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Sammanfattning 

 

  

Den här rapporten redovisar arbetet bakom en utveckling och framtagning av aktiva, 

trådlösa hifi-högtalare, där teorier om unika akustiska fenomen testas och bekräftas.  

Högtalarna är tänkta att användas som utställningsobjekt och designkoncept. Även ett 

tillhörande styrsystem har utvecklats.  

Arbetet inleddes med en omfattande förstudie som innefattade användarundersökning 

och konkurrensstudie. Utifrån dessa kunde en kravspecifikation utformas som skulle 

komma att fungera som ett styrdokument genom designprocessen. 

Idégenereringsmetoder, konceptval, modellering samt fysisk byggnation ledde fram till 

gruppens önskade resultat. Stor tyngd lades även på att hålla ett genomgående 

formspråk i alla delar av systemet, där vi fokuserade på att utgå ifrån de former som är 

av stor akustisk betydelse, så att ljudegenskaperna kunde optimeras, samtidigt som en 

god design kunde erhållas.       

Resultatet blev två stycken fysiska, fullt funktionella och formmässigt korrekta hifi-

högtalare, gjorda åt uppdragsgivaren Transient Design. Det blev även en hel 

högtalarserie med fronthögtalare i två storlekar, stativhögtalare samt ett tillhörande 

interaktivt styrsystem. Det unika med detta system är dels kombinationen av trådlösa 

fullregisterhögtalare som sätter hifi-ljudet i centrum och samtidigt interagerar med en 

styrenhet som kommunicerar med de ljudkällor som önskas, och dels den hornprincip 

som högtalarna är byggda efter som ger dem en unik karaktär.  

I slutet av rapporten återfinns en diskussion där projektgruppen reflekterar mer om 
arbetsgången och resultatet. 
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Abstract 

  
This report shows the development and production of active, wireless hifi-speakers, 
where theories about some unique acoustic phenomena are tested and confirmed. The 
speakers are intended to be used as exhibits and design concepts. Also, an associated 
control system was developed. 
 
The work began with a comprehensive pilot study that included user survey and a 
competitor study. The pilot study resulted in a requirement specification which worked 
as a steering document through the design process. An important part through the 
project was also to use an consistently design in all of the parts in the system, and the 
design was built by shapes which gave positive results for the acoustics. This meant that 
the sound capacity could be optimized and mixed with an attractive design. 
 
The result was two, fully functional hi-fi speakers, made for the client Transient Design 
as a design concept. It also became a finished speaker series with the front speakers in 
two sizes, tripod speakers, and an interactive control system. The unique part of this 
system is partly the combination of the wireless full registry speakers, which puts the 
hifi-sound in the centre and interacts with head unit, and partly the horn which the 
speakers have its base design from. The principals of this horn give the speakers a 
unique character 
 
A discussion in which the project team reflects more about the workflow and the result 
is found at the end of the report. 
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Förord  

 

Nu när arbetet är slut finns det ett flertal personer som varit av stor betydelse för 
projektets framgång, och vi vill börja med att ge vår handledare Christian Bergman vid 
Högskolan i Skövde ett varmt tack för sitt stora engagemang. Lars-Ola Hoffer, 
uppdragsgivare och handledare från Transient Design, har även han visat stort 
engagemang för projektet och är också värd ett varmt tack. Vid prototyptillverkningen 
var det ytterligare två personer vars hjälp betydde mycket; Peter träsnidare i Tranås 
som hjälpte oss med material samt Christer på Gustavssons måleri i Tidaholm för att 
ha gett de färdiga prototyperna en fin lack.  
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1   Inledning 

1.1 Bakgrund 

Transient Design är ett företag i Alingsås som distribuerar exklusiva hifi-tillbehör. 
Företaget har under många års tid undersökt och provat olika akustiska principer för 
högtalare med olika resultat. Vissa av dessa principer har skapat mycket oväntade 
akustiska möjligheter, och delvis är det kombinationen av dessa som examensarbetet 
kommer att undersöka och lösa. 

1.2 Uppdraget 

Uppdraget är att med hänseende till Transient Designs resultat av olika akustiska 
experiment tillsammans och de fem beskrivna problem under ”1.2.1 Utgångspunkter” 
utveckla ett aktivt högtalarsystem med golvhögtalare och stativhögtalare, tillsammans 
med en tillhörande styrenhet. 
 
Högtalarsystemet ska vara aktivt och trådlöst, det vill säga att högtalarna har 
optimerade förstärkare inbyggda i sig och att signalen överförs trådlöst i digital form 
från en huvudenhet. Huvudenheten ska erhålla inställningsmöjligheter för såväl volym 
och ljudinställningar samt ljudingångar, fjärrstyrning och display. Högtalarsystemet 
ska till största del att utformas efter vad som är akustiskt korrekt, men samtidigt ha 
ett idag attraktivt utseende. Högtalarsystemets golvhögtalare ska även formges efter 
en ovanlig akustisk hornegenskap, där rör med en unikt utformad slitsning, se ”2.1 
Slitsning”, används för att ge en bättre basåtergivning.  

1.2.1 Utgångspunkter 

 Det är ett problem för användaren att kablar måste dras mellan förstärkaren 
och högtalare, och då främst när högtalarna till exempel ska placeras på 
motstående sida av rummet mot där förstärkaren står, eftersom då långa 
kablar måste dras och döljas på ett snyggt sätt. Ett följdproblem till detta är 
att signalen till högtalaren blir allt sämre ju längre kabeln blir. 

 Ofta köps en förstärkare efter hur många högtalare kunden har. Om en kund 
vill ha två stycken högtalare, så blir det naturliga att köpa en tvåkanals-
förstärkare. Om kunden sedan vill uppgradera genom att lägga till två 
högtalare till, till exempel två surroundhögtalare, skulle det betyda att kunden 
måste uppgradera förstärkaren till en fyrkanalsförstärkare.  

 I system där förstärkare och högtalare köps separat är det ofta som 
förstärkaren inte är optimerad efter vilka högtalare kunden har. Antingen kan 
det vara att högtalarna är för krävande för förstärkaren, eller att förstärkaren 
är för kraftig för högtalarna. Detta problem kan uppkomma om kunden vill 
byta sina fronthögtalare till ett par större, för då kan det vara så att 
förstärkaren skulle bli för klen, så att den måste uppgraderas. Det ska alltid 
vara rätt förstärkare till rätt högtalare.  

 Högtalarlådornas form är ofta inte anpassad till de akustiska principer som 
styr hur ljudvågorna ter sig, alltså hur bra högtalarna låter.  
Tillverkningskostnaden och/eller utseendet är ofta de element som styr hur 
högtalarlådan formges. 

 För att återge en god basåtergivning krävs ofta stora lådvolymer som ger 
klumpiga högtalare, alternativt en fristående baslåda som ofta tar stor plats. 

1.3 Mål 

Fronthögtalarna ska tillverkas i fullskaliga prototyper för demonstration. Dock så ska 
de vara passiva, det vill säga att de inte har en inbyggd förstärkare, men teoretiskt och 
genom datormodeller ska högtalarnas insida och materialval redovisas så att de skulle 
kunna vara en grund till en eventuell framtida produktion. Den inbyggda förstärkaren 
ska dock inte utvecklas, men platsen till den och dess kylning ska redovisas. 
  
Huvudenheten ska formges, men insidan ska inte utvecklas mer än att ta hänsyn till 
att all nödvändig elektronik får plats. På huvudenheten ska heller ingen prototyp 
tillverkas. Styrsystemet kommer i stora drag att redovisas hur det skulle fungera med 
hjälp av den trådlösa styrteknik som finns idag. Högtalarna som tas fram kommer att 
vara ett designkoncept, främst tänkta att användas som utställningsobjekt och 
designkoncept. Målet är att tillföra design som är akustiskt korrekt, samtidigt som den 
tilltalar ögat.  
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2   Förstudie 1 
 
I början av ett projekt läggs ofta de första byggstenarna för en stabil grund till 
efterföljande arbete i projektet i form av en förstudie. Förstudien är i detta fall 
uppdelad i två delar; ’Teknik och Akustik’ och ’Användare och Utformning’. 
 

2.1 Slitsning 

Den slitsning som var ett av grundkraven 
från uppdragsgivaren är en mycket unik 
hornprincip som tidigare använts på 
högtalarlådor av en högtalartillverkare vid 
namn Karlson på 50-talet. Det verkar som 
att den bara har använts på lådor med 
raka former, och aldrig rör.  
(Karlson, 1952)  
 
Slitsade rör har dock använts på teoretisk 
och experimentell nivå av uppdragsgiva-
ren.  
 
Teorin presenteras i stora drag, eftersom 
exakt hur slitsningen fungerar är utanför 
projektgruppens kompetens och då teorin 
också utvecklades för länge sedan finns 
heller inte mycket information att få tag 
på. Därför har gruppen till stor del utgått 
från uppdragsgivarens egna tankar och 
erfarenheter av slitsningen. 
  
 

 

Teori: 
Om högtalaren fastsätts på en sida av ett rör fungerar det som en orgelpipa; rörets 
längd och proportioner gör att röret förstärker en frekvens, och då högtalaren spelar 
ett brett frekvensregister kommer grundtonen och dess övertoner att förstärkas 
ytterligare, vilket ger en ojämn frekvenskurva.  
 
Om röret slitsas efter en exponentialkurva kommer dock frekvenskurvan att bli 
rakare, och om slitsningen når två tredjedelar av rörets totallängd blir frekvenskurvan 
i teorin helt rak. (Karlson, 1952) I figur 2.1 syns hur frekvenskurvan förändras i 
diagrammet, där X-axeln=Frekvensen (f) och Y-axeln=Ljudstyrkan (P), när röret 
förändras från ett rakt rör till ett rör som är slitsat ned till två tredjedelar. 
 
Enligt Lars-Ola Hoffer1 ger denna typ av slitsning en mycket jämn frekvenskurva, då de 
högsta frekvenserna mynnar ut i slitsningens tunnaste del och de lägsta i den grövsta 
delen. Han menar också att om lådan dämpas i form av att fårull, som är ett erkänt 
bra dämpmaterial till högtalarlådor, pressas ner i röret. På så sätt bromsas 
ljudhastigheten och röret blir akustiskt längre vilket gör att det spelar djupare 
frekvenser. Mängden fårull är dock något som inte kan beräknas, utan måste lyssnas 
fram. Att röret inte är för kort är också en viktig aspekt att ta hänsyn till, eftersom att 
ju kortare det är desto mer ull måste användas för att bromsa ljudhastigheten, och 
denna måste få plats. 

2.2 Olika typer av högtalare 

Eftersom olika typer av högtalare kommer att diskuteras i rapporten följer här en kort 
redovisning av de tre vanligaste högtalarsystemen. 

Studio 
Studiohögtalare, eller studiomonitorer som de vanligen brukar kallas, återger musiken 
mest äkta, och används därför mest till ljudinspelning och redigering i musikstudios. 
Ljudet är ofärgat, och spelar upp ljud så som ljudet ska låta. Nackdelen med detta kan 

                                                                 
1
 Uppdragsgivare Lars-Ola Hoffer, Transient Design, Alingsås, Tel 0736 28 25 95 

Akustik och Teknik 

Figur 2.1 Slitsning (efter The Karlson Homepage, 2009) 
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även vara just fördelen – att de återger musiken för bra och att alla oönskade detaljer 
i inspelningen då hörs direkt. För att studiomonitorer ska komma till sin rätt krävs 
mycket bra inspelat ljudmaterial. (Babylon, 2007) 

Hifi 
Hifi, eller High Fidelity som det heter oförkortat, handlar om att få ljudinspelningar att 
låta så bra som möjligt. Medan en studiomonitor ska återge ljudet som det är tänkt 
att låta, återger en hifi-högtalare det så att det låter bra, vilket kan ge en viss färgning, 
men den är för att ljudupplevelsen ska bli optimal. Hifi-högtalare är alltså att föredra 
när färdigproducerad musik ska spelas upp. (Babylon, 2007)  

PA 
Public Address, eller mer känt som sin förkortning PA, är det högtalarsystem som 
skiljer sig mest från de andra. Här handlar det mycket mer om att kunna spela högt 
och ofta också kunna återge mycket bastryck än att kunna ge en bra ljudkvalité. PA-
anläggningar finns på offentliga anläggningar som t. ex på diskotek och konserter. 
(Babylon, 2007)  

2.3 Signalkablar 

Inom förstärkarvärlden finns en uppsjö av kontakter och kabeltyper där alla har olika 
egenskaper, och beroende på användningsområde och prisklass så används olika 
typer av kontakter.  
 
I rapporten kommer flera av dessa diskuteras, och för att reda ut vad alla 
förkortningar står för när det gäller kablar, följer en förklaring av dagens vanligaste 
kablar och kontakter till förstärkare. 

RCA 
RCA-kontakter är idag och sedan en lång tid tillbaks den dominerande kontakten när 
det gäller att överföra framför allt ljudsignaler, men också i vissa fall även bildsignaler. 
Det som talar för en RCA-kontakt är för att den är enkel, och därför mycket billig att 
tillverka, samt att de finns för både analoga och digitala signaler. Det negativa med 
RCA-kontakter är att de analoga kablarna inte klarar något av de senare formaten för 

surroundljud, såvida inte fler kablar används där varje kabel motsvarar en ljudkanal. 
De digitala klarar inte heller de allra senaste formaten. (kmh.se, 2008) 

Optisk 
Den optiska kontakten TOS-LINK skickar enbart ljudsignaler i ljusform, oftast genom 
plastslingor med spegelväggar, men i dyrare varianter så förekommer även kvarts-
glasfiberslingor. Kabeln används vid ljudöverföring på många av dagens apparater 
som t.ex. förstärkare, CD-spelare och DVD-spelare.  Signalen är digital och klarar 
dagens format för surroundljud. (Babylon, 2007)  

XLR 
Förutom i professionell video- och ljudutrustning hittar vi denna kontakt i exklusiva 
Hifi-sammanhang. Idén är skillnaderna mellan positiv och negativ signal som förstärks 
vilket gör att gemensamma signaler (störningar) undertrycks. Denna princip ger därför 
mycket rent och distortionsfritt ljud. Kontakten finns i 3- eller 5-stiftsutförande, där 
ett stift alltid är jord och de andra är signalvägar. (rane.com, 2009)  

HDMI 

HDMI är nutidens mest använda kontakt för att skicka digitala bild- och ljudsignaler. 
Kabeln innehåller åtta icke komprimerade ljudkanaler, och klarar alla de senaste 
formaten av surroundljud. Att kabeln klarar en överföringshastighet på 10 Gbit/s när 
dagens HDTV bara behöver 2,2 Gbit/s talar för att denna kabel kommer att klara av de 
kommande ljudformaten, och därmed stanna på marknaden länge. (hdmi.org, 2009)  

FireWire 
Firewire som också finns i versionerna IEEE-1394 och i.Link, är en kontakt som överför 
både bild och ljud, med undantaget i.Link som bara överför ljud. Firewire har en 
normal överföringshastighet på upp till 400 Mbit/s, men finns även i versioner som 
klarar upp till det dubbla. Kontakten finns i två storlekar, där den mindre används på 
en del dyrare förstärkare och DVD-inspelare. Den större kontakten används inte till 
ljud- och bildsignaler, utan till att överföra data mellan datorutrustning. (rane.com, 
2009) 
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2.4 Negativa akustiska fenomen  

Eftersom rapporten delvis redovisar arbetet bakom en unikt utformad högtalarlåda, 
kommer några akustiska fenomen att diskuteras, och för att reda ut definitionen på 
dessa följer en förklaring som i grova drag beskriver vad dessa företeelser handlar om 
och hur de kan motverkas. 
 
Distortion är ett begrepp som används flitigt inom högtalarvärlden, och uttrycket kan 
kort beskrivas som oönskat missljud i vilken form som helst, så länge det påverkar 
ljudbilden, men då det är ett närmast ändlöst stort begrepp vände sig projektgruppen 
till Martin Niklasson1, en fackman med många år bakom sig i hifi-branchen. Liksom 
innan nämnt så säger även han att begreppet distortion är mycket stort, och att det är 
många faktorer som påverkar såvida det uppstår i ljudet.  
 
Det finns dock vissa faktorer som vid högtalarkonstruktion kan öka riskerna för 
distortion: 

2.4.1 Tappad kontroll över högtalarkoner2 

När volymen blir för hög kan det hända att förstärkaren tappar kontrollen över 
högtalaren som då hamnar i ofas vilket medför distorsion. Detta kan hända om till 
exempel förstärkaren är för svag för högtalarna, så när högtalarens slag blir för stora 
orkar helt enkelt inte förstärkaren hålla kontrollen över dessa. En lösning på detta kan 
vara att använda lätta högtalarkoner eftersom högtalarelementen då blir mer 
lättdrivna. Eftersom högtalarna även blir rappare så kommer fler detaljer fram i ljudet. 
Dock understryker Niklasson att det är många andra faktorer än just distortion som 
kan påverka ljudet, och att en förbättring på ett sätt kan vara en försämring på flera 
andra. Ingen högtalares ljud kan heller anses som perfekt, utan alla konstruktioner har 
en färgning som ger högtalarens ljud en viss karaktär.  

                                                                 
1
 Martin Niklasson, Hifipunkten, Skövde, Tel 0500 41 06 40 

2
 Högtalarkonen är ”fronten” på elementet, och är den del som framkallar ljudvågorna.  

2.4.2 Stående vågor 

När en våg skickas till en parallell vägg studsar vågen tillbaka i samma bana som den 
kom ifrån och superpositionerar i sig själv, det vill säga att noderna hamnar på samma 
positioner, se figur 2.2. När detta händer 
uppstår en stående våg som i ett oscilloskop 
då ser ut att stå helt still och bara svänga upp 
och ner. (Persson, 2007)  
 
Detta gör att om en stående våg uppstår vid 
100 Hz, kommer denna ton att förändras i 
musiken och därför är denna företeelse är 
inte önskvärd i högtalarlådor.  
 
Vid lådkonstruktion kan stående vågor 
motverkas genom att inga parallella väggar 
förekommer.  
 
Detta ger att så runda och oregelbundna 
former som möjligt ska eftersträvas, Det ger 
dessutom mycket bättre spridningsegens-
kaper att ha runda former. På grund av bland 
annat tillverkningskostnader är dessa former 
dock ovanliga på högtalarlådor.  

2.4.3 Resonenta högtalarlådor. 

Om en högtalarlåda är för vekt konstruerad kan det uppstå vibrationer i materialet 
vilket kan ge resonanser som uppfattas som distortion. Detta kan vara särskilt 
påtagligt om det är lådor med stora areor på väggar, eftersom högtalarlådan då måste 
förstärkas mer, och om den inte gör det kan ljud från den störa ljudet från högtalaren. 
 

  

Figur 2.2 Stående vågor 



 
Högskolan i Skövde                                                                                                                                                                                                                                                      Utveckling av Hifisystem 
Institutionen för teknik och samhälle                                                                                                                                                                               Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Victor Strandgren  |  Fredrik Johansson 
5 

 

2.5 Intervju med fackman Del 1  

Som ett komplement till enkätundersökningen gjordes en djupare intervju med en 
fackman med många år bakom sig i hifi-branchen, vid affären Hifi-punkten. Denne 
man vid namn Martin Niklasson1  fick resonera kring sex frågor om trender i såväl 
försäljning som teknik. Intervjun är uppdelad i två delar där första delen innehåller de 
tekniska frågorna, medan del två, som följer under förstudie 2, fortsätter med försälj-
ningstrender. Intervjun finns som bilaga 2. 
 
Intervjuns första del gav värdefull och användbar information, t.ex. att nya förstärkare 
i princip måste ha HDMI-ingångar, eftersom den kabeln klarar dagens nya ljudformat, 
och även kommande format som ingen annan kabel klarar. Niklasson tycker dock att 
även andra alternativ förstås också måste finnas, då de flesta av dagens apparater inte 
skickar signaler via HDMI, utan har analoga och digitala Koaxialkablar eller optiska 
varianter.  
 
På frågan om alternativ signalöverföring på fjärrkontroller berättar Niklasson att de 
allra flesta fjärrkontroller använder IR, men att det har sina nackdelar då kontrollen 
måste riktas mot förstärkaren. Ett alternativ till detta är till exempel det 
dubbelkommunicerande formatet MIMO2 som används av flera tillverkare. 
 
Angående möjlighet till att justera bas, diskant och balans tycker Niklasson att detta 
inte är ett bra sätt att justera ljudet. Han menar att om basen ställs upp blir även till 
exempel rösten i en sång påverkad. Dock så ger ljudinställningarna ett viktigt 
underhållningsvärde, men detta borde istället lösas med en equalizer, eller 
basjustering där bara vissa frekvensområden justeras. 

2.6 Konkurrensstudie 

När grundkraven från uppdragsgivaren hade utökats med nya önskemål från såväl 
kundundersökningen som intervjun gjordes en konkurrensstudie för att få en 

                                                                 
1
  Martin Niklasson, Hifipunkten, Skövde, Tel 0500 41 06 40 

2
 Dubbelkommunicerande signaler – Multiple Input Multiple Output 

överblick över vilka produkter som på ett eller annat sätt träffar kraven och 
önskemålen. Sammanställningen av konkurrensstudien finns i bilaga 3. 

2.6.1 Resultat 

Konkurrensstudien visade även många intressanta lösningar som kan vara till 
inspiration för det kommande arbetet i projektet. Mest intressant är principen att ha 
en extern styrenhet som sedan dubbelkommunicerar med ett mediacenter, då detta 
ger en mer interaktiv och lättöverskådlig musikstyrning. Med den tekniken kan även 
den externa styrenheten bäras med relativt fritt runt om i hemmet, vilket är en klar 
fördel mot dagens IR-fjärrkontroller.  
 
De system som hade trådlösa och aktiva högtalare visade sig använda en 
överföringssignal i form av radiovågor med en bandbredd på 2.4 Ghz. Enligt 
tillverkarna, och då med speciellt avseende på Canton som i denna undersökning har 
med ett trådlöst renodlat Hifisystem, skulle detta ge en mycket god signalkvalitet, och 
kunna återge klart hifi-ljud på upp till 25 meter. Den tekniken kan komma att bli 
mycket användbar i detta projekt. 
 
Med avseende på delen akustik i undersökningen, är Rauna of Sweden’s system 
Chaverex mycket intressant, då det påminner om de hornprinciper som sattes som 
grundkrav till projektet av uppdragsgivaren.  
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3   Förstudie 2 
 

3.1 Målgrupp 

Den målgrupp som produkten är tänkt att tilltala är den designmedvetne ljud-
entusiasten som är beredd att betala extra för att få det unika när det gäller design, 
användbarhet samt akustiska egenskaper. Personen gillar även ett trådlöst hem, där 
ny högteknologi förpackas i ett gediget skal med väl tilltagen känsla av exklusivitet. 

3.2 Enkätundersökning 

För att få en inblick i målgruppens önskemål om hifisystemets utformning samt dess 
egenskaper gjordes en enkätundersökning. Undersökningen baserades på 50 
deltagares svar på enkätundersökningen, vilken delvis delades ut på en ljud- och 
bildmässa i Skövde och delvis i en hifi-butik, också den i Skövde.  
 
Undersökningen var uppdelad i fyra delar; Inledning, Högtalare, Förstärkare och 
Högtalarkablar. För att spara tid för personen som fyllde i enkäten och för att enklare 
kunna föra statistik, användes kryssrutor och betygsättning på frågorna, men ibland 
även öppna frågor där individuella önskemål kunde redovisas. På de frågor där svaret 
skulle betygsättas och uppskattas användes inga siffror, utan personen fick istället 
markera med kryss på skalor.  
 
För att kunna använda den insamlade informationen till en kravspecifikation gjordes 
en sammanställning, som finns i bilaga 4. 

 

3.2.1 Resultat 

Del 1 Högtalare 

Undersökningen gav att högtalarnas design väger lika tungt som hur de låter när 
konsumenter ska köpa ljudsystem.  Dock så var ett lågt pris (< 5000 kr) inte lika viktigt, 
utan högtalarnas ljudkvalité vägde tyngre.  
 
Diagram 3.1. 
Angående högtalarnas egenskaper ansågs följande som de viktigaste1: 
 
Superb Ljudåtergivning  48 % 2 
Känslan över att ha något unikt 44 % 
Unika ljudegenskaper  40 % 
Minimalistisk form  36 %   
Snygga högtalarelement  32 % 

 
  

                                                                 
1
 Varje person kunde kryssa för valfritt antal egenskaper.  

2
 Siffran anger hur många procent av alla svarande som kryssade för alternativet.  

Användare och Utformning 

% 

Diagram 3.1 Efterfrågade egenskaper hos högtalare 
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Angående priser på högtalare sågs ett prisintervall, där många kunder fanns. 
 
Diagram 3.2. För ett musiksystem 1  10.000 - 40.000 kr 
Diagram 3.3. För ett surroundsystem 2  10.000 - 40.000 kr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Övriga resultat av undersökningen: 

 När det gällde storleken på högtalarna så önskades generellt mindre 
högtalare på upp till en meter höga till surroundsystem, medan större 
högtalare önskades till musiklyssning.  

 På frågan om att ha en subbaslåda, så var det ungefär en av fyra personer 
som önskade att ha en. De flesta hade hellre sett att övriga högtalare kunde 
spela dess frekvenser och återge samma ljudtryck. 

                                                                 
1
 Två högtalare utan förstärkare. 

2
 Fem högtalare utan förstärkare, samt en subbas. 

Del 2 Förstärkare 

De egenskaperna som konsumenterna ville ha hos en förstärkare liknar de som var 
efterfrågade hos högtalarna. 
 
Diagram 3.4. 
De egenskaper som ansågs som viktigast var följande3:  
 
Modern teknik  52 % 4 
Bra ”känsla” i knappar och vred 36 % 
Känslan över att ha något unikt 32 % 
Minimalistisk form  28 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

                                                                 
3
 Varje person kunde kryssa för valfritt antal egenskaper. 

4
 Siffran anger hur många procent av alla svarande som kryssade för alternativet.  

Diagram 3.4 Efterfrågade egenskaper hos en förstärkare  

Diagram 3.3 Pris för ett surroundsystem 

% 

Diagram 3.2 Pris för ett musiksystem 
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Angående anslutningar på förstärkaren önskades: 
 
Diagram 3.5. 
Ingångar 
CD  88 %  
TV  64 % 
Vinyl  60 % 
PC  56 % 
DVD  52 % 
HD, t. ex en Bluray-spelare 48 % 
 
 
Diagram 3.6. 
Utgångar 
Pre out  38 %  
Sub out  36 % 
6.3mm hörlursplugg 18 % 
 
 
 
 
Diagram 3.7. 
När det gällde vad konsumenterna var 
villiga att betala för en förstärkare var 
spridningen mycket stor och några 
egentliga prisintervall med fler kunder 
är svårt att se i denna undersökning. 
 
Dock så syns det att det alltid tycks 
finnas fler eller färre kunder i vilken 
prisklass en förstärkare än är i. 

Övriga resultat av undersökningen: 
 41% kunde, och 46% kunde med viss osäkerhet, välja en optimal förstärkare 

till deras högtalare, men för 76% skulle det underlätta om högtalarna hade 
inbyggda förstärkare. 

 Generellt gick det att se att det önskades en mindre förstärkare, men att det 
fanns individuella önskemål på dess proportioner. 

 Angående former på förstärkaren visade det sig att konsumenterna var 
ganska mottagliga för former som i dagsläget skulle anses som radikala, t. ex. 
en utdragen cylinder eller ett halvt klot. 

 Känslan1 i knappar och vred visade sig vara mycket viktig. På en skala 0-10, där 
0 = helt oviktigt och 10 = mycket viktigt, hamnade betyget enligt 
undersökningen på 8.  

 72% ville ha RCA och optiska ingångar. 52% ville ha HDMI-ingångar. 

 Angående antalet AUX-ingångar, det vill säga ingångar som inte är dedike-
rade, blev medelvärdet ca 4 ingångar och högsta värdet 6 ingångar. Båda 
dessa värden behövs i utvärderingen av undersökningen då ett större antal 
AUX-ingångar inte har någon egentlig nackdel, men högsta värdet får inte 
heller vara omotiverat högt. I undersökningen syns att de båda värdena är 
nära varandra, och då är högsta värdet tillämpningsbart.  

 På frågan om förstärkaren skulle ha ett inbyggt RIAA-steg2, så tyckte 71%, av 
de som visste vad ett RIAA-steg var, att det var bra.  

Del 3 Högtalarkablar 

 27% av personerna ansåg sig kunna välja rätt kabel till sina högtalare, medan  
43% kunde det med viss osäkerhet. 30% av de tillfrågade kunde inte välja en 
optimal kabel till sina högtalare. 

 62% tyckte, utöver att välja kabel, att det var ett problem att dra kablar till 
högtalarna i ett surroundsystem, och 46% tyckte att det var ett problem vid 
ett musiksystem. 

 89% föredrog dold kabeldragning framför att ha kablarna synliga. 

                                                                 
1
 T. ex tryckmotstånd, precision, respons, dämpning, tyngd, vridmotstånd etc.  

2
 Ett RIAA-steg är en, ofta inbyggd, förstärkare som förstärker relativt svaga signaler från t ex 

analoga skivspelare. 

Diagram 3.3 

 

Diagram 3.5 Efterfrågade ingående anslutningar  

% 

% 

Diagram 3.6 Efterfrågade utgående anslutningar  

% 
Diagram 3.7 Pris för en förstärkare 
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3.2.2 Diskussion 

En enkätundersökning var givande att göra, speciellt då mestadels personer ur den 
tänkta målgruppen deltog. I detta fall riktar sig produkten till en relativt smal 
målgrupp och då är det just dessa som ska göra undersökningen för att det mesta ska 
fås ut av den. 
 
I flera avseenden främjade undersökningen grundprodukten1 i detta projekt: 
 

 Att högtalarna skulle ha unika ljudegenskaper var bland de högst önskade 
egenskaperna hos högtalarna. 

 Kunder ville ha något unikt när de köper förstärkare och högtalare. 
 Bara 41% kunde med säkerhet välja en optimal förstärkare till sina högtalare 

och 76% tyckte att det skulle underlätta om varje högtalare hade en inbyggd 
förstärkare. 

 30% kunde inte välja en optimal högtalarkabel till sina högtalare, och bara 
27% kunde med säkerhet välja en. 

 62% tyckte att det var ett problem att dra högtalarkablar till ett 
surroundsystem, och 46% tyckte att det var ett problem vid ett musiksystem. 

 89% ville att kablarna inte skulle synas. 

                                                                 
1
 Ett aktivt och trådlöst ljudsystem med unika ljudegenskaper. 

3.3 Intervju med fackman Del 2 

Niklasson2 bedömer att de senaste trenderna på förstärkare är högblank svart, men 
borstade och svarteloxerade metaller som t.ex. aluminium är också populärt hos 
tillverkarna. Vitt är den senaste trenden som kan bli populärt, men ovan nämnda 
varianter av svart är ett säkrare val. 
 
När det gäller högtalare är det framför allt högsmala propotioner som gäller, och ofta 
djupa högtalarlådor eftersom lådvolymen blir större då. När högtalarna ska användas 
till musikuppspelning köper kunder oftast stora3 högtalare eller stativhögtalare, 
medan de som ska användas till hemmabiosystem oftast är av den mindre typen. 
Niklasson menar att kunder är mycket mer designmedvetna nu för tiden, och en god 
design väger i princip lika tungt som bra ljudegenskaper. 
 
  

                                                                 
2
 Martin Niklasson, Hifipunkten, Skövde, Tel 0500 41 06 40 

3
 Högtalare som mäter ca 120 cm i höjdled 
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4 Resultat Förstudie 
I detta kapitel kommer alla krav från förstudien först att samlas i en sammanställning, 
för att sedan göras till ett kravträd innan det i sin tur blir en kravspecifikation. 
Kravspecifikationen kommer sedan bli ett centralt dokument för att utveckla 
ljudsystemet, då den sätter målen för produkten och senare i projektet användas till 
att utvärdera hur bra slutprodukten möter kraven. 

4.1 Sammanställning för designkrav 

Krav från såväl kundundersökningen, konkurrensstudien, intervjun som projektgrup-
pen, då denna är ansvarig för utformningen, har samlats under detta avsnitt. 

4.1.1 Fronthögtalarna 

Grundläggande krav 
Utifrån det uppdrag som gruppen tog sig an från Transient Design, fanns från början 
tre stycken huvudkrav; att högtalarna ska vara utformade efter speciella 
hornprinciper, att de ska vara aktiva samt att de ska vara trådlösa i den meningen att 
signaler ska kunna strömmas till dem från en huvudenhet.  Detta medförde att hänsyn 
var tvunget att beaktades vad gäller formgivningen, eftersom det krävs en slitsning i 
högtalarkroppen på två tredjedelar av hela längden för att hornprincipen skall 
fungera. Att de är aktiva för också med sig att en förstärkare måste byggas in på 
lämpligt ställe, vilket kan påverka formen.  
 
För att kunna sälja hifi-högtalare räcker det inte med endast med att de har en mycket 
bra ljudåtergivning, utan det krävs samtidigt en god design. Detta krav är såväl Lars-
Ola Hoffer, Fackman Martin Niklasson, och den största delen av enkätundersöknings-
deltagarna överens om. Med god design menas dock inte att formspråket får påverka 
ljudåtergivningen negativt, och då att hänsyn måste tas till hur ljudet uppträder i, och 
när det lämnar högtalarlådan. Detta medför ett krav på rundade former såväl i som 
utanpå högtalarkroppen, för att delvis motverka stående vågor inuti, och enligt 
Hoffer, för att motverka att ljudvågorna får ett oönskat flöde som uppstår ifall de 
passerar kanter.   

Användarkrav  
Det som framgår av intervjun med Niklasson är att det som är mest populärt är 
högsmala former och större högtalare när det gäller hifi-system. Högblank yta i svart 
plast underströks vara det som såldes mest just nu, men att även vitt låg för 
framtiden.    
 
Enligt enkätundersökningen visade det sig att man som kund inte var främmande för 
lite mer utstickande former, och att det som önskades mest var; superb ljud-
återgivning, känslan av att ha någonting ingen annan har, unika ljudegenskaper och 
minimalistisk form. 
 
Vidare vägde det lika mellan att kunden ville avnjuta sin musik i medelstora, 20<100 
cm höga, och stora högtalare 100<200 cm höga, samt att extern subbas gärna skulle 
undvikas om fronthögtalarna motsvarade samma djupa bas.  

Projektgruppens krav 
Vad gäller utformningen tycker gruppen att det är av stor vikt att produkten är unik 
och utstickande, eftersom detta leder till både uppmärksamhet och nyfikenhet hos en 
potentiell användare. Det lättaste sättet att nå fram till kunden är genom det som ses. 
Att använda sig av en distinkt accentfärg kändes därför som en mycket önskvärd 
egenskap. Att beakta är också att det inte får vara för starkt intryck med tanke på att 
nå så fram till så många kunder som möjligt. Ett annat sätt är att skapa en lätt synvilla 
med något formelement, men då med underkrav är att det ska finnas proportionalitet 
och balans hos högtalarna.   

4.1.2 Styrenhet 

Användarkrav 
Enkätundersökningen visar att de viktigaste egenskaperna är modern teknik och bra 
känsla i knappar och vred hos en styrenhet. Mer radikal form som till exempel ett 
halvklot eller en cylinder tyckte övervägande delen också var ett positiv inslag. Enligt 
Martin Niklasson är det mestadels förstärkare i blanksvart plast och mörkare metall 
som svarteloxerad aluminium som är mest populära. 
Beträffande ingångar ville de flesta ha HDMI, RCA och optiska, vilket bekräftades av 
Niklasson, med understrykning att det är HDMI som gäller framöver för att denna 
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ingång klarar framtida ljudformat som de andra inte klarar. I övrigt var sub out, pre 
out och 6,3 mm hörlursplugg önskvärda utgångar. Vad gäller justering av bas, mellan-
register och diskant menar han att detta inte bör appliceras som reglage, utan skötas 
från en equalizer integrerad i gränssnittet.  
 
Konkurrensstudien visar att den teknik som är mest intressant för att impliceras i 
detta projekt är en extern enhet som dubbelkommunicerar med en huvudenhet, för 
att få en mer lättöverskådlig och lättnavigerad musikstyrning. Genom att förflytta den 
vanligt förekommande förstärkardisplayen till fjärrkontrollen förenklas användandet i 
det avseende att alla inställningar och val kan styras direkt i fjärrkontrollen och att 
huvudenheten samtidigt blir mer lättformgiven då huvudkraven på dess form endast 
blir; plan yta för ut/ingångar samt plats för interna komponenter.  

Projektgruppens krav  
Med de förgående beskrivna kraven som utgångspunkt, är gruppens tanke att 
styrenheten ska bestå av en ren huvudenhet och en fjärrkontroll med display, och 
eftersom uppdraget går ut på att skapa ett komplett hifi-system med fronthögtalare, 
surroundhögtalare och styrenhet, så är det viktigt att de olika delarna tillsammans 
utgör ett sammanhängande system.  
 
Det här kan uppnås genom att använda ett konsekvent formspråk som i detta fall 
mestadels avser färg, form och material. Det betyder att styrenhetens olika delar och 
surroundhögtalarna kommer att formges utifrån fronthögtalarna och hänsyn kommer 
att tas till dess egenskaper.  

4.2 Kravträd 

Ett kravträd används för att översätta de utsatta kundkraven till tekniska data som 
lättare kan användas vid produktutformningen. De översatta kraven förs sedan i en 
kravspecifikation, se ”4.3 Kravspecifikation”. Kravträdet görs i hierarkisk struktur där 
huvudrubrikerna byggs på i underrubriker och ytterligare underrubriker ända tills alla 
krav är utsatta. Dock får några lösningar på kraven inte redovisas, utan kravträdet ska 
enbart innehålla krav, oberoende av lösning. (Cross, 2000). 
Kravträdet för ljudsystemet ses på nästa sida i figur 4.1. 

4.3 Kravspecifikation 
Som en vidareutveckling av kravträdet görs kravspecifikationen, där kraven utvecklas 
ännu ett steg vilket ger en överskådlig tabell där alla krav är listade, fortfarande i 
hierarkisk struktur från huvudrubrikerna. I kravspecifikationen avgörs också såvida 
respektive krav är ett krav eller bara en önskvärd funktion. (Cross, 2000)  
 
När projektgruppen skulle avgöra om varje krav var ett krav eller en önskvärd 
funktion, användes grundkraven från uppdragsgivaren, statistiken från enkät-
undersökningen, marknadsundersökningen och intervjun. Utifrån dessa kunde sedan 
alla kravs viktighetsgrad successivt bestämmas.  
 
Kravspecifikationen för ljudsystemet ses två och tre sidor fram i figur 4.2 och 4.3. 
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Figur 4.1 Kravträd 
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Figur 4.2 Kravspecifikation. Del 1 av 2 
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Figur 4.3 Kravspecifikation. Del 2 av 2 



 
Högskolan i Skövde                                                                                                                                                                                                                                                      Utveckling av Hifisystem 
Institutionen för teknik och samhälle                                                                                                                                                                               Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Victor Strandgren  |  Fredrik Johansson 
15 

 

5 Idégenerering 
När alla krav hade utvärderats och gruppen hade kravspecifikationen att utgå från 
började konceptgenereringen. Under denna tillämpas lämpliga kreativitetsmetoder 
för att utveckla så många olika lösningar och förslag som möjligt. Dessa lösningar 
resulterar i ett antal olika koncept som utvärderas och kritiseras för att sedan ge 
underlag för vidareutveckling av lösningsförslag. (Cross, 1994) 

5.1 Metodik 

I designprocessen har olika metoder använts för att projektgruppen på ett effektivt 
sätt ska ta fram många olika idéer och lösningar vilka sedan förändras och förfinas till 
ett fåtal designkoncept för fronthögtalarna. Dessa designkoncept kommer senare att 
genom gå en konceptvalsmetod för att resterande tid av projektet ska läggas på att 
utveckla det bästa konceptet. När konceptet har valts börjar även utvecklingen av 
huvudenheten och fjärrstyrenheten så att dessa ska följa samma formspråk samt 
materialval som fronthögtalarna, något som projektgruppen vill satsa på så att hela 
ljudsystemet ska kännas enhetligt. 
 
De kreativitetsmetoder som använts är;  

 Inspirationsboards 

 Stimulianalys á la POW  
 Kombinerad brainstorming/brainwriting.  

 
Alla dessa har lagt grunden till den design som är stommen i hela konceptet som 
innefattar högtalarsystemet och dess tillhörande styrsystem. Kund- och användar-
undersökning har också gett mycket input och bidragit till många av de grundläggande 
krav och önskemål som finns på produkten, då givetvis tillsammans med egna 
värderingar och önskemål från uppdragsgivaren.     

5.2 Inspirationsboards 

I början av idégenereringen gjordes tre stycken utförliga themeboards och 
moodboards för att dessa främst har som uppgift att beskriva känslor och uttryck hos 
produkten, vilket var en viktig del när utformningen sker. Dessa finns då med i 
tankarna genom hela processen när till exempel material  färg och form bestäms. 
Målet med känslan hos produkten kan då lättare uppnås.  
 
Det är av yttersta vikt att uppdragsgivare och designer förstår varandra och ligger på 
samma nivå när det gäller formspråk och vilken känsla en produkt ska förmedla. När 
olika ”boards” används, förenklas den här processen och förtydligar vilka attribut, 
egenskaper och känslor som eftersträvas. Bildernas komposition, storlek och form 
påverkar hur vi upplever helheten, därför är det viktigt att försöka utforma 
moodboards så att kunden uppfattar budskapet som designern vill framhäva. 
Samtidigt skall även nämnas att kollagen är relativa i sin förmedling, det vill säga att 
olika personer kan känna olika saker inför bilder vilket gör att känslorna kan tolkas 
annorlunda. (Baxter, 1995) 

5.2.1 Themeboard 

Genom bildkompositioner med utvalt innehåll förmedlas en känsla till en kund om en 
kommande produkts form- och färgspråk, men themeboarden är också ett bra verktyg 
för designern själv. Att på ett ställe ha färgskalor, material, designikoner och passande 
former som speglar den kommande produkten redovisat i ett bildkollage ger mycket 
bra inspiration. (Baxter, 1995) 
 
På nästa sida följer två themeboards som beskriver högtalarsystemets respektive 
styrenhetens färger, former och material. 
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Högtalarsystem 
Themeboarden, figur 5.1, för högtalarsystemet utstrålar en stilfull och skalad känsla. 
Materialen som används är högblank plast kombinerat med robust stål och 
svarteloxerat aluminium. För att bryta upp lite i allt det rena och skalade så finns 
starka färginslag som ger distinkthet. Dessa placeras gärna på ett sådant sätt att de 
inte blir direkt uppenbara, utan bara finns där som en glimt. Högtalarna följer runda 
långsmala former som skapar harmoni mellan hela konstruktionens olika delar. 
Elementen är svara, gärna med metalliskt inslag som överensstämmer med de andra 
metallmaterialen.   Themeboarden i full skala finns som bilaga 5.2. 
 

Huvudenhet med fjärrstyrning  
Themeboarden, figur 5.2, för huvudenheten och dess fjärrstyrning visar dess 
formspråk och materialkänsla. Materialmässigt kommer inspirationen mestadels från 
svarteloxerat eller anodiserat aluminium och rostfritt stål, med några få inslag av 
blanka plastmaterial. De färgglada ”lampherrarna” symboliserar en möjlig knapp- och 
underbelysning hos huvudenheten med dess fjärrstyrning, men också en möjlig lack 
på delar av högtalarna. Minimalistiska knappar och reglage återfinns i themeboarden 
och kan vara inspiration för huvudenheten med tillhörande fjärrstyrning. 
Themeboarden i full skala finns som bilaga 5.3 

  

Diagram 5.1 Themeboard för högtalarsystemet 

Figur 5.1 Themeboard för högtalarsystemet 

Figur 5.2 Themeboard för huvud- och fjärrs tyrenheten 
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5.2.2 Moodboard 

Bildkollage tas fram genom att söka inspiration i form av bilder från tidningar och 
hemsidor. Bilderna arrangeras ihop och bildar tillsammans ett uttryck. Uttrycket ska 
förmedla känslor och värderingar. Det är viktigt att tänka på hur bilderna arrangeras 
och beskärs. Strukturen kan i sig själv beskriva uttrycket, inte enbart bilderna. 
 
Moodboard/Expression board beskriver vad produkten ska ge för känslor och hur 
produkten är tänkt att vara. Uttrycks oftast som adjektiv, t.ex. ”sportig” eller 
”exklusiv” (Baxter, 1995). 

Hela systemet 
Moodboarden, figur 5.3, gjordes som komplement till de framtagna themeboards för 
att beskriva den känsla hela systemet är tänkt att utstråla. 
 
Produkten som helhet, det vill säga; högtalare, huvudenhet och fjärrkontroll, är tänkt 
att utstråla en rad olika känslor. Användaren ska känna gedigenhet och lyx, lika 
mycket som den självklara stringensen mellan systemets alla komponenter. Dessa 
egenskaper återfinns i diamanten och i whiskeyflaskan. Det naturliga flödet ses i de 
svarta böjda streck som bränner igenom den lyxigt skalade soffan, och som sedan 
elegant avslutas i ett par gedigna hörlurar.  Det ska finnas en tyngd som möts av en 
kontrasterande svävande känsla, detta illustreras av bågen med dess svävande kulor 
och whiskeyflaskan som har en lätt rökighet. Även soffan ger ett svagt svävande 
uttryck, samt något som sticker ut i form av kudden med dess starka accentfärg. En 
större version av moodboarden finns som bilaga 5.1.   

 

 

  

Figur 5.3 Moodboard för hela l judsystemet 
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5.3 Stimulianalys á la POW  

Mellan utformandet av högtalardelen och styrningsdelen behövdes ny inspiration och 
nya vinklar att se på form, och hur de båda delarna på ett bra sätt skulle kunna få en 
samhörighet så att känslan blir ett helt sammanhängande system. Då användes en 
annan typ av kreativitetsmetod som kallas Stimulianalys á la POW, se bilaga 6. 
 
Enligt V. Hiort Av Ornäs (personlig kontakt, 9 november, 2007) bygger metoden på att 
ett antal objekt väljs ut i sin omgivning. Dessa objekt kan vara besläktade eller 
ickebesläktade. Genom att sedan analysera objektens estetiska och funktionsmässiga 
egenskaper kan nya idéer och lösningar genereras. När objektets alla egenskaper 
använts som ”bollplank” upprepas proceduren på nästa föremål. 
 
Metoden utfördes så att tio helt 
olika föremål valdes ut, se figur 5.4, 
vilka sedan granskades grundligt, tills 
alla deras egenskaper hade skrivits 
ned. När sedan alla föremål hade 
utvärderats, gick alla samlade egen-
skaper igenom och successivt valdes 
de egenskaper ut som kunde tilläm-
pas på högtalarna respektive styren-
heten.   
 

5.3.1 Resultat 

Metoden gav få nya lösningar på befintliga problem, men bidrog till nya synsätt och 
varianter beträffande materialval och sammansättning av komponenter, och då 
speciellt åt huvudenhetens fjärrkontroll.  Några av de material som det har funnits 
tankar på att använda; högblank plast tillsammans borstad metall, fanns även på 
produkter i stumulianalysen, och uppfattades av projektgruppen som att fungera 
mycket bra tillsammans. Även produkter med ett mycket grafiskt, logiskt och skalat 
gränssnitt fanns, vilket är något som kan användas på styrsystemet. 

5.4 Brainstorming 

Brainstorming är en mycket vanlig idégenereringsmetod som är lika enkel som den är 
effektiv. Metoden går ut på att personer sitter i en grupp och tillsammans skapar ett 
bra flöde på nya idéer, där många kan vara oanvändbara, men ur dessa kan även de 
bästa idéerna växa fram. Därför är en viktig regel inom brainstorming att ingen som 
helst kritik är tillåten under själva idégenereringen. Först efter när idéerna ska sållas 
är det tillåtet att ge kritiska bedömningar på dessa. (Cross, 2000)  
 
Denna metod har genomsyrat hela idégenereringen och egentligen hela projektet, då 
det har behövts många smålösningar, där branstormingens enkla och snabba 
idégenerering har kommit väl till hands. Metoden har använts särskilt när gruppen 
skulle utveckla fjärrkontrollen med dess knappar, vred, känsla, placering och 
funktionalitet. Beträffande högtalarna diskuterades fot, varianter på fastsättning och 
formen hos de olika delarna. Denna metod kändes angelägen att använda för att idéer 
hela tiden utvecklas steg för steg och att inga är ”dåliga” . Det är också enklare att 
kombinera förslag och bygga vidare på varandras tankar.   

5.5 Resultat 

Idégenereringen resulterade i tre stycken olika koncept på fronthögtalarna, ett på en 
huvudenhet och ett på en fjärrkontroll. Alla högtalarkoncept utgår från Transient 
Designs grundkrav; att högtalarlådorna har en öppen konstruktion med en slitsning, 
samt att de är aktiva, det vill säga att de har en inbyggd förstärkare och att 
lågnivåsignalen överförs trådlöst. Högtalarna ska också vara fullregisterhögtalare  
  

Figur 5.4 Föremål till Stimulianalys 
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5.5.1 Pipe 

 
Konceptets grundidé är baserat på en långsmal öppen cylinder som är upphängd i ett 
tre tum tjockt bågformat rostfritt stålrör, utifrån foten med samma runda utförande, 
där också förstärkaren är inbyggd. Stålröret fungerar också som värmeavledare. Pipe 
är slitsat till två tredjedelar på baksidan för att ge den dess unika basåtergivning. 
Baselementet är placerat längst ner i röret. Mellanregister- och diskantelement är 
placerande långt upp på rörets långsida så nära varandra som möjligt för att ljudet ska 
komma från i stort sett en punkt.  Röret är högblankt svart, alternativt vitt, och insidan 
har en stark accentfärg som delvis är synlig beroende på åskådarens synvinkel. Foten 
är i svarteloxerat aluminium som elegant reflekterar baselementet svagt. Känslan över 
detta stycke hifi-högtalare är; gedigenhet, minimalism, svävande lätthet, stilfullhet 
och inte minst en stringens mellan material och form.  Pipe har en totalhöjd på ca 180 
cm.  
 
Nedan i figur 5.5 syns Pipe´s utveckling från första skiss till designkoncept. 
 
 
  

Figur 5.5 Skissutveckling av koncept Pipe 
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5.5.2 Jet 

Två stålrör och tre jetmotorer utgör grundformen hos Jet. Konceptet har horisontellt 
riktade högtalarlådor där basen är i botten följt av mellanregister och diskant på 
toppen.  
 
Alla kroppar har formen av en jetmotor, och dessa är förankrade med en hängande 
konstruktion utifrån de svarteloxerade två tums rostfria stålrör som är bågformade 
och som ska ge en omslutande och robust känsla. Foten, som är basen i hela 
konstruktionen, har ett aluminiumskal med betongkärna. Denna omsluter förstärkar-
delen och ger ett bastant och tungt uttryck, och fungerar samtidigt som just motvikt 
och balansbringare. Jetkropparna har en slitsning placerad på undersidan för att 
underlätta upphäng-ningen och för att inte störa balanskänslan, rent estetiskt. 
Materialet är högglansigt lackerad plast för att ge en stilfull och skalad kontrast till 
den futuristiska formen. Rören och foten är svarteloxerat medan jetkropparna har en 
stark färg som finns i olika varianter.  Jet har en totalhöjd på ca 180 cm. 
 
Nedan i figur 5.6 syns Jet´s utveckling från första skiss till designkoncept. 
 
 

  

Figur 5.6 Skissutveckling av koncept Jet 



 
Högskolan i Skövde                                                                                                                                                                                                                                                      Utveckling av Hifisystem 
Institutionen för teknik och samhälle                                                                                                                                                                               Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Victor Strandgren  |  Fredrik Johansson 
21 

 

5.5.3 DiScorpion 

Denna hifihögtalare har formen av en skorpion i försvarsställning, gånger två. Hela 
konstruktionen hålls samman av ett 3 tums rostfritt stålrör som är centralt placerat 
och som genomborrar bas- och bredbandsröret i både över och undersidan. 
DiScorpion är utrustad med en bas och ett bredbandselement, alltså ett element som 
kan spelat ett stort frekvensomfång, som spelar alla frekvenser utom de lägsta. 
 
Röret avslutas med en elegant tunnare fot i högglansplast längst ner, och inuti denna 
sitter förstärkardelen. Högtalarlådornas svängda och runda form ger länga rör som 
kan ge djup bas, utan att högtalaren blir för stor. Då både lådans ut och insida blir väl 
synlig, utnyttjas detta i det avseende att ett distinkt färginslag appliceras på lådornas 
ändar, för att ge känslan av olika material som kapats ur samma stycke. Lådorna är 
också utformade på ett sådant sätt att de ger ett symmetriskt och proportionerligt 
uttryck. DiScorpion har en totalhöjd ca 165 cm.   
 
Nedan i figur 5.6 syns DiScorpion´s utveckling från första skiss till designkoncept    
 

  

Figur 5.7 Skissutveckling av koncept DiScorpion 
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5.6 Konceptval 

Konceptvalsmatriser enligt Pugh 
Syftet med en konceptvalsmatris är att jämföra de olika koncepten med varandra. 
Kriterier på produkten bestäms, ett koncept sätts som referens och koncepten 
jämförs sinsemellan.  

Metod 
Matrisern går ut på att jämföra olika värden hos de olika kriterierna som gruppen valt 
ut. De olika lösningsförslagen listas och utvärderas enligt en poängskala, från -2 till +2 
där -2 är det sämsta och +2 är det bästa, noll är neutral. Poängen är inga absoluta 
värden utan vad gruppen själva anser. Vid Pugh’s matris sätts ett av lösningsförslagen 
som referens och utifrån detta värderas sedan de andra. Genom detta fås alla de 
positiva egenskaperna från alla ingående koncept. Detta kan upprepas flera gånger 
där referensen flyttas runt och på detta sätt få fram flera positiva egenskaper som kan 
ligga till grund för nya lösningsförslag eller förbättringar på befintliga. Pugh´s 
konceptvalsmatris används för att sovra fram de lösningsförslagen. (Pugh, 1991)  

Utförande/Resultat  
Gruppen började med att specificera de kriterier som kändes av vikt för koncepten att 
jämföras utifrån. Kriterierna som användes var: Unikt formspråk, uppskattad 
tillverkningskostnad, inredningskompatibel, storlek/platsupptagning, påbyggnads-
vänlig (fler ljudkanaler), trendenlig samt tillräckligt lång rörlängd. Ingen ordning fanns 
utifrån vilka rubriker gruppen kände var viktigast, utan alla rubriker värderades lika 
högt. Under utförandet användes Pipe som referens, och det visade sig vara relativt 
jämnt mellan Jet och Discorpion, men de låg båda på minus när resultatet räknades 
samman, och det var Jet som fick minst poäng. Båda vägde dock starkare vad gäller 
unikt formspråk, och discorpion var starkare på kriteriet optimerad rörlängd. Pipe gick 
ut som segrare med tre poäng ner till Discopion, och Jet hamnade ytterligare två 
poäng ner.  

Diskussion 
Metoden kändes som ett steg på vägen att komma närmare en slutgiktig lösning och 
ett intressant sätt att påtagligt se de olikheter som finns hos de olika koncepten. 
Utförandet skulle också kunna skett med viktning, viktigt att observera är då att det är 

gruppen som sätter vikten hos de olika kriterierna och på så sätt kan påverka 
utgången genom manipulation till fördel för det koncept som känns bäst, fast kanske 
inte är det. Därför valdes att bara sätta poäng och utgå från att alla kriterier var av 
samma vikt. Det som gruppen kan ta med sig från denna metod är att försöka 
applicera något element som förstärker den estetiska attraktionen hos Pipe. Detta 
måste naturligtvis också ske med hänsyn till att den fortfarande utformas efter de 
många grundläggande krav som bland annat finns från handledare Lars-Ola Hoffer, 
kundundersökning och intervjun med fackman. 

  

Tabell 5.1 Konceptvalsmatris 



 
Högskolan i Skövde                                                                                                                                                                                                                                                      Utveckling av Hifisystem 
Institutionen för teknik och samhälle                                                                                                                                                                               Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Victor Strandgren  |  Fredrik Johansson 
23 

 

5.7 Fjärrkontroll  

För att skapa sammanlänkning och stringens i hela systemet fanns grundelement som 
en cylindrisk form, högblank svart och riktslipat rostfritt stål med i utformningen. 
Designen skulle också kunna framhäva ett logiskt och grafiskt gränssnitt i såväl knap-
par som display. Genom brainstorming gjordes ett mycket stort antal koncept som 
utvecklades och förfinades, tills endast ett koncept som mötte de uppställda kraven 
stod kvar: Ring. Vägen fram till konceptet Ring var lång med många idéer som uppkom 
och togs bort. Nedan i figur 5.8 syns konceptutvecklingen från de första idéerna till 
vänster mot konceptet ring till höger. På nästa sida följer det slutliga idékonceptet 
Ring.   
 
 
 

  

Figur 5.8 Skissutveckling av fjärrs tyrenhet 
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5.7.1 Ring 

Figur 5.9: Ring har som namnet säger en stor ring ytterst på dess runda form. Denna 

har som funktion att reglera ljudvolymen. Denna ring verkar även progressivt, och 

höjer respektive sänker volymen ju fortare personen vrider på den.  Innanför denna 

stora ring är hela ytan i högblank svart repfri plast. På denna är en navigeringskontroll 

placerad strax nedanför centrum. Kontrollen styr tillsammans med de runtomkring 

liggande knapparna det enkla interfacet som visas i bakomliggande displayen ovanför. 

Man utför sina val genom att vrida och trycka lätt på navigeringskontrollen, och 

”bakåt” ligger som separat knapp. Det finns även en snabbknapp för att direkt komma 

till ljudinställningar, vilket är bra för att snabbt kunna justera hifi-systemet optimalt. 

Resten av fjärrkontrollskroppen består av en bastant böj i samma högblanka svart. 

Känslan är gedigen skalad, enkel och lyxig. 

  

Figur 5.9 Koncept Ring 



 
Högskolan i Skövde                                                                                                                                                                                                                                                      Utveckling av Hifisystem 
Institutionen för teknik och samhälle                                                                                                                                                                               Examensarbete i integrerad produktutveckling 

Victor Strandgren  |  Fredrik Johansson 
25 

 

5.8 Huvudenhet  
Då fjärrkontrollskonceptet Ring är mer av en extern styrenhet än en fjärrkontroll kan 
många av inställningarna ske i denna för att sedan skickas till en huvudenhet. Den 
person som använder systemet kan se alla inställningar på Ring´s stora display, istället 
som på dagens förstärkare där personen får trycka på fjärrkontrollen och titta på en 
display på förstärkaren. Detta betyder dock att eftersom Ring inte bara skickar 
information, måste den ha någon form av dubbelkommunicering med huvudenheten. 
Då huvudenheten inte fyller någon interaktiv funktion vid justering av ljudet, kan 
denna gömmas. Detta är särskilt bra då det medför att alla kablar också försvinner. Då 
förstärkarna sitter i respektive högtalare borde inte huvudenheten ha några 
komponenter som utvecklar någon nämnvärd värme, vilket är mycket viktigt om den 
ska stå undangömd med dålig ventilation. Det dock viktigt att huvudenheten är 
estetiskt tilltalande eftersom att alla inte har möjlighet att gömma den. Huvud-
enheten har till viss del utformats efter designelementen från högtalarna så som att 
radier som möter raka ytor. Att använda just ett fåtal designelement från högtalarna 
tyckte projektgruppen var viktigt, då systemets komponenter istället ska ha samma 
materialkänsla och färg. Kedjan av idéskisser syns i figur 5.10 och idékonceptet i figur 
5.11.  

 

  

Figur 5.10 Skissutveckling av huvudenhet 

Figur 5.10 Idékoncept till huvudenhet 
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6   Resultat Högtalare 
Det slutgiltiga konceptet är en utveckling och förbättring av det tidigare ”pipe-
konceptet”, där så många krav som möjligt har tillgodosetts, idéer har kombinerats 
och avvägningar har gjorts för att få ett optimerat och fullutvecklat koncept. När 
designen bestämdes var ett mål att arbeta med så få material som möjligt för att 
skapa ett rent och skalat intryck. En ansenlig förändring när det gäller högtalare är 
gjort, då tre1 element har förminskats till två. Konceptet har nu en bashögtalare och 
ett bredbandselement som spelar alla frekvenser över basens. Denna förändring är 
främst eftersom att nästan allt ljud kommer från samma punkt och därmed träffar 
ljudvågorna örat utan tidsförskjutningar, samt att bara en frekvensdelning behöver 
göras.  
 
Även olika storlekar har tagits fram, då konceptgruppen fann att många stora hifi-
högtalartillverkare för det mesta har tre eller flera storlekar i en högtalarserie. Därför 
gjordes en serie högtalare från konceptet Pipe med tre storlekar; Medio, Grande och 
Piccolo, som alla går under serienamnet Cantare, se figur 6.1.  
 
Namnvalet har gjorts av projektgruppen, där varje huvuddel i ljudsystemet heter den 
mänskliga egenskap som den har, på italienska. Cantare som högtalarna heter betyder 
sjunga, huvudenheten heter Pensiero, vilket betyder tänka och fjärrstyrenheten heter 
Dice vilket betyder hand, det vill säga den som styr. Högtalarnas storlekar namn 
Medio, Grande och Piccolo betyder Mellan, Stor och Liten. Utförliga beskrivningar om 
respektive högtalarmodells form, mått och proportioner följer under efterföljande 
avsnitt. Ritningar på alla storlekar finns under bilaga 8 

Medio 
Medio är grundhögtalaren i serien Cantare, och då den är drygt 130 cm hög är den 
lättmöblerad och stjäl med sitt eleganta och minimalistiska formspråk inte för mycket 
uppmärksamhet. Medio levererar ett fullgott ljud till ett vardagsrum eller en 
hemmabio, och med tanke på dess storlek spelar de, tack vare de unika akustiska 
egenskaperna, mycket stort.  
                                                                 
1
 Bas, mellanregister och diskant 

Grande 
Grande är Cantare´s flaggskepp och med sin totalhöjd på dryga 180 cm är de inte 
blygsamma, för dessa högtalare är för den som vill att högtalarna ska synas. Med sina 
akustiska egenskaper och kraftiga högtalarelement spelar dessa högtalare mycket 
stort även i större rum.  

Piccolo 
Piccolo är stativhögtalaren som används som bakre kanaler när Cantare används som 
ett hemmabiosystem, då dessa saknar den fyllighet i ljudet som Medio och Grande 
levererar. Dock kan Piccolo användas som fronthögtalare, men kan då gärna 
kompletteras med en subbas.  

 Figur 6.1 Högtalars torlekar i  serien Cantare 
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6.1 Fronthögtalare Medio & Grande 

Detta avsnitt behandlar färg, form och material. Mer ingående information finns på 
respektive högtalarstorleks detaljspecifikation, se ”6.3. Detaljbeskrivningar”. 

6.1.1 Utformning 

Grundhögtalaren Medio´s proportioner har bestämts av projektgruppen, då det inte 
fanns några speciella begränsningar. När en grundproportion var satt till 15,5:1001, 
som ansågs vara välavvägd, och höll sig till kravet ”Proportion: Högsmalt” från 
kravspecifikationen, anpassades måtten till en 6.5 tums bas till Medio och en 8 tums 
bas till Grande. Basarna sitter som redan nämnt i botten på röret, och därför måste 
måtten på röret anpassas efter dessa två standardstorlekar.  
 
Kroppen utgörs av två delar; högtalarkroppen med dess fot. Kroppen har en slitsning 
på baksidan som är utformad efter en exponentialkurva och som sträcker sig ner till 
två tredjedelar av cylinderns totallängd, vilket är viktigt för att teorin bakom 
slitsningen ska fungera.  
 
Foten är separerad från kroppen med ett avstånd motsvarande arean på bashögtalar-
konen, eftersom det måste finnas tillräckligt stor yta för luften att ta sig ut. Högtalar-
elementet måste ha minst lika stor area på luftflödesvägen som på konen, då det 
annars uppstår en flaskhals. Delarna är sammanlänkade med ett rostfritt stålrör som 
upprätthåller högtalarkroppen. Röret har en centrerad infästning på baksidan av foten 
och densamma i högtalarlådan, strax under slitsningen. Båda foten och kroppen har 
en cylindrisk form med en plan framsida på vilken bredbandselementet sitter.  
 
I botten av högtalarlådan sitter ett baselement som spelar lodrätt ner mot foten och 
lodrätt upp genom den cylindriska kroppen där vågorna verkar ut genom slitsningen. 
Ända upp till rörinfästningen är lådan dämpad med fårull för att bromsa ljudvågorna 
så att effekten av slitsningen blir optimal. Resultatet är ett omsvärmande och stort 
ljud med mycket god och väldefinierad basåtergivning.  
 

                                                                 
1
 Rätt proportion är när bredden är 15.5 delar och höjden 100 delar  

På den plana framsidan är ett bredbandselement placerat på ett avstånd2 motsvaran-
de rörets diameter. Dess ytterkanter och fastsättning är dolda av en platta i rostfritt 
stål som följer högtalarelementets runda form och som också täcker resterande plan 
yta ovanför högtalaren. Plattan är nedsänkt för att hamna linje med den övriga 
framsidans plana yta, och har en fasning på 45° på den sida som vetter in mot 
elementet. På högtalarlådans insida spelar bredbandselementet i stort sett fritt i 
luften, lika mycket som det spelat framåt spelar det också som en reflektion bakåt och 
eftersom slitsningen har en stor bredd där detta är placerat, påverkar inte röret 
ljudvågor nämnvärt.  

  

                                                                 
2
 Från överkant på röret ti ll  centrum på elementet  

Figur 6.2 Fronthögtalare Medio och Grande 
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6.1.2 Färg, material och känsla   

Högtalarlådans kropp ska ha in- och utsida gjorda av ABS-plast, vilket ger både 
stumma väggar och en förhållandevis lätt konstruktion. Foten består av en bottendel i 
rostfritt stål med alla förstärkarens komponenter, infästning till sammanlänknings-
röret och en kåpa, också den i plast. Hela högtalarens utsida är lackerad med en 
högglanssvart färg, och insidan med en accentfärg (Limegrön, Klarröd, Champagne 
och Vit). Denna accentfärg syns bara från vissa vinklar, vilket är en viktig sak med 
högtalarna, då de får liv och väcker uppmärksamhet, men deras skal är ändå tidlöst 
blanksvart. De inslag som finns av rostfritt stål är en bra kontrast mot den högblanka 
svarta lacken, och finns i centrumkonen på högtalarelementet, frontplattan och i 
sammanlänkningsröret. Att det är metalliska inslag både ner baktill och upp framtill 
ger en bra balans rent estetiskt och ger även en gedigen och känsla. Formen på 
plattan sätter på ett vis också prägel och karaktär åt objektet som sådant och ramar 
elegant in det enda högtalarelement som faktiskt syns. Sammantaget blir intrycket 
skalat, inramat med till viss del dold attityd i form av accentfärgen. En viss uttryckt 
lätthet fås genom att delarna är separerade från varandra.  

6.2  StativhögtalarePiccolo 

Även stativhögtalaren Piccolo´s proportioner har av projektgruppen till dem samma 
som för grundhögtalaren Medio. Liksom fronthögtalarna utgörs stativhögtalarna av 
två delar; högtalarkroppen och foten, men det som skiljer markant är att 
stativhögtalaren saknar baselement. Därför saknar den också slitsningen och har 
istället en sluten mindre lådvolym, som hela är dedikerad till bredbandselementet, 
vilket kan ge en bättre basåtergivning. Separeringen från foten till kroppen är på 
grund av kroppens storlek mycket större på stativhögtalarna, men grunddesignen 
med den cylindriska formen med den avfasade framsidan är densamma. Likaså 
frontplattan, sammanlänkningsröret av rostfritt stål och den högblanka svarta lacken 
finns med hos stativhögtalarna, men sammanlänkningsröret är markant längre då 
avståndet mellan högtalarkroppen och foten är mycket längre än hos fronthögtalarna. 

  Figur 6.3 Stativhögtalare Piccolo 
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6.3 Detaljbeskrivningar 

Då formen för alla tre storlekar har redovisats följer nu en mer detaljerad 
produktbeskrivning för var och en av storlekarna i serien Cantare. Detta avsnitt 
redovisar genom sprängskisser alla de komponenter som utgör högtalarna, hur de kan 
tillverkas och vad bör ska tillverkas av.  
 
Utförliga beskrivningar för högtalarfoten, som är formmässigt lika hos alla tre 
högtalare, kommer under avsnitt ”6.4.2 Fot”. 

6.3.1 Medio 

A. Högtalarlåda. På grund av sin komplexa form bör högtalarkroppen form-
sprutas högblank svart plast, t.ex. ABS-plast, då detta är en stark och hård 
plast som kan formsprutas. (CES EduPack, 2008) 
 
Röret ska ha en godstjocklek på 20 mm. Insidan på röret är helt slät, vilket 
betyder att inga hjälpmedel så som sandformar behöver användas vid 
formsprutningen. För insänkningen till högtalaren, dess hål och hålet till 
sammanlänkningsröret F krävs dock rörliga delar i formsprutningsverktyget. 
Rören ska på insidan lackas med lämplig metod i någon av de bestämda 
accentfärger.  Till högtalarkabelkanaler från bredbandselementet behövs ett 
hål i godset, och lösningen till detta kan vara att en stång är en del av 
pressverktyget. Denna stång ligger under formsprutningsprocessen inne i det 
som kommer att bli plastgodset ända nerifrån botten där den är fäst i 
verktyget som formar insidan, och upp in i en konisk urtagning i det rörliga 
verktyget som gör monteringshålet till bredbandshögtalaren i processen. Efter 
formsprutningen borras ett hål ovanför bashögtalaren in i denna kabelkanal, 
vilket kabeln från bredbandselementet kan dras ut genom. 
 

B. Bredbandshögtalare. Denna Tangband W4-1052SD, bilaga 7.1, monteras 
bakom frontplattan med de sex stycken M4-skruvarna C.  

 
C. Skruv M4. Plan och försänkt skalle. Används till att fästa båda högtalar-

elementen. 

  

Figur 6.4 Sprängskiss av Grande 
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D. Frontplatta. Denna används som ett både som ett rent designelement och för 

att täcka högtalarens infästning. Plattan har en tjocklek på 3 mm och en 
fasning på 45° in mot högtalaren. Plattan ska tillverkas av rostfri stålplåt och 
bör då laserskäras ut innan kanterna, fasningen och den riktslipade ytan 
maskinbearbetas fram. 
 

E. Rörspännare. Denna del bör tillverkas av aluminium för att hålla vikten på den 
övre delen av högtalaren nere. Rörspännarens uppgift är att spänna fast 
sammanlänkningsröret i högtalarlådan så att denna fixeras i en exakt linje mot 
foten. Pinnskruvarna I förs genom brickorna I, rörhållaren H och samman-
länkningsröret  F för att sedan skruvas i de gängade hålen i rörspännaren. 

  
F. Sammanlänkningsröret. Detta rör är den del som länkar samman högtalar-

kroppen med foten. Genom röret är också högtalarkablarna från förstärkaren 
i foten dragna. 

 
G. Galler. För att dämpullen ska hållas på plats samtidigt som den döljs, 

monteras detta galler över den. Gallret består av längsgående stänger med en 
diameter på 4 mm, som är parallella med framsidan på högtalarkroppen 
Dessa sitter sedan monterade på en krans som i sin tur monteras i 
högtalarkroppen underifrån för att inte skada lacken på insidan och skruvas 
fast i innerväggarna. 

 
H. Rörhållare. Denna del ska formsprutas med samma plast som till 

högtalarlådan för att sedan monteras med ett mycket starkt lim och då fixeras 
runt hålet till sammanlänkningsröret. Det bästa hade varit ifall denna del var 
formsprutad tillsammans med högtalarlådan, men då hade ett mycket mer 
avancerat och kostsamt formsprutningsverktyg behövt användas. Rörhållaren 
är en mycket viktig länk mellan sammanlänkningsröret och högtalarlådan, då 
det är denna del som röret sitter fast i.  

 

I. Bricka. Dessa brickor finns för att sprida trycket från pinnskruvarna på 
rörhållaren, när alla komponenter som är involverade i fasthållningen av 
samman-länkningsröret ska skruvas ihop. 

 
J. Pinnskruvar M10. Pinnskruvarnas uppgift är som ovan nämnt att hålla 

samman alla komponenter vars uppgift är att sammanlänka röret med 
högtalarlådan. 

 
K. Monteringsring. Denna del ska formsprutas i samma plast som högtalarlådan 

och rörhållaren, och del ska sedan limmas försänkt 12 mm från underkanten, 
så att bashögtalarens upphängning inte syns. Eftersom att högtalarens 
centrum inte ligger parallellt med högtalarkroppens centrum, på grund av 
högtalarkroppens platta framsida, fungerar även denna ring som centrum-
förskjutning. 

 
L. Bashögtalare. Denna Tangband W6-1139SI, se bilaga 7.3 monteras mot 

monteringsringen K med sex stycken M4-skruvar C.    

6.3.2 Grande 

Då Grande har samma form som, och är proportionellt större än Medio används 
proportionellt större delar, och dessa ska vara av samma material och tillverkas på 
samma sätt. Bredbandselementet är Tangband W5-1611SA, se bilaga 7.2, och bas-
elementet är Tangband W8-1363SB, se bilaga 7.4. 
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6.3.3 Piccolo 

Stativhögtalaren Piccolos komponenter förklaras del för del nedan med hjälp av 
sprängskissen i figur 6.5. Piccolos fot är dock inte med i denna förklaring, då foten 
innehåller många komponenter, och redovisas därför senare under avsnitt ”6.4.2 Fot”.  
 

A. Högtalarlåda. Då Piccolo varken har rörkonstruktionen med slitsningen eller 
baselement behöver inte denna högtalarlåda göras lika kraftig som de till de 
större modellerna. Därför ska den tillverkas av 7 mm tjock formsprutad 
högblank svart plast, t.ex. ABS-plast, i alla ytor utom fronten som ska vara 9 
mm, för att högtalaren B ska ha bra infästningsmöjligheter trots att den sitter 
bakom den insänkta frontplåten D. Insidan är helt slät, vilket betyder att inga 
hjälpmedel så som sandformar behöver användas vid formsprutningen. För 
insänkningen till högtalaren, dess hål och hålet till sammanlänkningsröret F 
krävs dock rörliga delar i formsprutningsverktyget. 
 

B. Högtalare. Denna Tangband W4-1052SD, bilaga 7.1, monteras bakom front-
plattan med de sex stycken M4-skruvarna C. Mellan högtalarens infästnings-
ring måste någon form av tätningsmaterial användas då det är särskilt viktigt 
att det är tätt runt högtalaren när det är en sluten låda. 

 
C. Skruv M4. Plan och försänkt skalle. Används både till att fästa högtalaren och 

bottenplattan K.  
 

D. Frontplatta. Denna används som ett både som ett rent designelement och för 
att täcka högtalarens infästning. Plattan har en tjocklek på 3 mm och en 
fasning på 45° in mot högtalaren. Plattan ska tillverkas av rostfri stålplåt och 
bör då laserskäras ut innan kanterna, fasningen och den riktslipade ytan 
maskinbearbetas fram. 

 
E. Rörspännare. Denna del bör tillverkas av aluminium för att hålla vikten på den 

övre delen av högtalaren nere. Rörspännarens uppgift är att spänna fast 
sammanlänkningsröret i högtalarlådan så att denna fixeras i en exakt linje mot 
foten. Pinnskruvarna I förs genom brickorna H, rörhållaren G och 

Figur 6.5 Sprängskiss av Piccolo 
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sammanlänkningsröret för att sedan skruvas i de gängade hålen i 
rörspännaren.  

 
F. Sammanlänkningsröret. Detta rör är den del som länkar samman högtalar-

lådan med foten. Genom röret är också högtalarkabeln från foten dragen. 
 

G. Rörhållare. Denna del ska formsprutas med samma plast som till högtalar-
lådan för att sedan monteras med ett mycket starkt lim och då fixeras runt 
hålet till sammanlänkningsröret.  

 
H. Bricka. Dessa brickor finns för att sprida trycket från pinnskruvarna på 

rörhållaren, när alla komponenter som är involverade i fasthållningen av 
sammanlänkningsröret ska skruvas ihop. 

 
I. Pinnskruvar M10. Pinnskruvarnas uppgift är som ovan nämnt att hålla 

samman alla komponenter vars uppgift är att sammanlänka röret med 
högtalarlådan. 

 
J. Monteringsring. Denna del ska formsprutas i samma plast som högtalarlådan 

och rörhållaren, och även denna del ska sedan limmas, och då fixeras 3.5 mm 
upp från underkanten på högtalarlådan. 

 
K. Bottenplatta. Denna tillverkas av rostfri stålplåt med en tjocklek på 3 mm. Den 

bör laserskäras ut innan kanterna och den riktslipade ytan maskinbearbetas 
fram. Bottenplattan försänks sedan och fästs mot monteringsringen med 10 
stycken M4-skruv   

6.4 Gemensamma komponenter 

6.4.1 Delningsfilter 

När delningsfilter ska konstrueras till dessa aktiva högtalare finns det ett huvudval, 
nämligen ifall det ska vara passiva analoga eller aktiva digitala filter. När ett passivt 
analogt filter används förstärks hela frekvensomfånget i en förstärkare. Efter det 
transporteras den förstärkta signalen genom en högtalarkabel till högtalarens 
delningsfilter. Där delas sen frekvenserna upp så att varje högtalare får rätt 
frekvensomfång. När ett aktivt digitalt delningsfilter används delas frekvenserna 
istället upp innan förstärkaren vilken då endast behandlar en svag signal. Att välja ett 
digitalt delningsfilter har flera fördelar, där en av de största är att varje högtalare har 
ett exakt frekvensomfång tilldelat sig där frekvenskurvan skärs tvärt vid angivna 
frekvenser mellan högtalarna, till skillnad från ett analogt, där kurvan bara har olika 
branthet vid övergångarna. (Ljudtema.se, 2009) 
 
Detta medför att ett analogt passivt 
filter både låter olika högtalare spela 
samma frekvenser samt att delnings-
frekvensens närliggande frekvenser 
avtar i styrka efter oktavkurvans brant-
het, medan ett digitalt filter delar exakt 
vid angiven frekvens, se figur 6.6.  Med 
att konstruera ett aktivt delningsfilter, 
där frekvensdelningen i detta fall sker 
mellan signalmottagaren och förstär-
karen, alltså innan förstärkaren, följer 
flera andra fördelar:  
 
Då filtret sitter innan förstärkarna 
behandlar det bara en svag signal 
istället för den starka som driver hög-
talarna vilken ett passivt filter utsätts 
för.  

Oktavkurva  

Figur 6.6 Analog och digital  delning 

Passiv analog delning 

Aktiv digital delning 

Db 

Db 

Hz 

Hz 
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Eftersom filtret inte är i direktkontakt med högtalarelementen påverkas det inte av 
dem när de spelar, vilket ett passivt filter gör. Tack vare detta kan filtret jobba ostört 
och vara mycket noggrannare. Ett aktivt filter ger en mer logisk komponentkedja där 
de inte påverkar varandra, och förstärkarna verkar direkt mot högtalarna vilket ger 
dem full kontroll över dessa. Den enda egentliga nackdelen är att komponentsystemet 
behöver en förstärkare per högtalarmelement till skillnad mot ett passivt system där 
en förstärkare driver alla element i varje högtalare. Detta behöver dock inte 
nödvändigtvis vara en nackdel, för att när varje förstärkare bara ska driva ett specifikt 
element och dess frekvensomfång, kan förstärkaren skräddarsys efter just sitt 
elements egenskaper, t.ex. var det sitter, längden och typ av kabel från förstärkaren, 
fas- och tidskompensation etc. (Ljudtema.se, 2009) 
 
Eftersom dessa förstärkare kan konstrueras på samma kretskort, samt att de 
använder samma transformator, behöver en aktiv delning inte heller påverka 
storleken på elektroniken i högtalarens fot.  

Fronthögtalare 
Då båda storlekarna är utrustade med två element behövs endast en frekvensdelning, 
där delningsfiltret tilldelar låga frekvenser till baselementet och de högre till 
bredbandselementet. 
För att bestämma denna delningsfrekvens togs det hänsyn till två saker; 
 

 Varje högtalares rekommenderade delningsfrekvens.  
Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till då det blir en lucka i 
frekvensomfånget om delningsfiltret till exempel delar en högtalares frekvens 
under vad den egentligen klarar att spela.  

 

 Människans rösts frekvensomfång 
Likaså var människans röst ligger på frekvensskalan är viktigt att tänka på i det 
här fallet; om baselementet tilldelas att spela till exempel frekvenser upp till 
400 Hz, kommer det spela nästan en tredjedel av både män och kvinnors 
frekvensomfång. Det är inte bra eftersom att då rösten kommer att spelas på 
två ställen och i det här fallet även i två olika riktningar, både horisontalt och 
vertikalt på grund av Medio´s och Grande´s utformning 

 
Båda elementen hade ett brett frekvensomfång där bredbandselementet spelar 
frekvenser ner till 60 Hz, se bilaga 12.1 och 12.2, och basen upp till 800 Hz, se bilaga 
12.3 och 12.4. Detta medförde att delningsfrekvensen skulle vara någonstans mellan 
60 Hz och 800Hz.  
 
Av frekvenskurvorna på varje högtalares datablad att döma, bör ej delningsfrekvensen 
ske allt för nära dessa gränser eftersom högtalarnas ljudstyrka avtar markant när 
gränsfrekvensen närmar sig, så delningsfrekvensen bör ligga någonstans mellan 100 
Hz och 700 Hz. Delningen måste ske utan att rösten i musiken spelas av båda 
högtalarna, samtidigt som många instrument och basgångar måste spelas av basen, se 
figur 6.7. Med hänsyn till dessa aspekter sattes delningsfrekvensen till 200 Hz. Detta 
ger att bashögtalaren kommer ta hand om musikens alla bastoner och hjälpa 
bredbandselementet något med de lägsta tonerna i sången. 

Stativhögtalare 
På stativhögtalarna Piccolo är det endast ett bredbandselement, men trots att det 
bara är ett element så ska det inte spela hela frekvensregistret. Detta är för att 
elementet inte klarar att spela frekvenser under 60 Hz, se bilaga 12.1, och om 
förstärkaren då ger signaler till högtalaren om att spela låga frekvenser kan det 
resultera i en trasig högtalare. Därför och med hänseende till att högtalaren ska spela 
ett så brett register som möjligt sätts gränsfrekvensen till 100 Hz.   

  

Figur 6.7 Frekvensomfång hos  röster och musikinstrument 

Frekvens (Hz) 20 200 2000 20000 

20 Frekvens (Hz) 200 2000 20000 
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6.4.2 Fot 

Högtalarens fot innehåller nätdel, förstärkare, digitalt delningsfilter och tyngder. I bild 
6.8 syns en sprängskiss på foten, och med hjälp av den förklaras varje av dess 
grundkomponenter nedan. Dock är Internt kabelage samt mindre pinnskruvar och 
skruvar inte med i sprängskissen. Förklaringen visar konstruktionen på högtalarfoten 
till Medio , Grande och Piccolo, men på vissa komponenter bara korrekta mått till 
Medio och Piccolo. Där måtten på Grande skiljer sig är de kompletterade i slutet på 
stycket. 
 

A. Täckkåpa. Denna ska formsprutas i högglansig svart ABS-plast, då resten av 
högtalarkroppen är av denna typ av plast. Godstjockleken är 3 mm för att 
kåpan ska bli stum och kännas gedigen men ändå inte vara omotiverat kraftig. 
På innersidan i varje hörn av avfasningen samt på motsvarande ställe i 
bakkant, 6 mm upp från nederkanten finns extra plastgods med hål med en 
diameter på 2 mm, då skruvarna som håller kåpan ska skruvas i här genom 
motsvarande hål i bottenplattan L.  

 
B. Sammanlänkningsrör. Röret är av rostfritt stål. På den nedre delen på röret 

fortsätter röret 100 mm efter böjningens slut, och på den delen är två hål på 
10 mm samt en urtagning som passar mot en passbit på rörhållaren D 
utfrästa. Passningen mellan urtagningen och passbiten är en mycket viktig del 
av konstruktionen då denna gör att röret omöjligt kan vridas i sidled, vilket är 
mycket viktigt. Röret bör tillverkas av ett rakt rör som sedan bockas till rätt 
radier. 

 
C. Rörspännare. Tillverkas av en rundstång av vanligt maskinstål, som sedan 

bearbetas avverkande med fräsverktyg för att få fram så väl hål och gängor 
som slitsningar. Anledningen till valet av stål är för att maskinstål är enklare 
att bearbeta och billigare än till exempel ett rostfritt stål, och då det var 
viktigt att rörspännaren ska väga så mycket som möjligt för att ge stadga åt 
foten kunde inte någon lättare metall som till exempel aluminium användas. 
(CES EduPack, 2008)  
 Figur 6.8 Sprängskiss på  foten 
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Rörspännaren har två funktioner. Delvis fungerar den som sagt som tyngd för 
att ge högtalaren ökad stabilitet då den väger 3.3 Kg, och delvis spänner den 
fast sammanlänkningsröret B. Rörspännarens diameter är innerdiametern på 
sammanlänkningsröret, det vill säga 74 mm, och längden är 100 mm. Hålen på 
undersidan är 9.3 mm som sedan är gängat till m10. På översidan finns en 
utfräst skåra där högtalarkablarna ska dras när de ska upp genom röret, och 
på undersidan finns en urtagning som liksom sammanlänkningsröret ska passa 
mot rörhållarens passbit. 
 
Grande: Diametern på rörspännaren är 99 mm, längden 110 mm och vikten är 
6.5 Kg 

 
D. Rörhållare. Denna del är tillverkad av aluminium, och då som gjutgods som 

sedan maskinbearbetas. Detta är för att det skulle vara mer ineffektivt och 
kostsamt i stora serier att maskinbearbeta fram rörhållarna ur massiva 
stycken aluminium.  
 
Aluminium har en hög konduktivitet1. Detta är mycket viktigt då förstärkarens 
huvudtransistorer ska kylas mot rörhållaren, och ju bättre värmelednings-
förmåga materialet har desto fortare går värmen från transistorerna ut i 
rörhållaren som ”kyls” av såväl sammanlänkningsröret, rörspännaren och 
bottenplattan. Detta är ett ineffektivt, men befintligt kylsystem, och eftersom 
att förstärkaren bara är till två högtalarelement (ett element på 
stativhögtalaren), så lär kylningen ändå bli överdimensionerad. På ena sidan, 
vänstra sidan bakifrån sett, finns en infästning till ringtransformatorn som är 
gängad till M10, och i överkant på framsidan finns en urtagning där 
högtalarkablarna ska genomföras. Radien på den mot röret anliggande ytan är 
samma som ytterradien på röret alltså 76 mm 
 
Grande: Radien på den mot röret anliggande ytan är samma som ytterradien 
på röret alltså 102 mm 

 

                                                                 
1
 Värmeledningsförmåga 

E. Kretskort. Detta kort innefattar mottagare för signalen från huvudenheten, 
förstärkardelen samt ett digitalt delningsfilter. Hur stort detta kort skulle vara 
är svårt att bedöma, men det finns gott om plats i foten att sätta in både fler 
och större kort, och med dagens teknik lär inte detta vara något problem. 
Förstärkardelens huvudtransistorer fästes mot rörhållarens framsida med M5-
pinnskruv och kylpasta så att rörhållaren med dess anliggande komponenter 
som ovan nämnt fungerar som kylsystem. 

 
F. Fronttyngd. Tyngden tillverkas av vanligt konstruktionsstål och då i form av  

plattjärn med dimensionen 80x30 mm som sedan kapas diagonalt, så att 
varannan bit blir spegelvänd. Då denna del väger 2.8 Kg ger den bra tyngd åt 
foten.  
 
Grande: Plattjärnet som används ska ha dimensionerna 100x40 mm, och 
kommer då väga 5.2 Kg 

 
G. Gummipackning. Denna komponent gör att ringtransformatorn ej hamnar i 

kontakt med rörhållaren, samt fungerar som dämpning så att 
åtdragningsmomentet av transformatorn inte skadar den. 

 
H. Ringtransformator. Ringtransformatorn har som flera andra komponenter i 

foten två funktioner. Delvis ger den ström åt de elektroniska komponenterna 
och sedan fungerar den som en bra tyngd, då kärnan är av koppar.  

  
I. Formanpassad distans till ringtransformator. Denna del tillverkas lämpligtvis 

tillsammans med rörhållaren som en gjutdel som sedan separeras. Distansen 
ska ett hål på 10 mm och radien på formanpassningen ska vara samma som 
på transformatorn. 

 
J. Pinnskruv. Pinnskruven ska ha gängan M10 och skallen ska vara av smal typ, 

vilket här inte kommer att ha någon betydelse, men likadana pinnskruvar 
används för att fästa sammanlänkningsröret, och där är det mycket viktigt att 
pinnskruvar med smal skalle används.  
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K. Nätkabel. Denna ska vara av jordad typ eftersom att foten har ett chassi av 
metall. Längden bör vara ca 1500 mm. 

 
L. Bottenplatta. Denna komponent är den del som allting fästs mot, och hela 

högtalaren vilar på, och då behöver den vara stark. Denna ska därför tillverkas 
av rostfri 3 mm tjock stålplåt. Ventilationsspåren samt urtagningarna till 
strömställarna kan laserskäras eller fräsas ut, medan övriga hål och gängor 
hellre borras och gängas. 

 
M. Strömställare Vänster / Höger. Strömställaren har två lägen där den anger ifall 

högtalaren står på vänster eller höger sida i rummet. Denna skruvas fast med 
två stycken små pinnskruvar M2 ner i bottenplattan. 

 
N. Strömställare Front / Mitt /Bak. Strömställaren har tre lägen där den anger 

ifall högtalaren står som fronthögtalare, surround mitt eller surround bak i 
rummet. Denna skruvas fast med två stycken små pinnskruvar M2 ner i 
bottenplattan. 

 
O. Bricka. Stålbricka passande de pinnskruvar som håller fast 

sammanlänkningsröret. 
 

P. Pinnskruv. Pinnskruven har gängan M10 och skallen är av smal typ för att inte 
dessa ska repa golvet. 

 
Q. Gummifötter. Dessa ska ha en diameter på 15 mm och vara 8 mm höga 

eftersom att då både täckkåpan och pinnskruvskallarna till 
sammanlänkningsröret hamnar 3 mm över golvet. För att den runda foten ska 
få stabilitet ska 8 stycken fötter monteras längs kanterna på bottenplattan 
med hjälp av dubbelhäftande film. 

Andra komponenter 
Internt kabelage. 
Högtalarkablar till högtalarkropp. 
4 x 3 mm skruv L = 15 mm 
2 x vinkeljärn till nedre kretskortsinfästning 

11 x pinnskruv M5 L = 10 mm 
8 x pinnskruv M2 L = 5 mm 
0.2 ml kylpasta 
 

6.5 Prototyptillverkning 

6.5.1 Form 

Grundstommen är gjord av tolv stycken dubbellimmade och spontade eklameller som 
är sammansatta till ett rör. Slitsningen, som utgör grundprincipen för hela konceptet, 
sträcker sig från toppen på röret ner till två tredjedelar av längden och är utformad 
efter en exponentialkurva. Mitt emot denna, på hela andra långsidan, är den 
cylindriska formen bruten med en avfräsning på 11,7 cm. På denna raka yta är ett 
4tums bredbandselement centralt placerat 20,5 cm från ovankant och försänkt till 
samma liv som avfräsningen . 20,5-måttet sammanfaller med rörets diameter som är 
densamma, för att skapa en känsla av symmetri. Elementets kanter och skruvskallar 
döljs av en tre mm tjock stålplåt som börjar i hörtalarens överkant och som avslutas i 
en elegant halvcirkel som också omsluter elementet.  På plåten är logotypen inristad i 
överkant. Högtalarlådans 6,5 tums bas sitter dold längst ner i röret, horisontalt 
fastsatt, för att spela rakt ner mot foten, varpå basvågorna fortplantar sig längs 
golvet. Bakom basen, inne i högtalarlådan, är en tredjedel av längden fylld med tätt 
packad fårull som fungerar som dämpningsmedel och som hålls på plats med ett grovt 
sträcknät. Foten och högtalarlådan är separerade från varandra, men har samma form 
och hålls samman av ett 3” stålrör vars längd sträcker sig upp till slitsningens nedkant 
och som är krökt i en 90-graders vinkel uppe och nere. Avståndet mellan fot och 
hörtalarkropp bestäms av baselementets konarea, eftersom det måste finnas 
tillräckligt stor yta för luften att ta sig ut. Avståndet fås genom att dela 
baselementskonens area med dess omkrets, och är således 2,7 cm Detta är för att 
högtalarelementet måste ha minst lika stor area på luftflödesvägen som på konen, då 
det annars uppstår en flaskhals. Högtalarkablage från bas och bredbandshögtalaren är 
dolt dragna och kopplade till delningsfiltret som är placerat bak på innersidan, 
nedanför slitsningen för att inte heller synas. Vidare är kabeln dragen genom stålröret 
ner till foten, där den på denna passiva modell, kopplas direkt till kontaktingången på 
baksidan.   
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6.5.2 Komponenter 

Bredbandshögtalare 
Högtalaren som spelar det övre registret är av samma fabrikat som de som angivits 
som förslag vid en eventuell tillverkning – Tang Band Speaker, men inte samma 
modell utan en modell som bör vara likvärdig. Anledningen till att det inte är samma 
modell är att den rätta modellen måste beställas genom tillverkaren, vilket kan bli en 
långsam och dyr process om bara två element beställs. Högtalarens datablad finns 
som bilaga 7.5. 

Bashögtalare 
Basarna är från den norska tillverk-
aren Seas, och är enligt databladet 
likvärdiga de basar som egentligen 
ska användas till högtalarna, se 
dessa högtalares datablad i bilaga 
7.6. Dock är dessa högtalare något 
effektkänsligare, vilket gör att de 
skulle kunna spelat något högre än 
bredbandshögtalaren vid samma 
volym, men vid provlyssningen av 
högtalarna märktes inte detta. 

Delningsfilter 
Delningsfiltret är av typen Linkwitz 
Riley och har en branthet på 12 
db/oktav, det vill säga hur brant den 
innan nämnda oktavkurvan är. 
Dessa riktlinjer gav uppdragsgivaren 
Lars-Ola Hoffer, då har tyckte att det 
då skulle bli ett filter som passar 
många typer av musik.  
 

För att räkna fram värden på filtrets komponenter användes programmet HiFi-Kit Easy 
Cad1 vilket med hänseende till högtalarnas data resulterade i ett delningsfilter vars 
schema syns som figur 6.9. 

6.5.3 Utförande 

Ekcylindern är köpt från Peter Träsnidare AB som bland annat specialtillverkar trä-
pelare. Cylindern svarvades och kapades sedan till rätt storlek och proportion  
Slitsningen är baserad på en exponentialkurva, som först ritats upp i dator-
programmet Matlab2 och som sedan projicerats upp på tre stycken A4-pappersark, 
vilka användes som mallar för att rita kurvan på de runda högtalarkropparna. 
Slitsningen har sågats ut med sticksåg och tilljämnats med slip- och raspverktyg samt 
spackling för att en perfekt kurva skulle kunna erhållas. Uppspackling har utförts på 
rörens tolvkantiga insida, för att få en rund och slät yta. Fötterna är gjorda i sex lager 
hoplimmad MDF3 som sedan svarvats och sidokapats och hålrum för stålröret har 
frästs ut i horisontal ledd. Stålrören består av tre stycken delar vardera som svetsats 
ihop, filats och slipats för att få en borstad yta. Dessa rör klarlackades sedan för att 
motstå korrosion. 
 
För att erhålla stadga fastsattes stålröret med både silikon och genomgående 
pinnskruv i foten, och dubbelfästes i högtalarkroppens väggar upptill. För 
bredbandshögtalaren gjordes en urfräsning med en fasning på 30 grader på insidan av 
röret så att elementet ska kunna andas. Högtalarelementen är också nedsänkt så att 
den 3 mm tjocka plåten ska kunna täcka över dess ytterkanter. Plåtarna i sin tur har 
sågats ut med sticksåg och sedan frästs till rätt form innan de sist, liksom röret, 
klarlackades. Baselementen insänktes i bottnarna på rören så att upphängningen och 
skruvskallar inte är synliga. Högtalarkropparna och fötterna lämnades in på lackering 
hos Gustavssons måleri i Tidaholm för att bästa resultat skulle uppnås. Under tiden 
högtalarna var på lackering löddes delningsfilter, och när högtalarna kom från 
lackering monterades allt ihop. Bilder på tillverkningen finns i bilaga 9 och bilder på de 
färdiga prototyperna finns i bilaga 10. 

                                                                 
1
 (Hifi  Kit Easy CAD, 2005) 

2
 (MatLab, 2008) 

3
 Träfiberskiva – Medium Density Fiberboard 

Figur 6.9 Delningsfilter till prototyper 
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7 Resultat Styrsystem 
Det slutliga styrsystemet består av en huvudenhet som heter Pensiero och en 
fjärrstyrenhet som heter Dice, vilka syns i figur 7.1. En djupare redovisning av dem 
kommer under efterföljande avsnitt. Huvudenheten behandlar och delar upp alla 
ingående signaler, såväl ljudsignaler från apparaterna och kommandosignaler om 
aktuella inställningar, och skickar dessa vidare till rätt högtalare. Högtalarna är aktiva, 
vilket gör att de alltid har en skräddarsydd förstärkare inbyggd. Detta motverkar även 
att förstärkaren tappar kontrollen över högtalarkonerna, eftersom förstärkareffekten 
är väl avvägd till elementen.   
 
Eftersom systemet ska vara utbyggbart, det vill säga att kunden kan börja med att 
köpa huvudenheten med styrenheten och två stycken fronthögtalare. Med 
strömbrytarna1 som sitter på undersidan av högtalarna ställs dess position in, så att 
huvudenheten vet var högtalaren står, och då vilka delar av ljudet den ska spela upp. 
När kunden sedan köper till t.ex. två högtalare och använder dem som 
surroundhögtalare, ställs deras position in, och när huvudenheten känner av att de 
finns i rummet delas ljudsignalerna upp på fyra kanaler istället för två. Detta ger även 
att när systemet innefattar två högtalare används stereoljud, vid fler högtalare 
används surroundljud. Systemet kan som mest hantera 6 kanaler. Då många personer 
använder datorn som huvudkälla till musiken ska fjärrstyrenheten genom 
bluetoothteknik kunna styra datorns musikuppspelning, och detta sker via en 
bluetoothadapter som följer med styrsystemet, vilken sätts in i ett ledigt USB-uttag. 
På datorn installeras sedan en mjukvara som söker igenom datorn efter musik och 
sedan automatiskt uppdaterar sitt bibliotek. I detta program ska sedan spellistor 
kunna göras av användaren. Då bluetoothkommunikationen är dubbelkommunikativ 
uppdateras fjärrstyrenheten frekvent av programmet, och all musik och spellistor kan 
hanteras och spelas upp i fjärrstyrenheten. Fjärrstyrenheten ska också kunna ge 
ljuduppspelande apparatur de vanligaste kommandon så som play, stopp, byta spår 
etc., men då också bara dessa kommandon och bara åt dessa apparater, eftersom 
fjärrstyrenheten annars lätt kan bli för komplex och tappa sin enkla navigering. 

                                                                 
1
 se avsnitt 6.4.2 Fot, komponent M och N 

  

Figur 7.1 Dice och Pensiero 
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Kommunikation 
Angående kommuniceringen redovisar projektgruppen enbart en idé på vilka signaler 
som kan användas utgående från de signaltyper som använda till liknande saker hos 
konkurrenter. De två vikigaste aspekterna att ta hänsyn till vid signalval är att 
kommunikationen mellanstyrenheten och huvudenheten måste vara dubbelkom-
munikativ och att signalen mellan huvudenheten och högtarlarna måste vara hög-
kvalitativ så att ljudet blir av Hifi-kvalité.  
 
Inom systemet används därför flera typer av signaler:  
 

 Mellan styrenheten och huvudenheten används en MIMO-kommunicering1 
som gör att styrenheten kan skicka kommandon till huvudenheten och att 
huvudenheten i sin tur kan skicka tillbaka information om aktuella instäl-
lningar etc. 

 Mellan huvudenheten och högtalarna används en radiofrekvenssignal på 2.4 
GHz, vilken enligt konkurrentstudien används till trådlös överföring av ljud i 
Hifi-kvalité  

 Ljudsignalerna till huvudenheten kommer via kablar av olika typ från de 
apparater som är kopplade till den. 

 Kommandosignaler från styrenheten till de ljuduppspelade apparater2 som 
kan styras sker via Infrarött ljus, som används i de flesta av dagens 
fjärrkontroller. 

 Kommunikationen mellan styrenheten och datorn sker med bluetoothsignal 
via en bluetoothadapter.  

 

På nästa sida i figur 7.2 syns ett schema på hur systemet kan vara uppställt med fyra 
högtalare och hur alla systemets delar kommunicerar med varandra.  
 
  

                                                                 
1
 Dubbelkommunicerande signaler – Multiple Input Multiple Output 

2
 T.ex. CD-spelare och Minidisc-spelare 
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Figur 7.2 Kommunikationsschema 
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7.1 Utformning 

Både huvudenheten och fjärrstyrenheten har formgivits med ett fåtal designelement 
från högtalarserien, men projektgruppen har koncentrerat sig på att få samma 
materialkänsla i systemets komponenter. Tanken med detta var att skapa en 
helhetskänsla utan att komponenterna ”matchar” varandra för mycket.  

7.1.1 Huvudenhet 

Huvudenheten, figur 7.3, som gruppen valt att döpa till Pensiero saknar både display 
och inställningsreglage, då dessa istället sitter på fjärrstyrenheten. Det enda som finns 
är en plan baksida där kablage från andra apparater kopplas in. Detta resulterar i ett 
koncept som har en rad fördelar; en skalad och minimalistisk form, användaren 
behöver inte nödvändigtvis ha denna enhet framme, utan kan ha den undangömd om 
så önskas. Problem kan undvikas, som att behöva läsa och göra inställningar på en 
liten display som till exempel finns på, och kan jämföras med, många av dagens 
förstärkare. Gruppen valde i och med denna design, att tillföra ett formspråk som har 
influenser från högtalarkoncepten för att en helhetskänsla skulle uppnås. Pensiero har 
en rektangulär form och besår i huvudsak av två delar. Underdelen som är gjord i 
rostfritt slipat stål, och överdelen som är gjord i ABS-plast och som har en högblank 
svart yta.  På fronten av sitter en liten vit diod placerad centrerat nedtill, som 
indikerar om huvudenheten är på (vitt ljus), av (inget ljus) eller i stand by-läge (rött 
ljus). Dioden är placerad bakom matt transparant plast för att inte dioden ska synas, 
bara dess sken. Upptill har fram- och bakkant rundande sidor, och nedtill är de kanter 
som är åt sidorna rundade. Sammantaget är denna huvudenhet det element som 
sammanlänkar hela hifi-systemet, och det är då viktigt att dess formspråk och 
materialval lever upp till de andra enheterna. 

Kommunikation 
På nästa sida syns huvudenhetens baksida i figur 7.4, med alla de anslutningar vilka 
efterfrågades i enkätundersökningen, och ansågs ligga i tiden enligt interjun med 
fackmannen. 
  
Anslutningar: 

 HDMI. 7 stycken. Varje HDMI-kontakt har både in och utgång, vilka ska 
vara parallellkopplade så att huvudenheten bara kan komma åt ljudkanalerna 

i kabeln, medan bildsignalsledarna går förbi. På så vis kan ljudet gå till 
huvudenheten och bilden till t.ex. tv:n utan att apparaten med den utgående 
signalen behöver ha fler än en HDMI-utgång. 

 Analoga ingångar. 8 stycken. 7 av ingångarna är bara numrerade och en av 
dem är dedikerad till signal från vinylspelare, då denna ingång har en inbyggd 
RIAA-förstärkare. 

 Jorduttag. Detta används i de fall elektronisk apparatur som kopplas in 
behöver jordas, t.ex en vinylspelare. 

 Pre Out. 

 Sub Out. 

 3.5mm stereoplugg. 2 stycken där en är för ingående signal och den andra för 
utgående signal som till t.ex. hörlurar. 

 Digitala Koaxiala ingångar. 4 stycken. 

 Optiska ingångar. 4 stycken. TOS-LINK. 

 230V. 2 stycken. Dessa är parallellkopplade till nätkabeln och fungerar som en 
inbyggd förgreningskontakt. Detta är för att kringliggande apparatur kan 
kopplas till huvudenheten för att spara plats och slippa kablar vid vägguttaget. 

Figur 7.3 Huvudenheten Pensiero 
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Figur 7.4 Pensiero´s fram- och baksida (Baksidan är ett fotomontage) 
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Ingångarna är inte dedikerade till olika apparatur, utan de är bara numrerade efter 
typ. Anledningen till detta är för att styrsystemet ska känna av när en kontakt sätts i 
och då skicka den informationen till fjärrstyrenheten, där personen får välja vad som 
har anslutits, antingen genom att bläddra mellan förvalda apparater eller skriva in 
namnet själv, där bokstavsbläddringen sker med mittvredet. På så vis kommer aldrig 
några "tomma" ingångar behöva bläddras förbi när ljudkällan ska väljas, eftersom att 
enbart de upptagna anslutningarna finns med i denna lista.  
 

7.1.2 Fjärrstyrenhet 

Grundformen hos Dice, figur 7.5, är en böjd avkapad cylinder, likt sammanlänknings-
röret i högtalarserien. Denna form kan göra att produkten ser en aning bastant ut. 
Detta kompenseras dock väl med ett genomgående hålrum för handen som ger en 
kompenserande luftighet och lätthet hos föremålet. Hålrummet är avsett för att 
användaren lätt ska kunna ta upp fjärrkontrollen och utgöra sina val, och att 
användaren ska kunna bära med sig den. Kanterna på hålrummet är därför också en 
aning rundande så greppet inte upplevs som vasst. Längst upp sitter volymratten, i 
form av en stor ytterring i rostfritt stål. Denna reglerar volymen progressivt och har en 
svag tröghet som tillför kvalitetskänsla tillsammans med metallytan. Innanför 
volymratten består hela ovansidan av högblank svart repfri plast med en 
bakomliggande display, och strax under centrum är ett navigeringshjul placerat, även 
detta i rostfritt stål. På sidorna av detta finns tre stycken knappar på vardera sidan. 
Dessa är utvalda med hänsyn till att fjärrkontrollen ska få ett skalat uttryck, men för 
den sakens skull inte vara svårförstålig, vilket kan ske om för många styrelement tas 
bort. Knapparnas funktioner är; play, stop, föregående och nästa. Som komplement 
till navigeringshjulet finns också en bakåtknapp, samt en snabbknapp för att komma 
direkt till ljudinställningarna, då det faktiskt är ett hifi-system som ska styras. slutligen 
är sidorna på fjärrkontrollskroppen även dem högblankt svart, vilket ger ett stiligt 
uttryck.  

Gränssnitt 
Gränssnittet är den länk som förbinder hårdvaran och mjukvaran i en dator, och i 
detta fall en styrenhet. Detta kan se ut på många olika sätt, och vara uppbyggt på 
olika typer av kommunikationsformer, exempelvis teckenbaserat och ikonbaserat 
gränssnitt.  Det som kommer att användas i utformandet hos Ring är ikonbaserat och 

skalat till den grad som ansetts nödvändig. Utformningen ingår inte i detta projekt, 
men om det ska utformas så ska det vara så grafiskt och logiskt som möjligt. Alla 
funktioner ska genomgå någon sorts viktning där angelägna funktionerna används på 
Dice, medan för dåtida och onödiga funktioner rensas bort. Tanken är att 
styrsystemet ska ha precis så många inställningar som en användare kan hålla reda på 
och därmed använda dem.  
 

  

Figur 7.5 Styrenheten Dice 
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8 Diskussion 
I diskussionen reflekteras det om hur projektet har genomförts, vilka mål som nåtts, 
vilka positiva och negativa sidor gruppen sett med arbetet och vad som skulle gjorts 
annorlunda för att därmed förbättra resultatet ytterligare. Vidare kan frågan ställas 
om var resultatet kommer att ha för betydelse för uppdragsgivaren och framtiden. 
Uppdraget som utfördes i samarbete med Transient Design bestod inledningsvis av att 
ta fram fullskaliga modeller av fronthögtalare baserade på hornprinciper. Detta 
underlag fick dock förstärkas så att en större bredd och kompetens skulle kunna yttras 
hos gruppen i examensarbetet. Enligt uppdragsspecifikationen utvecklades uppdraget 
till att även innefatta; aktiva, trådlösa fronthögtalare med utbyggnadsmöjligheter till 
surroundsystem, samt ett tillhörande styrsystem, bestående av huvudenhet och 
fjärrkontroll.     
 
Sammanfattningsvis har arbetet varit en mycket positiv upplevelse där samarbetet 
har fungerat väl vad gäller kommunikation, idéskapande och kompromisser. I början 
av projektet lades en väldefinierad struktur upp på arbetsgången, vilka milstolpar vi 
hade, och vilka mål som skulle nås. Detta var positivt då det resulterade i att vi har 
hållit ett relativt jämnt tempo under hela projektet. Det har aldrig varit frågan om ifall 
allt arbete inte skulle hinnas med, utan varje del har fått den tid som vi ansett vara 
fullt rimlig och resultatbringande. 
 

Genomförande 
Eftersom hifi-anläggningar är en relativt liten marknad i Sverige så var enkät-
undersökningen och konkurrensstudien mycket viktiga delar i början av arbetet för att 
hitta, och nå ut till den målgrupp som eftersträvades, och för att bilda en uppfattning 
om vad som är populärt och säljer. Allt eftersom vi fick klart för oss åt vilket håll 
resultatet lutade åt, både utformningsmässigt och funktionsmässigt i förstudie-
arbetet, kunde idégenereringen sakta ta fart, vilket var positivt för oss som kände att 
projektet nu hade fått en stabil grund att utgå ifrån.   
 

Vi skapade en enkätundersökning som delades ut på affären Hifi-punktens ljud och 
bildmässa i Skövde. Denna togs emot positivt av deltagarna och många tyckte att det 
verkade vara ett spännande arbete. Undersökningens frågor handlade mestadels om 
form, tekniska aspekter och folks vanor gällande hifi. Denna gjordes för att vi skulle få 
information att arbeta med inför den kommande idégenereringen.  
 
Utöver enkätundersökningen gjordes en konkurrensstudie där olika hifi-system och 
dess egenskaper jämfördes. Denna del kompletterade och möjliggjorde steget ur 
förstudiefasen och in i nästa del i utvecklingsarbetet.     
   
Allt eftersom vi fick klart för oss åt vilket håll resultatet lutade åt, både utformnings-
mässigt och funktionsmässigt i förstudiearbetet, kunde idégenereringen sakta ta fart. 
Idéskisser hade i liten utsträckning redan påbörjats, men vi kände att inspiration 
behövdes för det fortsatta arbetet, och valde då att tillämpa den första kreativitets-
metoden i projektet, inspirationboards. Denna visade sig vara till stor hjälp tack vare 
att en känsla byggdes upp kring olika färger, former och material. Denna känsla 
bibehölls genom hela utvecklingsprocessen. Vi återgick ofta och betraktade dessa 
boards i avseende att hålla fokus när andra metoder tillämpades, vilket var till stor 
hjälp i många fall.      
 
De idéer som uppkom i samband med brainstormingen och idéskissandet diskuterade 
vi själva och under möten med uppdragsgivaren, där de olika förslagen övervägdes 
om de stod upp emot de krav som finns, och om det ansågs hålla utformningsmässigt. 
Detta sätt att behandla olika förslag och idéer tyckte vi var effektivt och främjande i 
arbetet.  
 
Eftersom uppdraget till Transient Design var att främst utveckla fronthögtalarna, så 
konstaterade vi att det var mest relevant att ta fram en god design på just dem, och 
låta deras formspråk avspeglas i styrsystemet och surroundhögtalarna. Tre stycken 
grundkoncept på fronthögtalarna togs fram i och med idégenereringen, och med hjälp 
av konceptvalsmatriser kunde ett slutligt koncept väljas.  
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Detaljarbete stod nu inför dörren, och vi gjorde nu de sista idéskisserna samt ritningar 
inför prototyptillverkningen. Några exempel på förfining var; vilka proportioner 
högtalarlådan skulle ha, att den skulle ha en avfasad framsida utgående från 
bredbandselementets storlek och att metallplattan runt detta element skulle lösa 
problem som synliga skruvskallar, samt skapa kontrast och ge högtalaren karaktär. Ett 
viktigt förtydligande är att det slutgiltiga konceptet för en eventuell tillverkning skiljer 
sig avsevärt från den prototypen som skulle komma att tillverkas av oss. Denna har 
som uppgift att efterlikna det riktiga konceptet och att den ska kunna testas 
ljudmässigt.  
 
Prototyptillverkningen inleddes och arbetet flöt på enligt tidsschemat. Denna del av 
arbetet var en energikick i och med att vi värdesatte att under projektet även få visa 
prov på ett hantverksmässigt kunnande. Denna nya energi verkade också sprida sig till 
andra delar av arbetet, då rapportskrivandet ökade, samtidigt som idégenereringen 
för styrsystemet och surroundsystemet tog form och gjordes klart. Det som nu 
återstod var fullständiga 3D-modeller av fjärrkontroll, huvudenhet och surround-
högtalare. Även denna del genomfördes utan nämnvärda problem. Vi valde att avstå 
från att modellera upp fronthögtalarna med tanke på att de riktiga prototyperna lika 
gärna kunde användas för insättning i en miljö. I många fall är det bättre att göra på 
ett sådant sätt, om tillgång finns, då problem vid 3D-modellerande kan undvikas, 
samtidigt som grafiska modeller aldrig fullt ut kan leva upp till fysiska modeller.  
 
Det vi främst kommer att ta med oss från detta projekt är att en större förståelse och 
insikt om olika akustiska fenomen och hur olika former har inverkan på ljudet. Nya 
hantverkserfarenheter har också vunnits och vi har fått tillfälle att dryga ut våra 
portfolios ytterligare inför kommande arbeten. Vidare har vi lärt oss mer om vad som 
säljer på hifi-marknaden och att det är en svår marknad, eftersom det inte finns några 
helt klara rätt eller fel när det gäller musikavnjutning.   

 

Resultat 
Det resultat som åstadkommits anser vi ha inringat den definierade målgruppen, såväl 
som det har uppfyllt uppdragsgivarens önskemål och förväntningar, vilka var att skapa 
hornprincipshögtalare med unika ljudegenskaper, som dessutom ska ha ett formspråk 
som tilltalar ögat. Det som varit extra roligt är att vi fått möjlighet att bygga 
hornprincipsmodeller som tidigare bara testats i privata projekt. Vår förhoppning är 
självklart att ljudentusiaster och gärna också andra ska få upp ögonen för högtalare av 
denna sort och även ta till sig det trådlösa aktiva systemet som idag inte är helt vanligt 
i hifi-sammanhang. Vi kom tillslut fram till en helhetslösning där allt finns som behövs 
för att avnjuta musik i en kombination av enheter som tillsammans utgör en stor 
helhet.  
 
Konkurrensstudien visade även att luckor finns i dagens produktutbud, och vissa av 
dessa luckor har stor betydelse för vårt system. Bland annat så finns det mycket få 
högtalare med hornprinciper på marknaden, och av det fåtal som finns är det inget 
system som kombinerar en akustiskt sett god form med ett för kunden attraktivt 
utseende, vilket är målet för detta projekt. Det finns heller inget mediacentersystem 
med en dubbelkommunicerande fjärrkontroll kombinerat med trådlösa och aktiva 
högtalare, vilket också är ett är målen att utveckla. 
 
Projektets produkt; Ett fler- och dubbelkommunikativt ljudsystem med aktiva trådlösa 
högtalare utformade efter unika hornprinciper, kommer alltså bli ett helt unikt 
ljudsystem som använder sitt framtida tänkande tillsammans med sin nutida 
attraktiva utformning och ljudkvalité som ett kraftigt konkurrensmedel. När designen 
sattes så var vi noga med att inte göra intrång på det akustiska för att ge mer plats åt 
det estetiska, utan försökte istället se möjligheter och möta kravspecifikationens 
innehåll, exempelvis elementstorlekar, längd på slitsning, rundade former etc., och 
arbeta med formgivningen utifrån dessa.  
 
Beträffande fjärrkontrollen fokuserade vi mycket på att den skulle följa högtalarnas, i 
huvudsak runda formspråk, och ha en gedigen känsla rakt igenom, såväl när det gäller 
knappar och vred, som att den ska ligga bra i handen och ha tyngd. Detta var något 
som även uppskattades från Transient Designs sida, trots att det inte ingick i 
huvuduppdraget.  
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När huvudenheten utformades kände vi att en god design relativt snabbt kunde ges, 
då dess grundkrav tillät detta. Detta är ett exempel på att en produkt inte alltid 
nödvändigtvis måste tas fram genom långa och omfattande metoder, utan kan vara 
väl så bra, bara det finns underlag för dess utformning.   
Styrsystemets idag unika koncept med en extern styrenhet där alla inställningar sköts, 
och en gömd huvudenhet som behandlar alla ingående signaler, och delar ut dessa till 
trådlösa och aktiva högtalare, är något som vi tror att det kommer finnas mer av i 
framtiden. 

Prototyper 
De fullskaliga prototyperna är mycket nöjda med. Arbetet har ibland varit 
överväldigande, men det ljud som de åstadkom på redovisningen gjorde så att det 
skulle vara omöjligt att inte stå med ett leende på läpparna. Hur de lät är givetvis svårt 
att beskriva, men ljudet var kraftfullt och synnerligen detaljerat. Den omsvärming av 
musiken hade ingen av oss någonsin tidigare upplevt då det ibland kändes som man 
stod bredvid sångarens stämband. Ljudslingan vi mixat var en blandning där alltifrån 
finstämmigt gitarrspel till explosioner från en filmtrailer blandades och högtalarnas 
mångsidighet var definitiv.  
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Bilaga 1 
Tidplan 
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Bilaga 2 
Intervju med fackman 
 
 
 
Del 1 

Vilka kablar anser du ligga i tiden för att använda till ingående signaler? 
Det är framförallt HDMI, eftersom det nu använder HD-ljudsignaler som ingen annan 
kabel klarar i dagsläget. Troligtvis så kommer även nya ljudformat som även de enbart 
kommer kunna överföras i HDMI. Dock så har många av dagens och gårdagens 
apparater som fortfarande används bara analoga utgångar, eller digitala i form av 
optisk eller en digital koaxial kabel. XLR finns också men det är mer inom High End-
Hifi, där allting ska vara perfekt och enbart stereo ska användas.  
 

Används fler överföringssätt än IR på fjärrkontroller? 
De flesta vanliga fjärrkontroller använder IR, men då måste man alltid rikta kontrollen 
mot förstärkaren. Sedan finns det nya dubbelkommunicerande fjärrkontroller med 
MIMO-teknik, som t. ex hos Sonos. 
 

Tycker kunder det är viktigt att lätt kunna ställa bas, diskant och balans? 
Nej, inte direkt på förstärkaren, det tror jag inte. Möjligtvis att de vill ha ett 
underhållningsvärde i att kunna ställa in ett eget ljud, t. ex genom en eqaulizer . Om 
man ställer upp basen på ett vanligt vred, så blir också rösten mörkare, även om målet 
var att vara få mer tryck. Det är då istället bättre att kunna ställa in bättre 
basåtergivning mellan vissa frekvenser. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Del 2 

Vilket material/färg/ytfinish är mest efterfrågat på förstärkare? 
Efter många år med bara silvergråa förstärkare har nu svart kommit i stor 
utsträckning. Det är just nu mycket plast med blanksvart ytfinish, men också borstade 
svarteloxerade metaller som t. ex aluminium används ofta. Något som är på ingång är 
vitt, och då högblank vit plast. Det är inte stort än, men kan bli det. Just nu säljs dock 
mest förstärkare i metall.  
Rent färgmässigt så generellt att svart är nr 1 och vitt är nr 2. 

Vilka högtalare säljer bäst; de som låter bra eller de som ser bra ut? 
Det är en svår fråga men generellt sett så köper kunder mycket mer efter ögat nu för 
tiden. Förr var det tvärt om, då köpte man högtalare som lät bra, och sen var det inte 
lika noga hur de såg ut. Dock så är det ju fortfarande mycket viktigt för kunder att de 
låter bra, men designen väger tungt. 

Vilka proportioner har de hifi-högtalare som säljer bäst?  
Generellt sett är det höga och smala högtalare som gäller. De kan vara djupa, men 
inte breda. Förr, t. ex på 80-talet skulle det vara högtalare med stora element, vilket 
gav breda högtalare, men det funkar absolut inte idag. Idag får man kompensera 
elementstorleken med att sätta flera element på rad i höjdled. Till surroundsystem är 
det oftast små högtalare som gäller. Till musik är det större högtalare, eller 
stativhögtalare som säljs. 
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Bilaga 3 
Konkurrensstudie  
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Bilaga 4 
Sammanställning av enkätundersökning   
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Bilaga 5 
5.1  Moodboard för hela ljudsystemet 
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5.2 Themeboard för högtalarna 
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5.3 Themeboard för huvudenheten med fjärrstyrenhet 
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Bilaga 6 
Resultat för Stimulianalys á la POW 
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Bilaga 7 
7.1 Datablad för Tangband W4-1052SD   
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7.2 Datablad för Tangband W5-1611SA   
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7.3 Datablad för Tangband W6-1139SI   
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7.4 Datablad för Tangband W8-1363SB   
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7.5 Datablad för Tangband W4-654SE  
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7.6 Datablad för Seas L17RCY/P 
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Bilaga 8 
8.1 Ritning Medio  
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8.2 Ritning Grande  
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8.3 Ritning Piccolo  
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Bilaga 9 
Prototyptillverkning. Bild 1 av 3 
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Prototyptillverkning. Bild 2 av 3 
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Prototyptillverkning. Bild 3 av 3 
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Bilaga 10 
Bilder på de färdiga prototyperna 

 

 

 

Dessa bilder kommer när högtalarna studiofotograferats 


