Prototyperna kan varieras i kulörer, vilket öppnar upp för en 

bredare formgivning.18 I Åsa Loms projekt har målet varit att tillverka flera pro-

totyper av tuftade väggpaneler för att kunna producera en standardprodukt 

med uppmätta akustiska värden.  Formgivningen är för att ge ljudabsorbenter-

na ett mönster i kulörer från samma färgskala och med olika garnlängder. Olika 

                                                 
14 Med en tryckluftspistol skjuts täta stygn av garn in från baksidan, Åsa Lom, s. 6 
15 Åsa Lom, s 4 
16 Margareta Zetterblom 2007 
17 Kaja Tooming, sammanfattning 
18 Margareta Zetterblom, 2007 
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mönster bildas beroende på hur de olika mönsterdelarna placeras. Genom detta 

skapas stor bildvariation genom rotation och upprepning. Vilket innebär att fi-

bermaterialet, placeringen och storlek har betydelse gällande de ljudabsorbe-

rande väggpanelerna. 19 Margareta Zetterbloms material är stickat i tre lager i 

en stickmaskin i dubbel bredd, materialet går igenom en valkningsprocess för 

att uppnå en viss densitet, tyngd och struktur i ett tredimensionellt utförande. 

Genom detta uppfylls ljudkraven som krävs i ett speciellt utrymme så att ljud-

vågorna ska kunna fångas upp av ytan för att på rätt sätt komma in i tyget.  

Produkter som kan varieras utifrån beställarnas önskemål.20  

 

Ljudabsorptionstester utförs av de alster som Kaja Tooming tillverkat för sin 

doktorsavhandling.  Där en beskrivning ges på vad ljudabsorption innebär för 

att dämpa eller fånga upp ljud via det textila materialet. Vidare inkluderar fak-

torer såsom det handtuftade verkets täthet, garnets grovlek, längd, struktur och 

hur bottenväven behandlas efter tuftning. Utifrån de krav som ställs på ljud-

upptagningsförmågan och var i rummet objektet placeras.21 För att kunna utfö-

ra absorptionstesterna har bland annat Åsa Lom satt två primära gränser. Det 

ena är uppskatta ljudabsorptionsfaktorn och det andra är att upptäcka fysiska 

gränser kring form, densitet, materialets tjocklek, fibrernas samspel, volym 

strukturen och struktur på fibern.22  De akustiska målen i Åsa Loms projekt var 

bland annat att få utförda mätningar utifrån Kasthalls Mattor och Golv AB 

standardsortiment. Inriktningen i examensprojektet är att göra ljudmätningar 

på prototyperna för att bli en del i ett större sammanhang/helhet utifrån upp-

dragsgivarens beställning av exempelvis offentliga miljöer.23  

 

                                                 
19 Åsa Lom, s. 4f  
20 Margareta Zetterblom, 2007 
21 Kaja Tooming, s.59 
22 Ibid, s. 5  
23 Åsa Lom, s. 4 f  
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I Kaja Toomings avhandling undersöktes sjutton olika tuftade garnsorter mot 

både limmad och olimmad bottenväv och ljudabsorptions mätningar utfördes 

på flera olika sorter bland annat ull, bomull, lin, råsilke och viscose. Längden på 

garnet varierar mellan 18 – 40 millimeter och har ibland varit dubbelsidig med 

en längd på 80 millimeter.24  Det framkommer av de ljudabsorptionstester som 

Kaja Tooming utfört är att ull är det material som har bäst och högst ljudab-

sorption. Andra textila material hade också hög ljudabsorptionsförmåga men 

det var mer beroende på om de var tuftade på limmade eller olimmade botten-

vävar vilket inte har någon inverkan på ullen. Flera av materialproverna är ide-

aliska eller i närheten av ultimat ljudupptagning. Material vid lågfrekventa ljud 

med limmad bottenväv visade bättre resultat än med olimmad bottenväv i Kaja 

Toomings tester. Generellt tas det högfrekventa ljudet upp bättre på olimmade 

bottenvävar än på limmade.25  Prover med limmad bottenväv placerade direkt 

mot väggen påvisade väldigt dålig ljudupptagning på alla frekvenser, likaså 

olimmade prover. Slutledningen i dessa tester är att behandlingen av bottenvä-

varna har betydelse för ljudupptagningen. Olimmade material har en sämre 

ljudupptagning men ökar efter behandling med lim. Slutligen påvisar det i Kaja 

Toomings avhandling att absorptionsfaktorn på materialen med hög absorp-

tionsfaktor minskar efter behandling med lim. Längre garntrådar ger signifikt 

utmärkt bra resultat på god ljudupptagnings förmåga.26   

 

Det är bra att ha ett så brett sortiment som möjligt ur alla ljudklasser.  Är de do-

kumenterade och är certifierade är det en fördel ur konkurrenssynpunkt enligt 

Åsa Lom.27   

 

                                                 
24 Kaja Tooming, s. 60 
25 Ibid, s. 72 
26 Ibid,  s. 70 f  
27 Åsa Lom, s. 19 
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Frågorna i forskningsprojekten som Kaja Tooming, Åsa Lom och Margareta 

Zetterblom arbetat med har bland annat varit: Har fiberstrukturen i garnet en 

signifik effekt på absorptions förmåga och har lim på bottenväven någon effekt 

på absorptionsfaktorn?28 Samt: Hur samspelar de akustiska och estetiska kvali-

teterna gentemot varandra?29 Detta för att en vetenskaplig utveckling av nya 

tekniker och idéer för industrin ska finnas, med en inriktning mot textila och 

akustiska material.30 Genom att placera produkter i olika rum såsom bostaden, 

loungemiljö, klassrum och på kontor upptäcks estetiska kvaliteter för att upp-

täcka material, mönster och kulörers egenskaper. Akustikmätningar görs även 

med hjälp av rörmetoden, som innebär att ljudstyrkan kan mätas efter att ljudet 

passerat materialet.31  

 

Undersökningarna är konkreta exempel på hur praktikbaserad design bär frukt 

för både teori och praktik. I exempel påvisas hur empirisk32 forskning kan leda 

till teoretiska slutsatser som helhet och bakgrund. 33 Väggpaneler som har akus-

tiska mätvärden kan lättare användas tidigt i projekteringar i samklang med 

arkitekter eller designers. Dessa ska även kunna klassas som konstverk och av-

sättas ekonomiskt som det. 34 

 

 

3.2 Buller, ohälsa och öppna kontorslandskap 

 

Att arbeta med bullerfrågor systematiskt och långsiktligt innebär kunskaper om 

hur buller uppstår och hur det sprider sig. Det ökar förståelsen kring hur sam-

banden är mellan buller och absorbenter utifrån Arbetsmiljöverket normer och 

                                                 
28 Kaja Tooming, s. 60 
29 Åsa Lom, s. 5 
30 Kaja Tooming, s. 155 
31 Åsa Lom, s. 6   
32 Empiri innebär att en slutledning är grundad på erfarenhet, www.wikipedia.se  
33 Kaja Tooming, s. 155  
34 Åsa Lom, s. 4 
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förslag. 35 Hur mycket ljud en ljudabsorbent kan ta upp beror på absorptions-

faktorns storlek. När en ljudvåg träffar en vägg kommer en del av ljudenergin 

att reflekteras mot väggytan absorberas och passera igenom. Det som absorbe-

ras beror på väggens material och hur den är monterad. 36 Ljud reflekteras och 

absorberas mot både hårda och mjuka ytor. Mot hårda ytor såsom kakel och be-

tong reflekteras ljudet medans de mjuka ytorna såsom mineralull och textilier 

absorberar ljudet. För att få en god ljudupptagning är montering av absorben-

terna av stor betydelse liksom tjockleken. När ett efterklangsljud uppstår ska 

ljudkällan stängas av och för att kunna göra det på ett effektivt sätt måste kun-

skaper till om ljudtrycksnivåns karaktär. Det vill säga kunskaper om ljud-

trycksnivån är hög eller låg i efterklangsfältet. Vilket beror på rumsabsorptio-

nen och på ljudabsorbentens material som medför att efterklangsljud bildas och 

uppstår beroende på vilka ytor det möter.37 Textil orsakar energiförlust hos 

ljudvågen på grund av att textilen har porösa öppna porer, som bidrar till att 

ljudvågorna kan tränga in. 38  

 

För att förstå sambanden ytterligare vid tillverkning av textila ljudabsorbenter 

ges en inblick i hur ljudkällor uppstår. Om en person befinner sig intill en bull-

rig apparat har inte mängden ljudabsorbenter någon större betydelse. Det är 

när en person befinner sig på avstånd från starka bullerkällor som effekten blir 

mer påtaglig. Det bidrar till att ljudklimatet upplevs behagligare till följd av att 

efterklangstiden minskat med hjälp av ljudabsorbenter. Det blir då lättare att 

samtala som leder till en ökad trivsel och en minskning av oljudens tröttande 

inverkan. 39 Samtidigt får rummet en god taluppfattbarhet vilket innebär att rös-

                                                 
35 Arbetsmiljöverket, s 5 
36 Ibid. s. 80 
37 Ibid. s 83 
38 Ibid. s. 88f 
39 Lennart Karlén & Anders Schönbeck, s. 91f 
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ten inte behöver höjas för att bli hörd. Detta sker när både bakgrundsbullret och 

efterklangstiden är låg. 40 

 

Lågfrekventa ljud kan orsaka ohälsa i form av stress vilket finns i det öppna 

kontorslandskapet. D et är ljud som kommer från bland annat datorer, kopiato-

rer och fläktsystem. Detta framgår av en undersökning som Sahlgrenska aka-

demien utfört som påvisade att personer som utsatts av lågfrekvent ljud hade 

en längre reaktionstid och sämre inlärningsförmåga. Det påvisade även att per-

soner med hög arbetsbelastning var en större riskgrupp och fick ökad nivå av 

stresshormonet kortisol i saliven. 41 

 

Under 1970-talet hade de öppna kontorslandskapen sin genomslagskraft,  

som bidrog till att de akustiska ljudproblemen ökade. I och med att de akustis-

ka ljudproblemen ökade dirigerade man om personalen och kombikontoret 

föddes. Det innebar att skrivborden låg som ett pärlband längs en fasad och 

personalen fick varsitt litet bås att stänga in sig i och som löste dåtidens aku-

stikproblem. 42  Nu som då är utgångspunkterna att finna de bästa lösningarna 

för god ljuddämpning där avgränsningen kan ske med hjälp av bland annat 

möbler och textilier. Men idag krävs det kompromisser för att lösa de akustiska 

ljudproblemen då det råder olika behov som ska harmonisera utifrån arbetsgi-

varens synsätt, arkitektens planering och personalens vilja. Personalens vilja 

och upplevelser om vad som är störande ljud i ett öppet kontorslandskap före-

faller väldigt olika. Det innebär att de ljuddämpande åtgärderna ser olika ut be-

roende på vilken typ av verksamhet det är som råder i lokalen och i vilken ut-

sträckning personalen upplever oljud. Vad händer då med ljudet när dessa 

kompromisser måste göras undrar författarna till artikeln Öppna kontor – ny 

trend. Där de frågar sig om det går att få en bra ljudmiljö mellan arbetsplatserna 

                                                 

40 Lennart Karlén & Anders Schönbeck, s. 101 
41 Pressmeddelande från Göteborg universitet, www.forskning.se/pressmeddelande.se 
42 Lennart Karlén & Anders Schönbeck, s. 59 

http://www.forskning.se/pressmeddelande.se
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i ett öppet kontorslandskap som inte stör och hur skapar man det i sådana fall? 

Personalen kan ibland uppleva det störigt och oroligt beroende på vilken verk-

samhet det är i lokalen. En arbetsplats såsom redaktioner eller säljkontor funge-

rar ypperligt i det öppna kontorslandskapet och är att föredra. Men för utred-

ningsverksamheter eller liknande är lösningen inte lika bra då de störande lju-

den kan vara direkt olämpliga för synen och hörselintrycken.43  

 

Ljudnivån i det öppna kontoret som har en möbleringstäthet på tre meter mel-

lan två sittande rader kan ge en avståndsdämpning på cirka tio decibel (dB). 

Ljudnivån är vid vanligt tal är 60 – 65 dB(A) rakt framifrån. Benämningen (A) 

efter dB är ett filter som är det vanligaste vägningsfiltret som används vid be-

dömning av hörselskaderisk. När den närmaste grannen talar kan ljudet bli 50-

55 dB(A) . Enligt tidskriften Bygg och teknik kan man sänka ljudet via en skärm, 

då bryts ljudlinjen och en dämpning kan ske med fem, sex dB(A), men det är 

fortfarande tydligt hörbart. Ett annat sätt att dämpa ljudet kan vara via reflexer 

i taket samt med ljudabsorbenter. Då kan ljudet dämpas med upp till 23 Db (A). 

Vilken typ man väljer av ljudabsorbenter avgörs utifrån vilken verksamhet det 

är i lokalen och hur personalen är placerade. Om de exempelvis sitter i grupp, 

då vänds ryggen mot övriga kollegor vilket ökar ljuddämpningen men inom 

gruppen är ljudnivån högre. En oväntad effekt är att kollegor som sitter längre 

ifrån hörs tydligare vilket kan uppstå även om rummet har en bra dämpning. 

Det beror på att vissa platser i rummet binds ihop akustiskt men genom nog-

grannhet i detaljplaneringen kan det lösas genom att den ena mötande ytan är 

ljudabsorberande. 44  

 

I uppsatsen Textila ljudabsorbenter, Formen och materialets betydelse framgår det att 

en tredimensionell yta fungerar bra som ljudupptagare av det högfrekventa 

                                                 

43 Lennart Karlén & Anders Schönbeck, s. 59 
44 Ibid, s. 59 
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ljudet och att en plan yta med kombinationsmaterial får den bästa ljudupptag-

ningen vid lågfrekventa ljud. Vilket innebär att olika typer av ljud kräver olika 

typer av ljudabsorbenter. Det betyder att en absorbent med kombinationsmate-

rial lämpar sig väldigt bra på kontor och där även placeringen av absorbenten 

är av avgörande betydelse. 45  

 

 

    4. RESULTAT   

 

Under kommande avsnitt är resultatet utifrån textanalyserna. Inledningsvis 

görs en beskrivning kring buller vid kontakt med olika material. Sedan går jag 

vidare med hur lågfrekvent ljud påverkar hälsan för att vidare ge en inblick i 

det öppna kontorslandskapet. I hela avsnittet vävs formgivarna Kaja Tooming, 

Åsa Lom och Margareta Zetterbloms textila forskningar samman med de olika 

rönen. Den tidigare skrivna uppsatsen används även som utgångspunkt. Detta 

gör att en inre logik uppstår då de olika delarna relaterar till helheten vilket en 

kvalitativ analys kännetecknas av.46 

 

 

    4.1 Textila absorbenter och ljudbuller 

 

För ökade kunskaper i gällande textila ljudabsorbenten vänder jag mig till Ar-

betsmiljöverket som ger ut skrifter kring buller och bullerbekämpning. De ger 

ett underlag för hur man på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan arbeta med 

bullerfrågor. Genom kunskaperna från Arbetsmiljöverket kring bullrets upp-

komst, spridning, mätningar och åtgärder ger det ett av flera delsvar utifrån 

problemformuleringen: Vilka kunskapsområden blir synliga vid tillverkning av textila 

ljudabsorbenter med inriktning mot det lågfrekventa ljudet? Vilka kunskapsområden 

                                                 

45 Lena Bobrowski, Textila ljudabsorbenter, B-uppsats, Linköpings Universitet, 2007, s. 20f 
46 Bo Davidsson & Runa Patel, s. 105 
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kan en tillverkare av textila ljudabsorbenter behöva belysa utifrån ett specifikt ljudpro-

blem? Vid tillverkning av textila ljudabsorbenter underlättar det förståelsen för 

hur sambanden är mellan buller och absorbenter. Det är väggens material och 

montering som avgör om ljudvågen absorberas mot väggytan eller inte. Samma 

faktorer gäller de textila ljudabsorbenterna vars fibermaterial, placering och 

storlek är av betydelse vilket Åsa Lom tar upp i sitt examensarbete Tuftade ljud-

absorbenter. Enligt Arbetsmiljöverket absorberas och reflekteras ljudet mot både 

hårda och mjuka ytor, som beror på absorbentens montering och tjocklek. Texti-

lier som absorberar bra är bland annat ull på grund av dess naturliga egenska-

per enligt Margareta Zetterbloms licentiatuppsats Textile Sound Design.  

 

För att besvara vilka kunskapsområden som blir synliga vid tillverkning av tex-

tila ljudabsorbenter är kunskaper om ljudet. Detta är för att skapa förståelse 

kring hur ljudet beter sig och kring vilka akustiska kunskaper det är som krävs. 

Arbetsmiljöverket menar att när en ljudkälla stängs av snabbt upphör inte lju-

det på en gång utan ett så kallat efterklangsljud uppstår. Hur snabbt ljudet 

klingar av beror på ytornas begränsningar och de ljudabsorberande egenska-

perna på materialet.  I efterklangsfältet blir ljudtrycksnivån låg vid hög ljudab-

sorption som när exempelvis textil med god ljudabsorption förs in i ett rum. Det 

är textilens porositet som exempelvis ull har som bidrar till att ljudvågorna kan 

komma in i materialet.  Det innebär att när efterklangstiden minskar upplevs 

ljudklimatet mer behagligt. Det beror på att ljudnivån sänks och att olika ljud-

absorberande faktorer med hög ljudabsorption har effekt. Det bidrar till att tal-

uppfattbarheten blir bättre i rummet. 

 

Att tillföra ljudmätningsmetoder är för att förstå sambanden mellan textilen och 

akustiken såsom ljudets uppkomst, utbredning, mottagning och påverkan. Via 

en metod med rör kan ljudmätningar utföras på textilierna, genom att mäta 

ljudstyrkan direkt efter att ljudet passerat det absorberande materialet. Den me-



  22 

toden använder sig Åsa Lom av i sitt examensarbete för att fastställa skillnaden 

i ljudstyrkan. Den ljudutbredning som sker baseras då på hur ljudeffekten för-

delas i omgivningen kring ljudkällan. Inomhus absorberas dessa ljudvågor av 

begränsningsytor av exempelvis textilier och möbler och utomhus av byggna-

der eller träd.  

 

4.2 Textila ljudabsorbenter, ohälsa och öppna kontorslandskap  

 

I uppsatsen görs avgränsningar till det öppna kontorslandskapet där det låg-

frekventa ljudet dominerar. För att komma åt lågfrekventa ljud i den miljön är 

en limmad bottenväv att föredra som Kaja Tooming kommit fram till när ljud-

tester utförts på handtuftade absorbenter.  Detta framgår även av skribentens B-

uppsats Textila ljudabsorbenter där textila material kan kombineras med exem-

pelvis polyesterfibermaterial för bästa ljudupptagning av det lågfrekventa lju-

det. Ett ljud som kan störa uppmärksamheten och koncentrationen på arbetet, 

samt utveckla en ökning av stresshormoner.  Ytterligare kan nämnas att sam-

banden är att få insikt kring buller för att synliggöra ytterligare kunskapsområ-

den rörande textila ljudabsorbenter. Undersökningar som Sahlgrenska Akade-

mien har gjort på kontor, påvisar att försöksgruppen som utsattes för det låg-

frekventa ljudet fick en ökning av stresshormonet kortisol. Det bidrog till att 

personerna gjorde en sämre arbetsinsats, fick längre responstid, ökad känslighet 

för buller och sämre inlärningsförmåga. 

 

Flera inblickar görs i hur ljud beter sig i öppna kontorslandskapet som uppsat-

sen avgränsats till och som man kan läsa om i artikeln Öppna kontor – ny trend. 

Genom denna inblick införskaffas kunskaper kring hur ljud beter sig i en denna 

specifika miljö. Enligt artikeln har de öppna kontorslandskapen både expande-

rat och avtagit under 1990-talets senare del. Som ofta leder till kompromisser 

som består av att finna en bra ljudmiljö som inte stör personalen.  Vidare är det 
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ett problem som kan lösas genom att för det första utgå från vilken typ av verk-

samhet det är som råder i det öppna kontorslandskapet som exempelvis en re-

daktionell eller utredningsverksamhet. Det leder idag till att planering och i 

prioritering görs utifrån flera berörda parter såsom arbetsgivaren som värderar 

yteffektivitet, samarbetsmöjligheter och öppenhet. Arkitekten som efterlyser 

rymd, ljus och en sammanhållen inredning med en inriktning mot effektivitet 

och social tillvaro som arbetsgivaren eftersträvar.  Samt personalens behov som 

för det mesta vill sitta ostörda och arbeta i avskildhet.  

 

Men målsättningen är ändå att dämpa det lågfrekventa ljuden med ljudabsor-

benter och det kan göras upp till 23 decibel(A) genom att bryta ljudlinjen med 

skärmar eller med absorbenter på väggar eller tak. Valet av ljudabsorbenter be-

ror på vilken typ av verksamhet det är i lokalen och hur personalen är placera-

de. Via en detaljerad planering kan man även lösa oförväntade ljud som binds 

ihop akustiskt på vissa ställen samt att personal i det öppna kontorslandskapet 

upplever ljud väldigt olika. En del upplever en befrielse när fläktarna tystnar 

även om de inte reflekterat på det under dagen som i nästa stund byts ut mot 

att kollegornas prat stör. Genom detta specifika ljudproblem av lågfrekvent ka-

raktär är inblicken av betydelse för att få insikter kring problemområdena som 

påverkar tillverkningen av textila ljudabsorbenter. Genom detta kan man välja 

rätt typ av egenskaper i det textila materialet. Vilket innebär att textila fiber-

kunskaper och akustiska kunskaper är nödvändiga vid tillverkningen.  

 

 

4.3  Sammanfattning 

 

Sambanden mellan de olika kunskapsområdena blir synliga genom att insikter 

ökar och nya perspektiv utvecklas via textanalyserna. Genom att studera textila 

forskningsresultat upptäcks betydelsen av fibrernas egenskaper och tillämpade 
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textiltekniker. Kaja Tooming och Åsa Lom använder sig av handtuftning där de 

på olika sätt bearbetar materialet för bästa ljudupptagning och Margareta Zet-

terblom gör detsamma via sin stickmetod. Forskningen utvecklar nya perspek-

tiv kring textila material och tillverkningstekniker som gynnar formgiva-

ren/tillverkaren. Den nya kunskapen bidrar till nya utvecklingsmöjligheter 

kring hur man kan gå vidare med en liknande eller annan textil metod.  Det på-

visar de ljudtester och formgivningsexperiment som gjorts och som bidrar till 

att gemensamma mål nåtts genom att experimentera med textila fibrer som le-

der till att olika akustiska behov kan tillfredställas. Forskningen på textila fibrer 

synliggörs då det krävs både fördjupade kunskaper och gediget arbete för att 

uppnå de ljudkrav som ställs för att förbättra akustiken och försköna ett rum.  

 

För vidare samband ges inblick i hur ljud beter sig i de öppna kontorslandska-

pen samt vilka insikter som behövs beroende på vilken typ av verksamhet det 

är som råder i lokalen. Likaledes ger arbetsmiljöverket och artikeln Bygg och 

teknik information kring hur ljudet beter sig i de specifika miljöerna.  Arbetsmil-

jöverket som arbetar med hur buller uppstår, sprider sig och hur bullermät-

ningar kan utföras, redogör även för hur stor ljudupptagningsförmåga en ljud-

absorbents bör ha. Utifrån absorbentens ljudupptagningsförmåga och ljudets 

karaktär görs ljudmätningar på efterklangsljudet. Det är ljudets karaktär som 

avgör hur den textila ljudabsorbenten skall formges. I tidskriften Bygg och teknik 

går det att utläsa att olika behov kan råda mellan arbetsgivaren, arkitekten och 

personalen. Vilket bidrar till ytterligare kompromisser utöver bullrets naturliga 

beteende såsom att ljudbindningspunkter kan uppstå i ett rum som kan ge ljud-

störningar trots god absorption. Även bra arbetsplacering på personalen och 

bra lösningar kring de olika kompromissfaktorerna kan förbättra ljudmiljön.  

 

Insikter fås även kring hur buller påverkar hälsan via Sahlgrenska Akademiens 

undersökningar. Enligt undersökningar som bedrivits på kontor och på det låg-
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frekventa ljudet påvisar att lågfrekventa ljud skapar ohälsa och som ger förhöj-

da halter av stresshormonet kortisol. En ytterligare insikt som tillverkare bör ha 

kännedom om då det belyser ett specifikt ljudproblem.   

 

Genom att synliggöra olika kunskapsområden ges nya perspektiv, inblickar och 

insikter kring textila material, tekniker, ljud, ohälsa och det öppna kontorsland-

skapet. Det berikar uppsatsen då den går ut på att ge den textila ljudabsorben-

ten en förnimmelse av det konstsköna. Samt påverka upplevelsen i rummet ut-

ifrån både ett estetiskt och akustiskt perspektiv med en fördjupning i hälso-

aspekten. Olika textila fibrer har varierande ljudupptagningsförmågor beroen-

de på grovlek, längd och vilken behandling materialet utsätts för. Likaväl påvi-

sas det av uppsatsens resultat att varierande kunskaper är av vikt. När rum-

mets utformning, ljudets påverkan på hälsan och ljudets akustiska egenskaper 

är varierande. Allt detta vävs samman till en estetisk textil ljudabsorbent med 

god ljudabsorption. 

 

    5. DISKUSSION 

 

Diskussionen kommer att löpa i samma ordning som uppsatsen är skriven med 

en inledning kring valet av metod. För att sedan gå vidare till att diskutera om 

uppsatsens syfte och problemformulering uppnåtts. I diskussionen diskuteras 

forskningen som bedrivits kring textila material och tekniker samt ljudet, häl-

soproblemen och det öppna kontorslandskapet utifrån resultatet. För att av-

slutningsvis diskutera uppsatsen i sin helhet och vad jag hade kunnat göra an-

norlunda eller bättre.  

 

Under arbetets gång har tankar väckts hur jag skulle ha kunnat göra uppsatsen 

annorlunda och/eller bättre. Jag inser att den hade kunnat bli både bättre och 

annorlunda. I backspegeln kan jag se att de olika problemområdena borde ha 
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begränsats då materialet växte vilket bidrog till att problemformuleringen emel-

lanåt var svår att besvara. Men svaren har ändå kraftigt begränsats för att rym-

ma inom den tidsangivna ramen och uppsatsen storlek. Detta beror på att min 

ambition har varit att få en så bred bas som möjligt i jakten på den fullgoda tex-

tila ljudabsorbenten. Om den skulle gjorts annorlunda skulle det vara av vikt 

med enbart fördjupning kring textila material och textila tekniker då det finns 

mer information att hämta inom området.  

 

5.1 Studiens metod 

 

Jag avsåg att göra en dokumentstudie i form av en kvalitativ textanalys för att 

få en bredare kunskap som ett komplement till den tidigare informationen jag 

införskaffat mig via bland annat den tidigare skrivna uppsatsen inom området 

textila ljudabsorbenter. Min avsikt har varit att sammanhangen fogats ihop bit 

för bit för att uppnå uppsatsen syfte och problemformulering. Jag vill påvisa att 

materialet medvetet avgränsats i uppsatsen för att få en fördjupning kring vad 

en fullgod ljudabsorbent är med inriktning mot det avgränsade lågfrekventa 

ljudet och det öppna kontorslandskapet. Jag har valt att inte inrikta mig mot 

andra miljöer och ljudfrekvenser såsom dagis och skola där det högfrekventa 

ljudet dominerar. Jag har valt att instudera bestämda avsnitt ur aktuell forsk-

ningslitteratur som bedrivits gällande textila material, tillverkningstekniker och 

ljud i ett led att uppnå uppsatsen syfte och problemformulering.  

 

Jag avser med detta att genom den kvalitativa textanalysen utgått från en verk-

lighet som består av att textila ljudabsorbenter tillverkas och växer på markna-

den för att finna sammanhang vad en textil ljudabsorbent behöver för egenska-

per. Detta har instuderats utifrån mitt urval och intresseområde då den bygger 

på egen intuition och förförståelse som det sägs ibland att de kvalitativa studi-

erna även bygger på.  Jag anser att den kvalitativa dokumentstudien fallit väl 
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inom ramen för att komma fram till en sammanhängande kunskap riktad mot 

formgivare och tillverkare av textila ljudabsorbenter.  Genom detta kan en dis-

kussion fortgå utifrån en helhet där delarna stämmer överens med uppsatsen 

problemformulering. 

 

De nya insikterna består av att jag fått en bredare insikt i vilka kunskaper som 

är bra eller rent av nödvändiga vid tillverkning av en textil ljudabsorbent. Detta 

anser jag vara tolkningar utifrån den informationen från olika kunskapsområ-

den såsom Arbetsmiljöverket, de medicinska slutsatserna gällande det lågfre-

kventa ljudets påverkan på hälsan samt från de textila forskningsresultaten.  Ut-

ifrån detta har jag fått en ny, bredare och djupare förståelse i mitt letande både 

utifrån de textila kunskaperna och informationen kring ljud, ohälsa och de 

öppna kontorslandskapen. För att indirekt förstå kunskapernas betydelse när 

en textil ljudabsorbent ska tillverkas med syftet att placeras i ett rum.  

 

 

5.2 Studiens resultat 

 

Jag anser att kunskap läggs till kunskap och insikt med insikt vilket ger form-

givningen ett nytt ansikte utifrån forskningens betydelse kring textila materials 

ljudupptagningsförmågor och övrig information. Jag anser att textila materia-

lets förmåga och teknik är avgörande för att en god ljudabsorption ska uppnås. 

Forskningsresultat på tekniker som maskinstickning och handtuftning ger i 

uppsatsen är underlag på några tekniker på vägen till en produkt som skall för-

sköna. Jag anser även att de ljud och materialtester som gjorts samt information 

kring hälsoproblem och om ljudet i det öppna kontorslandskapet ger uppsatsen 

underlag till att diskutera sambanden mellan de olika områdena på vägen från 

en ljudabsorbents födelse, uppväxt och slutstation. Det vill säga en produkt 

som absorberar ljud och som förskönar estetiskt och akustiskt. Jag anser även 
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att studierna av flera forskningsprojekt samtidigt görs för att finna samband 

kring textila materials egenskaper vid olika ljudfrekvenser, ljud kunskaper, lo-

kalverksamheter och hälsoproblemens gissel. För att uppnå varierande insikter 

när ett rum skall ljudabsorberas vill jag med detta visa att en formgivaren varie-

rande kunskaper kan effektivisera formgivningsarbetet. De mixade kunskaper 

underlättar tillverkningen av ljudabsorbenter när kunskaperna har en fördjup-

ning kring textila material, tekniker, ljudkunskaper, insikter i hälsoproblem och 

hur ljudet på arbetsplatsen är. Via uppsatsen vill jag påvisa att formgiva-

re/tillverkare kan marknadsföra fördjupade kunskaper vilket jag anser tyder på 

professionalitet. En formgivare/tillverkare kan påverka utbudet och påvisa att 

material och teknikertester är utförda och att produkter är ljudmässigt licensie-

rade.  

 

Jag anser även att formgivaren bör göra fältstudier efter att ljudabsorbenterna 

monterats för att lyssna in och bilda en uppfattning om lokalens ljud. Därför att 

det ibland förekommer ljudstörningar i rummet trots åtgärder. Vilket beror på 

rummets bindningspunkter inte åtgärdats då problemet inte uppdagats förrän 

efteråt. En sådan tillförd kunskap ökar förtroendet för uppdragsgivaren och ty-

der på professionalitet och spetskompetens. Vidare i texten kommer jag att ana-

lysera min tankar om uppsatsen.  

 

Initialt gjorde jag en introduktion till ämnesområdet som löpte genom hela 

skriften där avsikten har varit att belysa ett problem utifrån praktiska och teore-

tiska utgångspunkter för att sedan väva samman de. För mig har det varit både 

ett medvetet och omedvetet val då jag anser att uppsatsen skrivs för likasinnade 

och kanske till och med till en riktad läsare som arbetar eller kommer att arbeta 

med estetiska textila ljudabsorbenter. Jag vill med detta skapa nya samband ut-

ifrån betydelsefulla aspekter för att bana väg för nya upptäckter och insikter. 

Jag upplever även att uppsatsen fyller ett syfte kring att skapa idéer hur en 
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formgivare kan gräva på plats med en förhoppning om att även inspirera andra 

med ett liknande arbetssätt.    

 

Avslutningsvis är svaret konkret att allt från fiber- till lokalkännedom är spets-

kompetenser som underlättar för tillverkaren och som besvarar uppsatsens 

problemformulering: Vilka kunskapsområden blir synliga vid tillverkning av textila 

ljudabsorbenter med inriktning mot det lågfrekventa ljudet? Vilka kunskapsområden 

kan en tillverkare av textila ljudabsorbenter behöva belysa utifrån ett specifikt ljudpro-

blem? Via problemformuleringen har många delsvar givits och flera olika kun-

skapsområden har analyserats.  

 

5.3 Förslag till fortsatta studier och metod    

 

Som exempel kan Textil högskolan i Borås nämnas som med stor framgång ut-

vecklar tekniska material och textila tekniker med en inriktning mot ljudabsor-

benter. I en kommande studie kan en fördjupning göras på textilmaterial och 

tekniker för att ge en fördjupning som ger en gedignare smalare kunskaps-

grund när syftet är att skapa estetiska textila ljudabsorbenter som förskönar.  

Det i sin tur kan generera till att en egen produktutveckling riktad till olika mil-

jöer kan fortgå med inspiration utifrån forskningsresultaten.  Där de praktiska 

teorierna bygger på erfarenheter som används till underlag och inspiration vid 

vidare utveckling utifrån beställarens behov.  

 

Om mätningar och tester skall göras på textila material är en kvantitativ metod 

att föreslå. Genom att göra mätningar och jämförelser mellan olika material kan 

upptäckter göras kring vilka material som lämpar sig bäst i olika miljöer utifrån 

formgivarens kunskaper och beställarens krav. Genom en kvantitativ metod 

kan en kunskapsbank byggas upp som är till för formgivaren och expansionen 

av textila ljudabsorbenter.  
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     Bilaga 1:  

  

Bilder på ljudabsorbenter 

 

Bild nr 1: Ljudabsorbent av Kaja Tooming, ”Flow” 

Hämtat från: http://www.jonseredsherrgard.gu.se/verksamhet/seminarier/notiser/ Nyhe-

ter/Nyheter+Detalj/?contentId=737865 (2009-03-11, 13.28) 

 

Bild nr 2: Ljudabsorbent av Åsa Lom, handtuftade ljudabsorbenter          

Hämtad från: http://www2.hdk.gu.se/examen08/dk/asalom/ (2009- 03-09, 10.47) 

 

Bild nr 3: Detalj av handtuftad ljudabsorbent av Åsa Lom 

Hämtad från: http://www2.hdk.gu.se/examen08/dk/asalom/ (2209-03-11, 11.06) 

 

Bild nr 4: Ljudabsorbent av Margareta Zetterblom, ”Silence” 

Hämtad från: www.smarttextiles.se/sv/om/bilder/ljud%20mat2.jpg (2009-03-18, 14.43) 
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      Bilaga 1 

     

   Bild nr 1: Ljudabsorbent ”Flow” av Kaja Tooming 

    Foto: Bengt-Ove Boström 

 

 

 

                      

     Bild nr 2: Handtuftad ljudabsorbent av Åsa Lom     Bild nr 3: Detalj av ljudabsorbent av Åsa Lom  

Foto: Åsa Lom                                               Foto: Åsa Lom 

 

      

     Bild nr 4: Ljudabsorbent av Margareta Zetterblom, ”Silence” 

Fotot hämtat från www.smarttextiles.se/sv/om/bilder/ljud%20mat2.jpg 

http://www.smarttextiles.se/sv/om/bilder/ljud%20mat2.jpg

