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Sammanfattning
ILT Scandinavia har under 20 år distribuerat ett Tyskt högtalarfabrikat. För ca 2 år sedan 
lanserade de sin egen högtalarserie, BK Audio, på marknaden. De vill nu ta ytterligare ett steg 
och lansera BK Audio på fler marknader.

Examensarbetet går ut på att ta fram en ny högtalarserie som kan passa i hemmamiljöer, den 
får gärna tilltala butiks- och restaurangägare också. För att genomföra projektet har teorier för 
projekt- och designmetodik använts. Högtalarna ska vara trådlösa och ha utbytbara skal.

Efter analyser av både BK Audio:s varumärke och deras närmsta konkurrenter inom trådlösa 
högtalarsystem samt ett antal enkäter till potentiella kunder skapades ett konceptförslag. 
Konceptförslaget utvärderades och anpassades enligt teorier för högtalarkonstruktion. 
Därefter presenterades ett mer genomarbetat konceptförslag, varpå en modell byggdes.

Sammanfattningsvis har ett högtalarkoncept, bestående av en satellithögtalare och en 
subwoofer skapats. Satellithögtalaren har utbytbart ytterskal, vilket kan tilltala fler kunder, då 
ett större antal färgalternativ kan erbjudas. Dessa går även att byta ut vid behov. En annan 
positiv effekt med detta är att istället för att byta ut hela högtalaren, om kunden skulle tröttna 
på utseendet, behöver bara ytterskalet bytas ut. Detta i sin tur gör högtalarens potentiella 
livslängd längre.
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Inledning

Bakgrund
ILT Scandinavia AB (ILT) har under 20 år distribuerat ett tyskt högtalarfabrikat (HK). Detta har 
varit utgångspunkten för att utveckla deras eget märke; BK Audio. De har, kort och gott, tagit 
det bästa från deras tidigare erfarenheter och tillfört nya tankar och förbättringar.

Det har nu gått ca 2 år sedan de lanserade BK Audio på den svenska marknaden och idag 
kan BK Audio betraktas som ett väletablerat varumärke med god historik och fina referenser, 
vilket har varit grundtankarna. Nu vill de ta ytterligare ett steg framåt,  genom att lansera  
BK Audio på fler marknader.

Kriterier för BK Audio:
1. Soundet
2. Kvalité
3. Prisvärt och anständig handelsmarginal för återförsäljare
4. God service och support

Nu vill de även ta designen till en ny nivå och därigenom ytterligare förstärka helhetsintrycket 
för BK Audio. Home Series – En serie för hemmabruk? Installation Series – Installationsserie 
för allmänna ytor? För att göra en mer unik produkt vill de att utseendet på högtalaren lätt 
ska gå att ändra, t.ex. med hjälp av utbytbara skal. En ytterligare funktion, i såväl Home Series 
som Installation Series, ska vara det trådlösa systemet. I miljöer där kablage av olika skäl är 
opraktiskt, som t.ex. hem, butiker, restauranger och liknande, är trådlösa system att föredra – 
även av installationsmässiga skäl.

För att sänka utvecklingskostnader önskade ILT att komponenter från, den ännu ej släppta, 
Krypterion-serien används i så stor utsträckning som möjligt.
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Syfte
Syftet med projektet var att ta fram en högtalarserie som kan passa i butiker och 
hemmamiljöer. 

Mål
Målet var att ta fram en genomarbetad design på högtalare för den tilltänkta marknaden. 
Detta redovisas genom en fysisk modell, bildmaterial, presentation och en rapport.

Vision
Visionen var att formge en högtalarserie som tilltalar både butiksägare och privatpersoner 
och som kan öka värdet för BK Audio:s varumärke. Förhoppningen var att systemet ska vara 
anpassningsbart, så att det kan användas som t.ex. hi-fi stereo eller i ett hemmabiosystem.

Målgrupp
Ljudintresserade, prismedvetna, män och kvinnor med känsla för design och inredning.

Tidsplan 
Januari 2013 – 27 maj 2013. För detaljerad tidsplan, se bilaga 1 



Examensarbete Industridesign      •      Mikael Persson      •      Mittuniversitetet 2013

M
et

o
d

8

Metod
Projektet genomfördes enligt projektmetodikens tre steg; utredning, planering och 
genomförande. Den kombinerades med designmetodikens tre faser; analysfas, kreativ fas 
och presentationsfas. Analysfasen och den kreativa fasen går mycket hand i hand, så de 
upprepades ett antal gånger. Det vill säga efter första analysen hade jag en liten kreativ fas, 
resultaten från den kreativa fasen analyserades sedan och så gick det några varv innan det 
resulterade i något jag var nöjd med.

Utredning
För att få klarhet i vad som skulle göras upprättades ett direktiv i samråd med handledare 
på Mittuniversitetet och uppdragsgivaren. Direktivet reviderades och uppdaterades tills alla 
parter var nöjda med det.

Planering
En projektbeskrivning skrevs för att få bättre koll på vad projektet skulle innehålla. En grov 
tidsplan med de viktigaste momenten upprättades också (se bilaga 1). Planeringen uppföljdes 
även genom att en loggbok skrevs under hela arbetet.

Genomförande
Projektet genomfördes enligt designmetodikens tre faser.
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Analysfas
Då de tekniska elementen till högtalarna till stor del redan var bestämda behövde jag 
analysera deras utseende och egenskaper närmare. En annan aspekt som behövde analyseras 
var vilken trådlös teknik som skulle användas.

För att få en tydligare bild på hur designen skulle kunna tänkas vara analyserades BK Audios 
befintliga högtalare samt de största konkurrenterna.

Efter samtal med bland annat handledaren gjordes en bättre analys av målgruppen.

För att få en koll på vad kunderna vill ha gjordes en allmän enkät för att hitta en lämplig 
riktning för projektet. Med hjälp av resultatet från den första enkäten skapades en ny enkät 
för att ytterligare ge projektet en tydligare riktning. Tills sist skapades en tredje enkät för att 
se vilket designalternativ som var mest tilltalande.

Kreativ fas
I den kreativa fasen genererades idéer, med hjälp av skisser och 3D-program, som senare 
utvecklades till koncept. Konceptet utvärderades i samråd med handledaren och företaget.

Presentationsfas
I presentationsfasen skapades en presentationsmodell, presentationsmaterial till en muntlig 
presentation och en utställning samt den här rapporten.
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Genomförande

Analys av högtalaren
De befintliga högtalarna som ILT tillhandahöll, vilka de tyckte att jag skulle ha som 
utgångspunkt, demonterades för att få en bättre uppfattning om vilka komponenter som 
behövs och deras storlek. Det högtalarsystemet är tänkt att användas i PA-sammanhang och 
består av en subwoofer/bashögtalare med tillhörande topp/satellit.

Själva topphögtalarlådan mätte 40 x 12 x 13 cm, i den satt två fyratums mellanregisterelement 
och ett fyratums diskanthorn samt ett delningsfilter. Mellanregisterelementet mäter 11 x 11 
x 5,5 cm, diskanthornet 11 x 11 x 7,5 cm och delningsfiltret 8 x 12,5 x 3 cm. Utöver detta 
kommer även fler komponenter tillkomma för att möjliggöra den trådlösa anslutningen. Detta 
innebär att det minsta djupet på den nya högtalaren måste vara över 7,5 cm och dessutom 
måste det finnas extra plats internt för delningsfiltret och den nya elektroniken. 

Bashögtalarlådan mätte 30 x 44 x 47 cm. I den satt ett tiotums baselement, en förstärkare, ett 
nätaggregat samt diverse kretskort för justering av volym med mera. Baselementet mäter 25,5 
x 25,5 11,6 cm, förstärkaren 17 x 25 x 5,5 cm och nätaggregatet 20,8 x 9,5 x 5,3 cm. Då de 
andra kretskorten används för inkoppling och justering av ljud i PA-sammanhang kommer de 
troligtvis att behöva bytas ut mot komponenter för den trådlösa anslutningen.
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Trådlös teknik
Det finns flera olika tekniker för att överföra ljud trådlöst. De främsta är Bluetooth (som 
används bland annat i mobiltelefoner) och WiFi (samma som används för trådlöst nätverk till 
bland annat datorer). Av dessa två är WiFi att föredra, då det möjliggör för överföring av ljud 
i högre kvalitet än vad Bluetooth kan erbjuda. [1] [2]

Jag försökte även hitta lämpliga komponenter för detta, men på grund av min begränsade 
kunskap inom området kunde jag inte hitta något. Jag kom fram till att det skulle krävas en 
erfaren konsult inom området för att hitta rätt delar som fungerar ihop. Projektets begränsade 
tid och budget gjorde att jag inte ansåg det motiverat att anlita en sådan konsult i det här 
skedet.

Designanalys av BK Audio
Vid en undersökning av de produkter BK Audio har på marknaden idag kunde jag inte hitta 
några, för alla produkter, gemensamma designelement vilka kunde ha använts för att skapa 
samhörighet mellan de tidigare produkterna och den nya serien [3]. Därför bestämde jag mig 
för att försöka ge den nya serien ett mer unikt uttryck. Tanken var att skapa designelement 
som kunde vara en del av en designmanual för framtida produktutveckling.

Delar av BK Audio:s Produktutbud
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Analys av konkurrenter
I den här analysen valde jag att främst titta på konkurrenter för den tilltänkta nya 
högtalarserien, det vill säga trådlösa högtalare tänkta att användas främst i hemmet eller på 
mer offentliga platser. De aspekter som främst studerades var design, uttryck och i viss mån 
tekniska lösningar. 

De främsta konkurrenterna som jag har hittat är Sonos, Audio Pro, Opalum och Teufel.

Sonos erbjuder små, stilrena, högtalare och mediaspelare samt förstärkare för inkoppling av 
andra högtalare och trådlösa sändare. Produkterna går i vitt, grått/silver och svart, de är raka 
med avrundade hörn och sticker inte ut mycket. Systemet är expanderbart så att det går att 
spela olika musik i hemmets olika rum, eller samma musik i alla. [4]

Audio Pro är ett Svenskt företag som erbjuder flera olika trådlösa, och icke-trådlösa, 
högtalarmodeller. Högtalarna har enkla och stilrena former likt Sonos, men de finns i fler olika 
färger. Det finns vissa skillnader i uttrycket mellan de olika serierna också. Däremot har vissa av 
de trådlösa modellerna en liten LED-display på framsidan, något jag tycker stör det stilrena 
uttrycket. Även Audio Pro kan spela upp olika ljud i olika rum med sin WiFi-teknik. [5]

Teufel:s högtalare ligger både stil och funktionsmässigt nära Audio Pro, personligen tycker jag 
att de är något snyggare. [6]

Opalum är också ett Svenskt märke som verkar ha satsat lite mer på design än Audio Pro. De 
är enkla, stilrena och framförallt tunna. Den lätt böljande fronten ger ett sofistikerat uttryck. 
Högtalarna i sig är inte trådlösa, men de har speciella tunna kablar för att driva dem, och 
det går att koppla dem till trådlösa mottagare. Prismässigt ligger de högre än den tänkta 
prisbilden, så de konkurrerar inte direkt om samma kunder. Däremot tycker jag personligen 
att de är väldigt snygga och ville ha med dem för att visa på hur det går att tänka annorlunda. 
[7]

Genom att veta hur konkurrensen ser ut hoppades jag kunna skapa något som sticker ut och 
konkurrerar på så många fronter som möjligt.

Sonos
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Audio Pro

Teufel

Opalum
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Första kundundersökningen
För att få ett bättre grepp om vad potentiella kunder vill ha skapade jag en webbenkät [8]. 
I den ställdes mer generella frågor om färg och funktioner för att försöka få en tydligare 
avgränsning av projektet. Jag ställde även mer tekniska frågor, då det fanns ett intresse från 
uppdragsgivaren att i slutändan tillverka ett komplett ljudsystem.

Formuläret postades på sociala medier, Facebook och Google+, samt på ett antal 
olika internetforum. Detta innebar att jag kunde nå ut till ett större antal människor, än 
om jag bara hade gjort personliga intervjuer, vilket var målet med den här enkäten. 
Kommentarsfunktionerna på de sociala medierna och forumen möjliggjorde kommentarer 
utöver svaren i enkäten, vilket i vissa fall gav mig mer än själva enkäten. [9] [10] [11]

Det jag huvudsakligen utläste från resultaten var:
• Ljudkvalitet går före snygg design, d.v.s. om jag skulle bli tvungen att göra en kompromiss 

mellan de två borde jag ta det beslutet som påverkar ljudet bäst.
•  Majoriteten vill ha små högtalare, mindre än den jag utgick ifrån.
•  De flesta vill ha svarta eller vita högtalare.
•  Ett skydd för högtalarelementen bör vara av tyg och löstagbart.
•  En del tekniska aspekter som kan vara till nytta i konstruktionen av det slutgiltiga systemet.
För fullständig sammanställning av svaren, se bilaga 2.

Butiker och restauranger
Då tanken var att högtalarna skulle passa i mer offentliga miljöer, som butiker och restauranger, 
gjorde jag även ett frågeformulär anpassat för dessa verksamheter. Frågorna mailades delvis 
ut till butiker/butikskedjor och restauranger/restaurangkedjor och delvis gjorde jag personliga 
intervjuer med butiks-/restaurangansvariga i Sundsvall.

Det visade sig att majoriteten ville ha högtalare som skulle vara dolda, vilket innebär att 
designen inte var av stor vikt. Det fanns inte heller något större intresse för utbytbara skal, och 
att ha reklam på högtalarna var de flesta emot. För fullständig sammanställning av frågor och 
svar, se bilaga 3.
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Intervju med Jörgen Olsson
För att få bättre koll på vad butiker och restauranger efterfrågar bokade jag in en intervju 
med Jörgen Olsson på Effektgruppen i Sundsvall. De säljer och installerar ljud- och bildsystem 
för butiker, restauranger och hotell. De har bland annat gjort ljud- och bildinredningen till de 
flesta O’Learys-restaurangerna i Sverige.

Han gav mig många bra tips på vad som efterfrågas av deras kunder och hur olika tekniska 
problem kan lösas. Bland annat ansåg han att ljudet skulle gå att dela in i zoner, så att det 
går att lyssna på olika källor, eller med olika volym, i olika delar av lokalen/lokalerna. Alla 
avancerade inställningar bör göras från någon form av webinterface, så att det inte går att 
göra fel genom att t.ex. trycka på fel knapp på högtalarna eller sändaren. 

Jörgen tyckte att idén med utbytbara skal var bra, han föreslog även att det skulle vara bra att 
ha högtalarna ommålningsbara, så att det följer med maskeringsmallar. På så sätt kan kunden 
själv lacka högtalaren i önskad färg. 

Han påpekade också att högtalaren behöver ha någon form av strömkälla, och det krävs en 
elektriker för att installera starkström (230V). Dessutom måste produkter som använder sig av 
starkström vara typgodkända. 12-volt svagström får däremot vem som helst installera och det 
är enkelt att koppla in det med en redan typgodkänd transformator.

Med hjälp av de fakta jag fick av Jörgen bestämde jag att högtalarna skulle drivas med hjälp av 
en 12-volts transformator och att jag skulle fortsätta utveckla idén med utbytbara skal. För en 
sammanställning av frågorna och svaren i intervjun, se bilaga 4.
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Inspiration
Resultaten från kundundersökningen, intervjun och konkurrentanalysen gav mig en 
någorlunda bra bild av vilken riktning jag borde ta projektet, men jag behövde även hitta 
inspiration från andra källor. Jag besökte ett antal butiker i Sundsvallsområdet som säljer 
högtalare för att se vad som finns mer, utöver mina direkta konkurrenter. Det gav mig större 
koll på vad som går att göra, vad som säljer och vad jag eventuellt bör undvika. Bland annat 
hittade jag en högtalare från Bowers & Wilkins som använde magneter istället för stift för att 
fästa skyddet för högtalarelementen i högtalarlådan. Detta tilltalade mig, då det inte lämnade 
några spår av att det hade suttit ett skydd där när det var borttaget – något som annars 
brukar störa mig, då det ser ut som något fattas när skyddet är borttaget och blottar ett antal 
hål som inte har någon annan funktion än att just hålla fast skyddet.

Jag skapade även en imageboard med inspirerande bilder och former, med mera, från bland 
annat högtalare och arkitektur. 

Imageboard med inspirerande bilder
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Formarbete 1
Jag valde i det här stadiet att fokusera främst på designen av satellithögtalarna, då jag ansåg att 
de kommer att synas mest och på så vis var i störst behov av att vara bra utformade. Min plan 
var att sedan översätta designen till de övriga delarna i systemet.

Av svaren från den första kundundersökningen, och med hjälp av inspirationen från bland 
annat imageboarden, skissade jag upp ett antal former där jag bland annat undersökte hur 
högtalarelementen kunde placeras i förhållande till varandra. Efter en del skissande kom jag 
fram till ett koncept jag tyckte skulle vara intressant att jobba vidare med; högtalarna ska vara 
vinklingsbara, så de kan vara både stående och liggande, utan att det ska se ut som att de 
har tippat. Jag antog att detta skulle vara enklast att lösa genom att ge högtalaren ett stativ, så 
att själva högtalarformen inte ser ut att ha någon egentlig över- eller undersida. För att göra 
högtalaren mer flexibel bestämde jag att de också behöver någon form av väggfäste och ett 
stativ för fristående placering på golvet.

Med det bestämt skissade jag upp fler, och lite mer vågade, former som kunde fungera i 
konceptet. Av dessa valde jag ut de tio former jag tyckte var intressantast. De formerna ritade 
jag sedan upp mer abstrakta tolkningar av i CAD-programmet SolidWorks, för att få en bättre 
känsla för hur de kunde se ut i tre dimensioner. Jag renderade även ett antal bilder av dessa 
former som diskussionsunderlag.

Formskisser
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Formskisser

Konceptidé

Utvecklande formskisser

Former
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Andra kundundersökningen
Bilderna av formerna lade jag in i ett nytt formulär, i kansei [1]-anda, för att försöka lista ut vilka 
som var mest tilltalande. De svarande fick gradera på en sjugradig skala hur väl de tyckte att 
formerna stämde överens med olika ord. Orden var exklusiv, spännande, diskret, modern och 
unik.

Tyvärr blev formuläret lite för invecklat, och jag fick inte så många svar som jag hade 
önskat. Det gav ändå en viss fingervisning om vad folk tycker är intressanta former och en 
riktning som jag kunde ta i den fortsatta jakten på en bra form. För en sammanställning av 
undersökningen, se bilaga 5. 

1 Kansei engineering är en japansk metodik för att mäta kunders känslor över en produkt, för mer information se: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kansei_engineering
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Exklusiv Spännande Diskret Modern Unik

Form 3 
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Exklusiv Spännande Diskret Modern Unik

Form 4 

Resultaten för form 3 och 4
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Formarbete 2
Den form som fick högst poäng i testet var form 4, på alla punkter utom ”diskret”. Den form 
de svarande ansåg var mest diskret var form 3. Då alla dessa egenskaper var något jag ville 
försöka uttrycka med designen för att tilltala alla tänkta kunder skissade jag på alternativ som 
kombinerade de båda formernas uttryck. Dessa skisser mynnade sedan ut i ett konceptförslag 
för den slutiltiga högtalardesignen. 

Formskisser och Konceptförslag
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Delredovisning
Ungefär halvvägs in i projektet, den 18 april, hölls en delredovisning. Där presenterade jag 
vad jag hade gjort dittills och konceptförslaget på hur högtalarna skulle kunna se ut.

Den kritik jag fick av examinatorerna efter delredovisningen var bland annat att jag borde ”ta 
ett stadigare grepp om designrodret” och precisera mer vad högtalaren borde uttrycka samt 
särskilja den mer mot det som finns idag. Detta mycket för att en trådlös högtalare är något 
av en ny produkt, som kan må bra av att särskilja sig från klassiska högtalare. Målgruppen 
behövde också bli tydligare. 

Mitt koncept fick även kritik för att jag bara försökt kombinera ihop de två formerna som 
gjorde bäst ifrån sig i undersökningen.

Revision av målgrupp och personas
Från kritiken jag fick på delredovisningen bestämde jag mig för att se över den tänkta 
målgruppen, som från början var: ” Butiksägare och privatpersoner med krav på design och 
ljudkvalité”.

Eftersom butiker och restauranger i allmänhet var mer intresserade av diskreta och dolda 
högtalare bestämde jag mig för att rikta projektet mer mot privatmarknaden. Det gav mig 
friare händer att göra något som sticker ut mer, något som jag ansåg vara bra både för 
mig och för BK Audio. Jag tror att de behöver något som tydligare kan visa upp dem på 
marknaden, så att de inte försvinner i mängden, och privatmarknaden kan vara ett bra forum 
att lansera en sådan produkt på. För min skull var det bra för att ge mig en större utmaning 
och möjligheten att formge något som sticker ut. Examensarbetet är ändå det som till stor 
del ska visa för framtida arbetsgivare vem jag är som designer, att då göra något diskret 
och anonymt kändes inte som en bra förutsättning för framtiden. ILT gick med på denna 
omformulering av målgruppen.

Därför formulerade jag om målgruppen till: ” Ljudintresserade, prismedvetna, män och 
kvinnor med känsla för design och inredning”. Jag skapade dessutom två fiktiva personas för 
att illustrera tänkta kunder och deras behov.
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Persona 1
John, 23, musiker. 

John trevar på med musiken och väntar på det stora genombrottet. 
Han har ett stort inredningsintresse, och vill att hans hem ska vara snyggt 
och ombonat. Tyvärr har han inte så mycket pengar, men vill ändå ha 
ett snyggt högtalarsystem med bra ljudkvalité som är värdigt att hänga 
på väggen bredvid hans gitarrer. Hans lägenhet går i mörka färger och 
material. Favoritfärgen är svart.

Persona 2
Anja, 34, inredningsarkitekt. 

Anja jobbar professionellt med att styla folks hem. Hon älskar musik och 
vill helst att den ska höras överallt i hemmet. För att testa nya trender och 
stilar gör hon ofta om hemma. Hon vill gärna ha högtalare som är lätt att 
flytta runt och lätt att anpassa till de föränderliga inredningarna. Varken 
hon eller hennes sambo är särskilt tekniska av sig, så de vill helst att allt 
bara ska fungera. Hon har en stark förkärlek för ljusa material och färger.
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Kravspecifikation
Från resultatet av kundundersökningarna, önskemålen från uppdragsgivaren och med 
hjälp av mina personas skapade jag en enkel kravspecifikation. Jag valde att dela upp 
den i designmässiga och tekniska krav, då flera av de tekniska kraven enbart påverkar 
sändarenheten.

Kravspecifikationen delades in i tre ranger, där ”ska ha”-kraven är egenskaper som måste 
vara med, ”bör ha”-kraven är bra att uppfylla men inte nödvändiga för produkten. ”Skapa 
mervärde” är inget egentligt krav, men om de uppfylls kan det innebära att produkten lockar 
fler kunder.

Designmässiga krav Rang
Ha utbytbart skal Ska ha
Ha bord/hyllstativ Ska ha
Ha löstagbart skydd för högtalarelement Ska ha
Satelithögtalare med 4" element Ska ha
Baslåda med 10" baselement Ska ha
Vinklingsbara stativ Ska ha
Extern Transformator Ska ha
Golvstativ Bör ha
Väggfäste Bör ha
Fjärrkontroll Bör ha
Vara gjord i trä Skapar mervärde

Tekniska krav Rang
Vara trådlös (ljudöverföring) Ska ha
Drivas av svagström (12V) Ska ha
Ha anslutning för TV Bör ha
Ha anslutning för DVD/Blu-Ray Bör ha
Ha anslutning för CD/LP/Radio/annat i samma stil Bör ha
Ha anslutning för spelkonsol Bör ha
Tillåta ljudstyrning via app Bör ha
Ha webgränssnitt för insällningar Bör ha
Ha möjlighet för ljudjustering på sändarenheten Bör ha
Ha löstagbara antenner (sändaren) Bör ha
Ha en accesspunkt i sändarenheten Bör ha
Kunna spela i olika rum Bör ha
Ha inbyggd radio Skapar mervärde
Kunna spela från olika källor i olika rum Skapar mervärde
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Testmodell
Då majoriteten av de som svarade på min första enkät ville ha en mindre högtalare än 
den jag utgick ifrån bestämde jag mig för att testa om högtalaren skulle klara sig med 
bara ett mellanregister- och ett diskantelement. Så jag byggde två testlådor, en med 
originaluppsättningen två mellanregister- och ett diskantelement samt en låda med bara ett 
element av vardera sorten.

Varken jag eller de personer jag frågade kunde höra någon skillnad i ljudkvalitet på de båda 
testhögtalarna. Därför bestämde jag att min högtalare bara skulle innehålla två element, ett 
mellanregister- och ett diskantelement.

Besök på ljud-, ljus- och bildmässan
Jag besökte ljud-, ljus- och bildmässan i Stockholm för att kolla närmare på konkurrenter och 
försöka hitta inspiration till den slutgiltiga designen. Tyvärr fanns det mest tillverkare och 
försäljare av professionellt ljud för konserter och liknande, det vill säga fel marknad för min 
högtalare. Så besöket gav mig inte så mycket. Jag fick däremot chans att diskutera mina val och 
designen mer med min uppdragsgivare, som ställde ut där, så resan blev inte helt i onödan.

Testmodell
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Formarbete 3
Även om mitt tidigare koncept fick en del kritik vid delredovisningen fanns det ändå element 
i den som tilltalade mig. Bland annat kombinationen av runda och kantiga hörn. Därför valde 
jag att arbeta vidare med det uttrycket, samtidigt som jag anpassade det till en högtalare med 
två högtalarelement istället för tre. Efter min revidering av målgruppen vågade jag även ta ut 
svängarna mer i formen. Jag försökte även tänka på hur formen skulle kunna anpassas till att 
fungera med de utbytbara skalen som ILT önskade att högtalaren skulle ha.

Under arbetet med formen läste jag även inredningstidningar för att försöka se vad som 
är populärt just nu. Det jag kunde se var att många inredningsdetaljer hade kantiga former. 
Därför bestämde jag mig för att även försöka skissa en kantigare variant av högtalaren.

Nya former



Examensarbete Industridesign      •      Mikael Persson      •      Mittuniversitetet 2013

G
en

o
m

fö
r

an
d

e

27

Tredje kundundersökningen
Med resultaten från de två tidigare undersökningarna skapade jag en tredje och sista 
webbenkät. I den visade jag de två olika förslagen på hur den slutliga designen skulle kunna 
se ut, det mer organiska och kurviga och det mer kantiga. Jag gav även ett tredje alternativ 
som såg ut som de flesta vanliga högtalare idag, bara för att se om svarande väljer en av de 
mer vågade formerna för att de gillar den och inte bara för att de ogillar den andra mer. 

Det visade dig att majoriteten av de svarande valde den klassiska högtalaren. Därifrån drar 
jag slutsatsen att det kan vara svårt för folk att våga skaffa en högtalare som inte ser ut som 
en klassisk högtalare. Men som jag skrev tidigare kan det vara bra av flera anledningar för 
den här högtalaren att stå ut från klassiska högtalare. Därför valde jag att gå vidare med 
den mer organiska formen. Delvis för att den fick näst mest röster i undersökningen, men 
huvudsakligen för att det var den formen som jag själv ansåg var mest tilltalande. Även min 
uppdragsgivare gillade formen, vilket jag såg som ett godkännande på att ta den formen 
vidare till det slutgiltiga konceptet.

För sammanställningen av undersökningen, se bilaga 6.

Nya former

Alternativen i enkäten
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Formarbete 4
Jag var inte helt nöjd med formen som jag skissade upp innan undersökningen, så jag började 
skissa på små förändringar i formen, för att hitta den jag tyckte bäst om.

När jag väl var nöjd med formen och uttrycket försökte jag översätta det till baslådan.. De 
element jag valde att fokusera på var mötena mellan avrundade och kantiga hörn samt de två 
cirklarna som högtalarelementen bildar. 

Detta resulterade i att jag valde två cirkulära basreflexrör i fronten på baslådan. Fronten fick 
även samma formövergångar mellan runda och skarpa hörn, däremot valde jag att ge den 
raka sidor. På så vis fick den ett enklare uttryck, men den behåller ändå samhörigheten med 
satellithögtalarna. Själva baselementet placerade jag på sidan av lådan för att kunna göra den 
smalare, i jämförelse med att placera den på framsidan.

Formskisser satellithögtalaren

Formskisser bashögtalaren
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Stativ
Jag tyckte att bordsstativet också skulle dela satellithögtalarens former, därför skissade jag upp 
en variant i SolidWorks och gav den samma sorts asymmetri som högtalarna har. Efter samtal 
med handledaren Per Sihlén bestämde jag mig för att göra den enklare i formen, så att den 
inte tar uppmärksamhet från själva högtalaren.

Tanken var även att jag skulle formge ett vägg- och ett golvstativ, men tiden gjorde att jag inte 
hann göra något tillräckligt ingående designarbete på dessa.

Renderingar av stativet

Formskisser satellithögtalaren

Formskisser bashögtalaren

Idéskisser
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Bestämmandet av storlekar
För att kunna bestämma storlekar på högtalarna ritade jag upp enkla versioner av alla 
komponenter som skulle ingå i SolidWorks. På så vis kunde jag placera ut dem i förhållande till 
varandra och mäta hur mycket utrymme de minst behöver. 

För satellithögtalarna placerade jag komponenterna så tätt det gick, sedan justerade jag 
avståndet mellan högtalarelementen för att passa min tilltänkta form.

Då den inre luftvolymen är viktig för baslådan försökte jag göra så att den var så nära volymen 
för den gamla lådan som möjligt. Därefter placerade jag ut alla komponenter den behövde 
och räknade ut det minsta möjliga yttermåttet. För att slippa komplicerade beräkningar 
för hur mycket volym de olika tekniska komponenterna tar upp och påverkar den slutliga 
lyftvolymen i lådan, och för att göra konstruktionen enklare, bestämde jag mig för att placera 
dem på andra sidan av en innervägg.

Storleksmätning i SolidWorks
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Skydd
Ett löstagbart skydd av tyg efterfrågades i första enkäten. Jag valde att inspireras av högtalaren 
jag såg på HiFi-klubben, med magnetfäste, och inte göra synliga fästpunkter på högtalaren. 
Jag ville också att uttrycket på högtalaren skulle ändras något beroende på om skyddet var 
monterat eller ej. Därför skissade jag på ett anta olika alternativ, som mer eller mindre stack ut 
från högtalarens form. Valet föll slutligen på ett skydd som till stor del följde högtalarens form, 
men inte satt kant i kant runt hela. 

Till bashögtalaren valde jag att skissa på två skydd, ett för själva baselementet och ett för 
utgångarna på basreflexrören. På så vis kan de kunder som inte vill se komponenterna/hålen i 
högtalaren dölja dem. Det går självklart även att bara ha ett av dem monterat.

Skisser på olika alternativ för skydd 
till sattelit- och bashögtalare
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CAD
När alla mått och former var bestämda ritade jag upp högtalarna tredimensionellt i 
SolidWorks. Där kunde jag lätt förändra formen tills jag var nöjd med den.

SolidWorks

REnderingar av CAD-filerna 
gjorda i KeyShot 3
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Färgval
Då majoriteten i min första undersökning ville ha svarta högtalare ansåg jag att det kunde 
vara en bra utgångspunkt. I och med att skalen ska vara utbytbara ges många alternativ till 
andra färgalternativ för kunderna. Det finns därmed även möjligheter för ILT att enkelt kunna 
erbjuda andra färger i framtiden, för att passa trender och liknande.

De högtalarelement jag fick av ILT tyckte jag gav ett tråkigt och oprofessionellt uttryck. Därför 
bestämde jag mig för att försöka ge dem ett nytt uttryck med andra färger. Jag utgick från 
färgerna i BK Audios logotyp, vit blå och svart, och skissade på några olika alternativ. Jag valde 
även att testa med en grön färg, bara för att testa om en annan färg än de i loggan kunde vara 
intressant. 

Valet föll slutligen på en kombination av en blå yttre ring med ett svart centrum. I detta skede 
bestämde jag mig även för att förändra cetrumdelen i mellanregisterelementet till något som 
liknar den i baselementet mer, för att tydliggöra samhörigheten mellan dem.

SolidWorks

Färgalternativ
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Revidering av idén med utbytbara skal
Under ett av mötena med ILT framkom det att de var intresserade av att kunna tillverka skalen 
till högtalarna själva, till exempel genom att köpa in en maskin för vakuumformning av plast. 
På så vis skulle de kunna tillverka skal när de behövs och slippa ha ett stort lager av skal i olika 
färger. Min idé var att skalet skulle ha en snäppfunktion, så att det skulle vara enkelt att byta ut 
dem utan att använda verktyg.

Jan Lövgren, verkstadsansvarig på Mittuniversitetet, hjälpte mig med att göra en testplugg 
för att se om det var möjligt att tillverka skalet av vakuumformad plast. Resultatet blev inte så 
bra, och det skulle krävas en avancerad plugg att forma plasten mot för att få det att fungera 
bra. Efter diskussioner med Per Matsson på Mittuniversitetet kom vi fram till att idén med 
vakuumformade plastskal inte var lämplig för en högtalare. Risken att skalet skulle sitta lite löst 
och vibrera, vilket skulle skapa missljud, när högtalaren används var för hög. Vi kom fram till att 
ytterskalet skulle behöva fästas på ett sätt som motverkar att det kan vibrera.

Därför kom jag fram till att skalet ska fästas med skruvar på baksidan, som då spänner fast det 
mot resten av högtalaren och förhindrar vibrationer. Skalet kan då till exempel vara gjort av 
pressgjuten plast. Vilken typ av plast som ska användas behöver testas mer noggrant i samråd 
med tillverkaren för att få de egenskaper som passar en högtalare bäst.
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Materialval
Satellithögtalarna kommer som sagt vara tillverkade i pressgjuten plast. Det vore önskvärt 
att alla skaldetaljer är tillverkade av samma material, på så sätt blir det enklare att återvinna 
högtalarna då de blivit uttjänta. Till stativet behövs ett material med hög densitet, till exempel 
stål eller mässing, för att kunna göra det tungt utan att det blir för tjockt. På så vis sänks 
tyngdpunkten och högtalaren blir stabilare.

Till modellen bestämde jag mig för att använda rött polyuretanskum, en hård skumplast, då 
det är lättarbetat samtidigt som det är stabilt.

Baslådan kommer att vara tillverkad i en kombination av MDF-board och plywood. 
Kombinationen av dessa två material ska resultera i egenskaper som är önskvärda vid 
högtalartillverkning [12]. Vilka dimensioner av respektive material som ger bäst egenskaper 
kommer troligtvis att behöva testas noggrannare för att få så bra resultat med så liten 
materialåtgång som möjligt. För att kunna bestämma hur modellen skulle byggas bestämde jag 
mig för att testa en kombination av 16 mm MDF-board och 12 mm Plywood.
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Beräkningar av volymer
Det finns väl genomarbetade teorier om hur högtalare ska vara konstruerade vad det gäller 
lådvolym med mera. Däremot tog det lång tid att få ut de värden som krävs för korrekt 
beräkning av volym från tillverkaren av högtalarelementen. Jag fick ta del av dem först efter att 
jag hade bestämt nästan all form för högtalarna.

 Jag använde mig av ett onlinebaserat program av Linear Team för att räkna ut den optimala 
volymen[13]. Värdena för högtalarelementen hämtade jag från databladet jag fick av 
tillverkarna (bilaga 7).

Tyvärr fungerade inte programmet för att räkna ut den korrekta volymen för 
satellithögtalarna, det föreslog ett negativt värde. Därför valde jag att göra dem så små som 
de ingående komponenterna tillät. Däremot gav värdena en korrekt volym för baslådan. 
Programmet föreslog en volym på 23,5 liter för en portad låda, d.v.s. en låda med öppningar i 
för att luften ska komma ut. Då originallådan hade sådana antog jag att det var lämpligast även 
för denna låda.

Även de så kallade basreflexrören, som luften kommer ut ur, behöver ha bestämda mått för 
att låta så bra som möjligt. Därför köpte jag två stycken tretums Aeroport rör och matade in 
måtten från dem i ett annat program av Linear Team.  Programmet föreslog att två rör med en 
innerdiameter på 6,9 cm skulle ha en längd på vardera ca 32,6 cm. [14]

Jag läste på lite mer om basreflexrör och såg att det rekommenderade avståndet mellan 
änden på röret och lådans innervägg inte bör vara mindre än rörets diameter [15] Det betyder 
alltså att från främre delen av basreflexröret till lådans innervägg behöver det vara minst 39,5 
cm. 

Beräkningsprogrammet
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Revidering av former
Med dessa nya uppgifter var jag tvungen att ändra om formen på baslådan något. Eftersom 
det inte gick att få ut ett korrekt värde för satellithögtalarna ansåg jag att det troligtvis skulle 
krävas avancerad mätutrustning, något jag inte hade tillgång till, för att räkna ut den korrekta 
volymen. Därför gjorde jag inga ändringar i formen för satellithögtalarna.

Tack vare att jag hade ritat upp högtalarna i SolidWorks var det lätt att ändra måtten för att få 
rätt innervolym. Då jag ändrade måtten till det som krävdes upptäckte jag att förhållandena 
mellan höjd och djup förändrades, så den blev nästan lika hög som djup. Därför bestämde jag 
mig för att ändra det så att de blev lika långa. Detta innebar också att jag fick ändra måttet för 
bredden så att volymen fortfarande skulle stämma. Då jag hade bestämt mig för vilket material 
baslådan skulle bestå av, 16 mm MDF och 12 mm Plywood, kunde jag även anpassa modellen 
för detta. Det slutgiltiga yttermåttet för baslådan hamnade på 21 x 48 x 48 cm.

Nya mått i SolidWorks
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Modellarbete
Ett av kraven för examensarbetet var att tillverka en modell av produkten. Jag bestämde mig 
för att tillverka min modell i skala 1:1. Dels för att jag redan hade färdiga högtalarelement, 
vilket också innebar att jag skulle kunna testa högtalarna i slutändan, och dels för att jag ansåg 
att det skulle bli enklast att uppnå den detaljnivå jag eftersökte i full skala. Jag valde att enbart 
tillverka modeller på själva högtalarna, då designen av dem var huvuduppgiften i projektet.

Grunden till modellen för satellithögtalarna frästes ut i universitetets CNC-fräs. Då jag redan 
hade en tredimensionell modell, som jag konstruerat i SolidWorks, klar ansåg jag att det var 
det smidigaste sättet att få en korrekt modell. Det innebar också att jag kunde få två exakt 
likadana modeller. CNC-fräsen kunde inte fräsa så pass noggrant att ytan blev perfekt direkt, 
därför var jag tvungen att spackla och slipa för hand tills finishen var bra. 

Till baslådan frästes enbart fronten ut i CNC-fräsen. De övriga sidorna har inte lika 
komplicerade former som den, därför kunde de sågas ut för hand. Även här krävdes extra 
spackel- och sliparbete för att uppnå rätt finish.

Bordsstativet tillverkades i skolans friformsmaskin, även kallad 3D-printer, då jag ansåg att det 
skulle ta för lång tid att uppnå rätt detaljnivå på två identiska delar. Till botten på stativet 
valde jag 5 mm stålplåt, för att skapa tyngd och stabilitet.

På grund av vissa komplikationer och misstag under modellarbetet hann modellen tyvärr inte 
bli klar innan denna rapports deadline.
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Resultat
Projektet resulterade i ett koncept för högtalare anpassade i en hemmamiljö, bestående av en 
baslåda och en satellithögtalare. 

Satellithögtalare
Satellithögtalaren har böljande, men ändå stilrena, former som sticker ut mot övriga högtalare 
på marknaden. Stativet är vinklingsbart i höjdled och har en skåra där strömkabeln kan 
fästas. Detta är förslagsvis tillverkat av stål för att skapa tyngd och stabilitet. Skyddet för 
högtalarelementet är gjort av tyg monterat på en ram, detta fästs på högtalaren med hjälp 
av magneter. Magnetfästet gör att inga fästpunkter syns på själva högtalaren då skyddet är 
avmonterat. Diskanthornet är helt svart, mellanregisterelementet är också svart, men det har 
en blå linje för att skapa kontrast. Färgerna blått och svart återfinns i BK Audios logotyp.

Ytterskalet på högtalaren är utbytbart, så att högtalaren går att anpassa till önskad färg. Skalet 
fästs på högtalaren med hjälp av skruvar på baksidan, detta för att förhindra att vibrationer 
uppstår.
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Baslåda
Baslådan delar vissa formelement med satellithögtalarna, däremot har den en enklare 
grundform. För att skapa samhörighet med satellithögtalarna sitter två cirkulära 
basreflexrör monterade i fronten. Även baslådan har skydd av tyg med magnetfästen. Likt 
mellanregisterelementet på satellithögtalaren är även baselemetetet svart med en blå linje. 

Baslådan har inget utbytbart skal. Den är lackad i blank svart färg. All teknik, förutom själva 
baselementet, är monterat på den bakre plåten. Tekniken skiljs även från baselementet med 
hjälp av en innervägg i lådan.

Materialet i baslådan är MDF-board och Plywood, samt de material som respektive teknisk 
komponent består av. Baksidan är av anodiserad aluminiumplåt.
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Diskussion
I det stora hela ser jag projektet som lyckat, även om det fanns vissa hinder på vägen som 
påverkade resultatet.

Undersökningen
Att jag hade så osäker målgrupp i början av projektet gjorde att jag inte kunde göra en 
ordentlig djupgående kundundersökning. Jag valde att göra en generell undersökning där jag 
inte hade så bra koll på de som svarade. Det hade varit smidigare att ha en tydlig målgrupp 
som kunnat svara på mer specifika frågor. Då hade jag kunnat få tydligare svar, som troligtvis 
hade lett fram till ett bättre resultat. 

Detta påverkade även tidsplanen i projektet, eftersom jag hade länge inga ordentliga 
underlag att fatta beslut på. När jag väl reviderat målgruppen och upprättat en enkel 
kravspecifikation gick beslutsarbetet bättre.

Tidsplanen
Som sagt påverkade svårigheten att göra en bra undersökning och få bra svar min tidsplan 
negativt. Jag upplevde även att det var svårt att uppskatta hur mycket tid varje moment skulle 
ta, då jag inte gjort ett så här långt och djupgående projekt tidigare. 

På grund av problem vid modelltillverkningen i kursen som föregick examensarbetet, 
som drog ut på tiden, förlorade jag värdefull tid som jag hade planerat att lägga på 
undersökningar. Detta gjorde så att projektet i början blev förskjutet med nästan en vecka, 
och jag tvingades korta ner moment jag hade velat göra mer utförligt.

Att tiden blev pressad gjorde även att jag tvingades hoppa över vissa punkter jag hade 
velat ha med i mitt koncept. Tanken var att jag skulle försöka visa upp ett koncept för ett helt 
ljudsystem, bestående av högtalare med bords-, vägg- och golvstativ, en fjärrkontroll samt en 
sändarenhet/förstärkare. Till det skulle det vara någon form av sammanhållen grafisk design 
på webbgränssnittet och en eventuell telefonapp. Tyvärr tvingades jag skära ner på de 
planerna och bara fokusera på själva högtalarna, vilket ändå var det huvudsakliga projektet.
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Designen
Jag känner mig nöjd med hur designen blev i slutändan. Visst hade jag gärna utforskat 
formerna ännu mer och skissat för att göra designen ännu mer tight, men frågan är om jag 
inte skulle känt samma sak om jag hade fått två veckor extra att jobba med den. Någon 
gång måste ett slutgiltigt beslut fattas, och det är inte säkert att det blir bättre om det hade 
funderats på ännu längre.

Färgmässigt kanske det kan vara bra att erbjuda fler färger på baslådan, åtminstone en vit. Sen 
kan det möjligtvis vara bra med en ljusare variant av själva elementen, som matchar en ljusare 
exteriör bättre.

Jag hade också gärna velat ha möjligheten att testa designen rent ljudkvalitetsmässigt, för 
att se om den fungerar eller inte. Detta speciellt eftersom de data jag fick på elementen för 
satellithögtalarna inte gav en teoretisk volym som var möjlig att konstruera. Det är väldigt svårt 
att formge något som ska ha en volym på minus två liter.

Utbytbara skal
Jag ser både positiva och negativa sidor med de utbytbara skalen. Den mest uppenbara 
aspekten är miljön, fler skal innebär större produktion och användning av plats. Dessutom 
kräver de förvaringsutrymme, både på lagren hos leverantörerna och försäljarna samt för 
kunderna i deras hem.

Men det finns även positiva sidor med skalen. Om kunden tröttnar på högtalaren kan denne 
köpa ett nytt skal och fräscha upp utseendet, istället för att köpa en helt ny högtalare. Då har 
miljön bara belastats med tillverkningen av ett högtalarskal, och inte en hel högtalare. 

För att ytterligare förlänga livslängden hos högtalarna bör de vara enkla att reparera och 
uppgradera. Om det till exempel kommer en ny bättre standard för trådlös överföring, tycker 
jag att det ska vara enkelt att bara byta ut nätverksdelen i högtalaren till en ny. Detta tror jag 
kan ge varumärket ett högre anseende, då det innebär att de bryr sig om sina kunder.

Servicetänket går även att implementera på baslådan. All teknik, förutom baselementet, sitter 
på utsidan av innerväggen. Det innebär att det skulle vara möjligt att bara skruva loss den 
bakre plåten, där allt sitter monterat, och bara lämna in den på service. Användaren skulle då 
själv kunna montera loss plåten, utan att behöva släpa med sig hela baslådan till servicestället. 

Fortsatt utveckling
Nästa steg för utvecklingen blir att kontakta ingenjörer för att lösa nätverksfrågan och 
för att testa ljudet så att det blir optimalt. Därefter måste högtalarna anpassas till de 
produktionsmetoder som passar bäst.

För att skapa en helhet bör även designen på fjärrkontrollen, sändarenheten och 
interaktionen ses över.
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Sammanställning enkät
Totalt antal svarande: 160
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136 

24 

Ljudkvalité Design

Vad prioriterar du högst i en 
högtalare? 

34 

5 

67 

54 

På väggen I taket På golvet I/på en hyllla

Hur placerar du helst dina högtalare? 

77 

51 

23 

<40 cm 40-100 cm 100+ cm

Vad tycker du vore en lämplig storlek 
på högtalare i hemmet? 

Längsta sidan
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Övriga färgförslag
• beror på vilka andra färger jag har i rummet. så i stort sett alla förutom fejkmetaller 
• Brons 
• Stålfärg 
• Valnöt 
• kanske en fin tvåfärgad 
• bok, ek och andra träslag 
• träfanér 
• Träfärgad 
• naturliga färger som olika träslag har. 
• Körsbärsträ eller Valnöt 
• färgerna ska vara blandade så att huvuddelen av högtalaren är svart med detaljer av rött 
• Trä 
• Regnbåge 
• Trä 
• beror på möblering, saknar faner 
• Så lenge det ikke er skrikende farger, og de passer greit inn på rommet de skal stå er det 

greit. Har hatt lilla høyttalere før, men da så mørk lilla at de nesten så svarte ut. 
• tapetfärgad :P men så den smälter in 
• trä 
• Trä 
• EK färgad 
• Matta färger 
• Mörk trä 
• Ljusblå 

  

133 

101 

55 
46 

37 

18 20 20 15 19 22 
11 

27 
11 

27 

Vilken färg på högtalaren skulle du 
kunna tänka dig att köpa? 
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A: Metallgaller med små hål och samma färg som resten av högtalaren 
B: Metallgaller med små hål och kontrasterande färg mot resten av högtalaren 
C: Metallgaller med stora hål och samma färg som resten av högtalaren 
D: Metallgaller med stora hål och kontrasterande färg mot resten av högtalaren 
E: Tyg i samma färg som resten av högtalaren 
F: Tyg i kontrasterande färg mot resten av högtalaren 
 

8 

21 

30 29 

39 
33 

1 (oviktigt) 2 3 4 5 6 (viktigt)

Hur viktigt tycker du det är att man 
kan anpassa högtalaren till den 
övriga inredningen i rummet? 

36 

27 

3 

11 

47 

36 

A B C D E F

Hur vill du att skyddet på högtalaren 
ska se ut? 
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90 

12 

58 

Ja Nej Spelar ingen roll

Vill du kunna ta bort skyddsgallret så 
man ser högtalarelementen? 

66 

47 47 

Ja Nej Vet inte

Om möjligheten att byta ut hela 
ytterskalet fanns, skulle du utnyttja den? 

90 

15 11 8 

36 

Trä Metall Plast Glas Spelar ingen roll

Vilket material skulle du helst vilja att 
dina högtalare är gjorda av? 
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Andra förslag/kommentarer:
• Allt 
• Förstärkare 
• TV-box 
• Mediaspelare 
• så mkt som möjligt om d inte påverkar pris etc. 
• DAC/Reciever 
• X-box 
• Kasettdäck och rullbandspelare 
• Så mycket som möjligt 
• Spelkonsol 
• Förstärkare 
• Bra slutsteg 
• Dette er jo et spørsmål om forsterkeren jeg kobler til, ikke høyttalerene. Jeg vil ha mulighet å 

koble til alt som sender analog lyd til forsterkeren, og alt som sender digital lyd via en DAC til 
forsterkeren. 

• en förstärkare 
• rca, 3,5mm och två optiska! 
• Konsoll 
• WiFi-näterk 
• Allt 
• spelkonsol 

  

144 

113 
85 

73 69 

139 

90 

122 

30 39 
21 

Vad skulle du vilja kunna ansluta till 
ditt högtalarsystem? 
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24 
27 

17 

33 

27 

32 

1 (oviktigt) 2 3 4 5 6 (viktigt)

Hur vikigt anser du det är att du kan 
ansluta din telefon/surfplatta/dator 

trådlöst till högtalarsystemet? 

12 

20 20 

32 
39 37 

1 (oviktigt) 2 3 4 5 6 (viktigt)

Hur viktigt anser du det är att 
systemet går att bygga ut med fler 

högtalare? 

38 

70 

52 

Med reglage på själva
förstärkarenheten

Med en fjärrkontroll Med en app i
telefonen/surfplattan/datorn

Hur skulle du helst justera volym och 
inställningar på högtalarsystemet? 
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19 

40 

27 27 
24 23 

1 (oviktigt) 2 3 4 5 6 (viktigt)

Hur viktigt är det att systemet kan 
spela i flera rum samtidigt? 

18 

8 
14 14 

28 

55 

1 (oviktigt) 2 3 4 5 6 (viktigt)

Följdfråga 1 om du anser att det är viktigt: hur 
viktigt är det att kunna justera volymen 

individuellt i hemmets olika rum? 

20 20 

12 

24 

32 

27 

1 (oviktigt) 2 3 4 5 6 (viktigt)

Följdfråga 2 om du anser att det är viktigt: hur 
viktigt är det att kunna spela ljud från olika 

källor i de olika rummen? 
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Är det något du saknar på högtalarmarknaden idag eller något du 
ogillar med dagens högtalarsystem?

• Jag har kört mitt 5.1-system från Philips sedan år 2002 bestående av 4 små enheter med 
måtten 10x10x10 med design av kromade galler med små hål i samma färg, därtill en är 
baslåda med cirka 30x20x20. Jag skulle vilja ha ett nyare liknande men jag har inte sett något 
- å andra sidan har jag inte letat mycket.  
Jag skulle kunna tänka mig det i någon färg som exempelvis brun eller orange, och i 
ekoplasterad trä. Med galler med större hål som är löstagbara. Udda, haha. Har inte sett 
något dock. 

• Saknar den rena klassiska designen och gillar inte alla skitmaterial som används. Genuint trä 
med detaljer i rent stål ska det vara och hellre få funktioner med kvalitet än kvantitet. 

• Inte tillräckligt högljudda. 
• För stora och ofta "tråkigt" utseende; (diverse rätblock). Mer design på dem! Gärna lite 

strömlinjeformat, kombinationer av färger, metallic glansigt vs. trä. Coola materialkontraster. 
• vet inte. billigare och bättre högtalare kanske. 
• Har ingen riktig koll på marknaden idag. Kör själv gammal technicsförstärkare och -högtalare. 

Något sånt vill jag ha i vardagsrummet. Sonos har rätt coola trådlösa system som är smidiga 
så för kök och andra rum där jag inte vill ha lika högt och mer bara vill ha något smidigt sätt 
att köra igång musik från t.ex. mobilen är smidigt. Det är smidigt att kunna ha ett digitalt 
musikbibliotek som går att nå från alla rum istället för att springa med skivor överallt 

• fjärrkontroll med bakgrundsbelysning skulle jag vilja ha på min hemmabio. sen skulle jag vilja 
att när man spelar musik så ska det låta ur alla högtalare, på mitt system kommer de bara 
ljud ur front högtalarna och basen. 

• Jag tycker om stilrena högtalare som undviker sladdhärvor. De får gärna vara lätta att växla 
mellan olika ljudkällor - t.ex. dator, tv eller mp3-spelare. 

• Stilrenhet. Ofta blandas olika stilar och det slutar med att högtalarna ser ut som 
rakapparater. 

• I mellansegmentet och nedåt är det ofta brist på uppsättningen in- och utgångar på 
förstärkarna. Det är t.ex. sällan ett system i mellansegmentet har optisk ingång för ljud (vilket 
är det bästa sättet att överföra ljud idag).  
Det finns ett par snygga högtalare för uppställning i hyllor, men jag har personligen inte sett 
några "designade" högtalare som är tänkta att hängas på väggarna? 

• Svårt att få dem smälta in och få en naturliga plats i rummet. 
• Fler som är gjorda av miljövänligt material, har en miljövänlig process och där arbetarna har 

fått bra lön och inget barnarbete, 
• tydlig volymratt. EJ SAMMA KNAPPSTORLEK SOM ÖVRIGA KNAPPAR!! OBS VIKTIGT! 
• integrera mera 
• Gillar trådlöst system (inte elkänslig) gillar även ljud som fyller ett rum = ej för riktat. 
• Att alla ska ha sitt jävla iphonetjaffs. Jag vill ha högtalare jag kan koppla in till en förstärkare. 
• jag har ingen koll på dagens marknad 
• Bättre priser. 
• Något simpelt, cleant med bra ljud! 
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• Högtalare som är riktigt små men ändå riktigt bra ljud. Det som jag tycker är lite synd på 
dagens marknad är att det är för mycket plast och lite för få valmöjligheter till rimligt pris. 
Tex mer specifikt köpa högtalare efter ljud, storlek, färg osv. 

• Funktion går före form och all form av estetik 
• Skulle gärna se en optisk ljudingång även på 2.1 förstärkare för att på ett smidigt sätt kunna 

koppla in en tv. Alternativet är en separat DAC men det dyrt, skrymmande, och svårmotiverat 
när kravet egentligen bara är snäppet högre ljudkvalitet än tvn:s analoga utgångar. 

• Försök hålla nere budgeten på dom, man vill ha bra ljud för mindre pengar 
• Ett problem är den tekniska biten. Butiker skryter med sina 7.1 1300w hemmabiosystem för 

1850 kr. Allt har blivit ett watt-race. Har flera polare som äger förstärkare/reciever+högtalare 
som bara tittat på en wattsiffta. De har ingen aning om hur den är uppmätt, 2 ohm, 8 ohm, 
en högtalare eller fem? Ett vanligt sätt att ange watttalet hos recievers är att skriva t.ex. 
"5x130w (1kHz, 1 kanal, 4ohm). Hur missledande får man vara? 

• Avtagbara frontskydd som kan fästas bak på högtalaren, detta finns enbart på fåtal modeller 
idag.  
Möbleringsvänliga baslådor som ej tar så stor golvyta. 
Fler färgmöjligheter istället för trötta gamla träslag som ej passar i ett modernt hem. 

• Stöd för annat än Apple Airplay. 
• För mycket fokus på hemmabiosystem. Ser hellre ett ökat fokus på musiklyssnandet och då i 

stereo. 
• Jag tycker inte om när man har en sub-woofer, för att det ger extra sladdar som man måste 

gömma. Sladdar tycker jag inte om. Man kanske skulle kunna kombinera fler funktioner, typ 
en högtalare som man även kan använda som hylla....bara en tanke... 

• För mycket fokus på design och små prylar, för lite fokus på ljudkvalitet. 
• saknar ett system för att just kunna dela ut musiken till olika högtalare i olika delar av huset 

och kunna kontrollera alla högtalare alternativt just den som man lyssnar på just då. gällande 
volym av och på mm 

• För dyrt, inte tillräckligt flamboyant. 
• akustiskt osynliga högtalare. 
• De är ganska otympliga och det är inte riktigt möjligt att få in ordentliga system i icke-

dedikerade rum. 
• relativt små, bra högtalare som inte kräver sub för att låta bra 
• En cool aspekt hade varit att i multiroom installationer så följde ljudet mig när jag gick runt 

med hjälp av fjärr eller app i telefon. Då skulle det ljud jag spelade börja spela i det rummet 
jag befann mig i och tystna i et rum jag lämnade.  
Jag saknar matchade serier där alla högtalare låter lika i en serie och det är ljudvolym som 
basförmåga som skiljer med storlek. Genelec gör trevliga aktiva enligt den filosofin. Då kan 
man välja högtalare efter hur stort rum man har och det låter likt i alla rum. 

• Stor brist på aktiva kvalitetshögtalare 
• Priset, dvs billiga högtalare med bra ljud och fin design 
• Tillräckligt bra ljudkvalitet för rimliga pengar speciellt på de system som integrerar mycket 

funktioner, smart lösningar , tex aktiva högtalare som går att adressera helt individuellt. och 
fritt programerbara dsper som man kan göra seriösa eq jobb ,med 

• Kompabilitets-relaterade problem; att man inte kan ansluta flera olika källor till högtalarna. 
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• Jeg har to forskjellige anlegg. Et stereoanlegg på rommet mitt, og en surroundreciever på 
stua som har to soner, sånn at vi kan koble til et ekstra sett med høyttalere som går inn på 
den andre stua. 
Alt til sitt bruk. Hvis jeg bare vil høre på god lyd går jeg inn på rommet og bruker 
stereoanlegget, men hvis vi skal se film, eller har fest bruker vi det på stua. 
Anlegget på stua styrer vi med mediamonkey og tilhørende app på telefonen når vi har fest. 
Det fungerer kjempebra, anbefaler slike løsninger på det varmeste! :) 

• att kunna byta utseende på dom. 
• Nej 
• Priset och sladdar 
• Mer enkelthet tex http://www.sonos.com/introducing/playbar men den är för dyr. 
• Wi-Fi i högtalarna så man kan koppla in vilken apparat i hemmet som helst som är kopplad i 

hemmets nätverk istället för att koppla in dom i datorn, och självklart en app/fjärrkontroll till 
den. (Kan tillägga att jag har gamla högtalare så är osäker på om det jag skrev redan finns) 

• Att det alltid är en liten lampa i någon färg som lyser när dom är på. 
• trådlöst skit ska bort 
• Har tyvärr ingen koll på sånt just nu, då jag använder tv:n som högtalare. Jag skulle gärna vilja 

ha men har inte råd. 
• där man kan koppla in allting ex, tv, instrument och usb osv 
• Storlek på högtalarna, pris 
• Riktade högtalare. Alltså högtalare som spottar ut sig ljudet i en koncentrerad stråle. Det 

hade varit väldigt användbart i sängen på kvällarna och på jobbet. 
• Att använda magnetknappar till att fästa tyghöljet man skyddar högtalarelementet med är 

snyggt! Det är också viktigt med en stabil (tung) bas till högtalaren, alltså att själva botten 
väger lite så att den inte välter lätt. 
Om du ska göra en reciver tycker jag att du borde försöka göra så att man kan koppla in 
antennkabeln i den, så att du får tv alltså. 

• Nej 
• bättre uppkoppling mot wifi så att man kan styra via mobil. 
• De syns för mycket. Syns de lite låter de illa... 
• Nah 
• Det viktigaste är kvaliteten, oavsett. 
• Ofta stora otympliga saker. 
• Ett smidigt 2.0 elr 2.1 system med många anslutningar och möjlighet med airplay som också 

har bra ljud. 
• 2.1 hifi system till datorer med en volymkontroll. Kör idag med 2st 
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Sammanställning svar från butiker 
och restauranger 

Svarande: 
1. Wått och torrt 
2. Affären 
3. Rocks 
4. Bite Line 
5. Kaisa Marja 
6. Moyo 
7. Sundsvall Chocolate House 
8. KappAhl 

Hur använder ni högtalare i butiken idag? Placering? 
1. radio, sitter från mittväggen 
2. Vi har en vid entrén och två under kassan (som för tillfället är trasiga) 
3. Till att spela musik, I taket eller högt upp nära taken 
4. För bakgrundsmusik & spritt över hela lokalen i takhöjd 
5. Används inte 
6. Vid fönstren och vid gatan – går jämt, även under natten 
7. Stereo på en hylla och i källaren 
8.  

Vilka funktioner skulle ni vilja ha i ett högtalarsystem? 
1. behöver inte ha så mycket funktioner mer än radio 
2. Vi spelar från spotify så mobilanslutning skulle vara bra 
3. Inget utöver stereo 
4. Rena funktioner vet jag inte men ett bra ljud 
5. Spela bakgrundsmusik, spela ute 
6. Inkoppling av dator 
7. Radio 
8.  
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Vilken sorts högtalare använder ni i dagsläget? 
1. B&W 
2.  - 
3.  - 
4. JBL 
5. Inga 
6. Hemmabygge (Bilhögtalare?) 
7. En liten stereo 
8.  

Skulle ni vilja ha högtalare som är anpassade till er inredning? 
1. de passar på väggen de sitter på. 
2. Jag skulle helst se att allt var dolt 
3. Måttligt intresserade 
4. Ja 
5. Ja, utseende är viktigt i butiken (de får gärna vara dolda också) 
6. Ja 
7. Nej 
8.  

Skulle ni vilja kunna anpassa högtalarna efter förändringar i inredningen? 
1. det är alltid bra att kunna flytta om dem med anpassningsbara fästen osv. 
2. Samma där helst dolt 
3. Inte nödvändigtvis, men vanligtvis vill man dölja dem. 
4. Ja 
5. Ja, färgmässigt (de ska helst synas så lite som möjligt) 
6. Ja, men det är inte jättenödvändigt 
7. Nej 

Skulle ni vilja ha/kunna tänka er ha reklam på högtalarna? T.ex. någon av 
era leverantörers logga? 

1. Ja och nej; förutsättningen är att det går att ta bort/byta vid behov. 
2. Inga loggor 
3. Tveksamt. Men det är en pengafråga. 
4. Nej, det finns smartare ställen att sälja in det på, tex tv-skärmar 
5. Om de blir gratis då, så ja 
6. Nej, de ska helst smälta in så man inte tänker på att de finns 
7. Nej 
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Vilken färg vill ni helst ha på högtalarna i er butik? 
1. De är vita och det är bra. 
2.  - 
3. Som bakgrunden. 
4. Matt svart eller färg som passar med inredning 
5. Träfärgat 
6. Grön eller gul/svart – De kommer troligtvis bli täckta av klistermärken för att matcha 

butikens image 
7. Spelar ingen roll 

Tycker ni att man ska se högtalarelementen eller ska de vara dolda? 
1. Dolda högtalare är estetiskt bäst. 
2. Dolt 
3. Personligen så föredrar jag dolda, så det inte syns. 
4. Dolda 
5. Dolda 
6. Helst dolda 
7. Spelar ingen roll 

Hur ser de optimala högtalarna för er verksamhet ut? 
1.  - 
2. vet tyvärr inte, bra ljud som funkar med akustiken i lokalen 
3. Osynlig men låter som en med låda 
4. Bra fråga, helst osynliga eller som en snygg ”möbel” 
5. Små små i varje hörn som inte syns 
6. Lätta att dölja 
7. Små 

Vilket material ska de vara gjorda av? 
1. -  
2. vet ej 
3. Irrelevant - det är hur en högtalare låter som är av vikt 
4. Spelar ingen roll 
5. Trä om de syns, annars ”osynliga”/spelar ingen roll. 
6. Spelar ingen roll 
7. Spelar ingen roll 
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Skulle ni vilja kunna ha olika volym i olika områden av restaurangen? 
1. - 
2. - 
3. - 
4. Ja, vi har det idag 
5. - 
6. – 
7. Ja, det ekar i källaren 

Vill ni att högtalarna ska gå att använda utomhus? 
1. - 
2. - 
3. - 
4. Inte nödvändigtvis men det är ingen nackdel 
5. - 
6. – 
7. Behövs inte 

Mailsvar från KappAhl 
Jag har fångat upp din fråga.  Vi lägger ingen större vikt vid utseendet på våra högtalare, annat än att 
de ska vara relativt små eftersom vi inte vill att dom ska synas.  

Därför har vi både svarta och vita högtalare beroende på vilken färg vi väljer att måla taket i. 
Högtalarna är en del i konceptet som ska skapa en ”känsla” av välbefinnande genom 
bakgrundsmusiken. Därför är det funktionen som är det viktigaste, inte utseendet. 

/Ulf Biederbeck, KappAhl 
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Intervju med Jörgen Olsson, Effektgruppen 
De säljer och installerar system för butiker, restauranger och hotell. Har gjort ljud- och 
bildinredningen till de flesta O’Learysrestaurangerna i Sverige. 

Vilka funktioner skulle du vilja se i ett trådlöst högtalarsystem? 
- Zonindelning, 2-4 kanaler för olika ljud i olika delar av butiken restaurangen. 
- Konfigurerbara kanaler, volym, EQ m.m. 
- Digital EQ 
- Webinterface där man gör alla mer avancerade inställningar av systemet. 
- Enda inställningen på själva satelliterna bör vara kanal, som bör vara t.ex. ett enkelt vred som 

man justerar med skruvmejsel. 
- Så få inställningar utanför webinterfacet som möjligt, idiotsäkert 
- En volymratt för varje ingång 
- Ljudingångar: 

o Displayport(gratis)/HDMI(royalty) <- även för bild, ca 4 st 
o Minitele 
o RCA, 2 st. 
o XLR, balanserad för både linje och mic, fantommatning så man kan använda mic. 
o Toslink 

 Inga analoga bildingångar 
- Tidsstyrning av ljudet i webinterfacet 
- Accesspunkt direkt i basenheten, inget behov av extra router. 
- Dioder så man ser att högtalaren är ansluten, mottagningsstyrka med t.ex. röd, grön och blå 

diod. Dioderna ska vara så pass svaga att de inte lyser upp bakom högtalaren. 

 

Vad anser du om möjligheten att kunna byta skal på högtalaren? 
Det kan nog vara en bra grej. De färger som säljer bäst är svart och vitt, men även pastellfärger är 
ganska populära idag. Ni skulle även kunna marknadsföra dem som ommålningsbara och skicka med 
en mall så man kan spraylacka dem själv. Det har vi fått göra till flera kunder. 

Jag tänkte även göra ett skal som kan monteras i innertak, vad tror du om det? 
Det kan vara bra. Men tänk på att det kan vara dåligt med utrymme, så gör det inte på bekostnad av 
andra funktioner. Men se till att den blir så smal som möjligt. 

Se till att göra ett smart stativ som går att vinkla i alla riktningar. 

Vi hade en idé om att kunna trycka reklam på högtalarna, vad tror du om den? 
Jag tror inte att det är en bra idé. De allra flesta vill ha diskreta högtalare som knappt syns, då är 
reklam inte så bra. 

Vad tycker du är en bra storlek på högtalarna? 
4-8 tum dubbla mellanregister och en diskant till satelliterna. Runt 8 tum sub. 



Examensarbete Industridesign      •      Mikael Persson      •      Mittuniversitetet 2013

B
il

ag
a 

4

2 
 

Andra kommentarer 
- Tänk på att för att installera starkström(230V) krävs en elektriker, svagström(12V) får man 

däremot installera själv. 
- En enhet som använder starkström måste vara typgodkänd. (CE?) 
- Det finns oftast inga eluttag i tak, finns de är de troligtvis till för belysning och kan då vara 

dimmade. 
- En licens för HDMI kostar runt 50-60 000 per år (10 000$), displayport klarar samma sak men 

är royaltyfri. 
- Med HDMI/DisplayPort kan man även koppla in tv-skärmar. 
- Antennerna på basenheten bör vara löstagbara så man kan koppla in en förlängningskabel 

och placera dem någon annan stans i lokalen för bättre täckning. 



Examensarbete Industridesign      •      Mikael Persson      •      Mittuniversitetet 2013

B
il

ag
a 

5
Bilaga 5

1 
 

Sammanställning enkät 2 
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Kommentarer 
• nr 2 och 5 föll mig bäst i smak!. 
• Den är snyggast! (form 4) 
• 6 eller 1 ser mer proffsiga och rejäla ut, de ser ut som något i hög kvalité som låter bra. De 

andra är antingen för simpla eller för märkliga i formen. 6 och 1 får mig att tänka lite på 
högtalartillverkaren Adam faktiskt, just det där kantiga och lagom rejäla. 

• dessa är unika och kan fungera som konstnärliga objekt (form 9) 
• Även Form 2 & Form 9 är riktigt snygga och spännande! (: (form 4) 
• Nr.2 under förutsättningen att man skulle kunna snurra runt de 3 delarna hur man vill så att 

man kan få ljudet vart man vill. Det skulle vara roligt, då får högtalarna också stå lite mer i 
mitten av rummet. 

• Om man måste välja bara en så 4an, det är nått nytt och den formen kan även vara bra rent 
akustiskt, den skulle kunna vara snygg om den är i rätt storlek och finnish i ett modernt 
möblerat rum, en bruksskulptur.   
Men även 1an (som påminner om Rauna högtalare) och 5 an är intressanta, de som ser 
sämst/tråkigast ut är 2, 6 och 8, men det handlar även om storleken och ytfinishen. 
form 6 kan säkert gå att göra en bra konstruktion ljudmässigt av och om man inte gör den 
helt i samma material/färg så kan den nog bli snyggare, men om lådan är enfärgad och i ett 
material så blir den rätt trist, men den har potential med lite små ändringar, tex som en 
golvhögtalare med en längre "nederdel" och olika material/texturer/färger. 
2an är den som är absolut sämst i min smak. dels får jag Bose tankar och dessutom är den ful 
;) 

• Jag tyckte att form 2 var den som var snyggast. Men eftersom jag har ett ganska stilrent hem, 
så föredrar jag ändå den mer diskreta och rena form 3. 

• Form 1 inger en kvalitetskänsla och känns rejäl. Påminner om gamla förstärkare som t.ex. 
Marshall. Form 2 är dock också intressant. Är det tänkt att de olika lådorna ska kunna 
kopplas isär och placeras valfritt runtom i hemmet? 

Form 1 Form 2 Form 3 Form 4 Form 5 Form 6 Form 7 Form 8 Form 9

Vilken av dessa former skulle du helst 
vilja ha som en högtalare i ditt hem? 
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Motivering/kommentar 
• 4-kantigt är stilrenast 
• De andra ser tillgjorda ut, passar inte i stilen jag söker. 
• det är mitt hem ingen jävla konstbienal 
• Original.. 
• Om priset och prestandan är samma för alla tre alternativ så väljer jag alternativ 1, pga att 

den designen tilltalar mig mest. 
• är du seriös 
• En högtalare ska spela musik bra utan att se ut som ett rymdskepp som är omodernt om 3 år. 
• Hade förmodligen valt alternativ 1 till mitt hem om den var lite mindre extrem i sin design. 

Med platt botten- och topplatta. 
• Alternativ 3 är lite för fyrkantigt och tråkigt. Alternativ 2 är det lite för mycket "kaos" över. 

Alternativ 1 har mjuka former vilket är det som går bäst hem hos mig i det här fallet. 
• Tidigare tyckte jag mycket om formen i alternativ 1, men nu när jag ser den färdiga 

produkten så ser den lite för tråkig ut. Alternativ 2 däremot är väldigt unik och spännande att 
titta på. Det skulle vara en eyecatcher i en modern lägenhet och jag tycker de här udda 
vinklarna skulle göra en "vanlig rektangulär eller fyrkantig" mycket mer intressant eftersom 
de får in nya vinklar som inte finns i vanliga möbler idag. 

• man utgår ju i från början att dom är lika prissatta så redan när man svarar på fråga ett så har 
man bestämt vilken man vill ha, den som sitter brevid mig gillar nummer2! 

• Snygg form, annorlunda 
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• Invecklad låda påverkar priset mer än det gör ljudet. 
• Cool och spännande design 
• Jag tror det är bäst med rundade hörn, men det är svårt att veta sånt här utan att se den 

färdiga enheten, storlek och ytan/färg spelar roll, som det ser ut nu så är det än väldigt liten 
högtalare annars är proportionerna mot diskanten fel. 

• de andra är ju bara va 
• Alterenativ 2 är unik samtidigt som den inte tar över för mycket. 
• Alternativ 3 är enklare att passa in med resterande inredning! 
• Mer stilren. Symmetrisk er penere. 
• Aleternativ 1 och 3 finns typ redan. Nackdelen med 2an är att det inte går att ställa nått 

ovanpå men det beror på hur stora dom blir. 
• Den är nog "roligaste" formen, den ger ett ut tryck som är lite annorlunda än vad en "vanlig" 

högtalare brugar ser ut. Mycket snygg. Skulle vara intresserad utav att köpa en om den fanns 
någon gång! 

• alternativ 1 var också snygg, så 1 eller 3 passar mig bäst. 
• Det är kul med former, men jag tror ändå att risken för att slå ihjäl sig på alt. 2 är 

överhängande. Det första alternativet är snyggt och skulle passa till ett rum som redan har 
runda detaljer, men trean står som vinnare för den ser kraftfullast och mest solid ut! 

• 1a är snyggast 3e kommer låta bäst /jonas 
• Jag gillar spännande former och uttryck men alt 1 och 2 är bara inte snygga. Alternativ 3 är 

sjukt tråkigt men bättre än 1 o 2 
• minst fula 
• 1 och 2 ser med ut som expressionistiska konstverk än högtalare. Tror det skulle vara svårt 

att få dem att passa in bland andra saker. Skulle 1 däremot låta bra/fått bra recensioner 
skulle jag kunna överväga den 

• Sdfghj 
• Tycker om det traditionella utseendet. Rektangulär form gör att den bättre passar in bland 

andra möbler som bord, hyllor, tavlor och tv etc, som också har raka linjer. 
• Mykere former, mer feminin 
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Manufacturer:SUIM
Model:TC-10/200B
Date:2013-5-8
___________________________________________________________________________________

FS 49.4152 Hz VAS 23.3988 L RE 4.0000 W
QMS 12.6677 QES 0.4175 QTS 0.4042
B×l 14.8636 T×m dBSPL 90.3241 SD 0.0346 m2
CMS 0.1397 mm/N MMS 74.2646 g RMS 1.8202 WM
CAS 1.68E-0007 m5/N MAS 61.90 kg/m4 RAS 1517 WA
CMES 336.1510 mF LCES 30.8592 mH RES 121.3735 W
RAT 47557 WA RMT 57.0518 WM MMD 70.6162 g
ZMIN 4.8374 W ZMAX 125.3735 W ZAVG 19.0954 W
h0 0.65% L1kHz 1.1825 mH L10kHz 0.5663 mH

Manufacturer:SUIM
Model:TC-5/40ND-4OHM
Date:2013-5-8
___________________________________________________________________________________

FS 127.4488 Hz VAS 1.8319 L RE 4.0000 W
QMS 4.3752 QES 1.1833 QTS 0.9314
B×l 3.0692 T×m dBSPL 87.0809 SD 0.0054 m2
CMS 0.4481 mm/N MMS 3.4798 g RMS 0.6369 WM
CAS 1.31E-0008 m5/N MAS 118.87 kg/m4 RAS 21756 WA
CMES 369.4153 mF LCES 4.2214 mH RES 14.7898 W
RAT 102200 WA RMT 2.9919 WM MMD 3.2546 g
ZMIN 4.0458 W ZMAX 18.7898 W ZAVG 6.8534 W
h0 0.31% L1kHz 0.2037 mH L10kHz 0.1465 mH

Manufacturer:SUIM
Model:TC-5/40ND-8OHM
Date:2013-5-8
___________________________________________________________________________________

FS 140.8977 Hz VAS 1.3370 L RE 8.0000 W
QMS 5.2681 QES 1.4235 QTS 1.1207
B×l 4.4055 T×m dBSPL 86.2176 SD 0.0054 m2
CMS 0.3271 mm/N MMS 3.9011 g RMS 0.6556 WM
CAS 9.58E-0009 m5/N MAS 133.26 kg/m4 RAS 22394 WA
CMES 200.9963 mF LCES 6.3481 mH RES 29.6062 W
RAT 105267 WA RMT 3.0817 WM MMD 3.6758 g
ZMIN 8.3884 W ZMAX 37.6062 W ZAVG 13.0513 W
h0 0.25% L1kHz 0.3385 mH L10kHz 0.2526 mH
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