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Abstract

Abstract
This exam is done with the cooperation of Thorbjörn Birging. Birging does work with
RFID1 and he is also CEO at CombiQ at Science Park in Jönköping. For a long time
he wanted to make an innovation to help people with sleeping problems, depression,
anxiety and stress. The author’s role as an engineer student where to make his idea
come true from scratch to prototype. Birging discovered after reading an article about
sleeping problems that there were studies which showed that it is easier to sleep with a
faint sound in the room so other people in the room does not get disturbed. Birging
then focused to create a new pillow with sound integrated that should stand out from
today’s pillows.
The goal with this exam was to create a pillow with excellent stereo sound with
amplifiers, which help peoples sleeping problems. Many people with these problems
seek help at hospitals, but they only get prescriptions for tranquillizer and antidepressive pills. Another issue with sleeping pills is the risk of getting addicted and
long time use might disturb the normal sleeping function, which Anders Isaksson can
confirm. Birging He runs a private clinic in Örebro and has helped Birging in a
previous project. Birging has been in contact with Anders under this project and can
confirm this statement.
One way of relive sleeping problems might be to let the patient listen to calming
music before the sleep period begins, which is the idea for this project. The author did
an investigation to find any positives or negatives in today’s pillows with sound
ability. Idea generating and require specification started soon after this with help of
Birging. To know what the customers want with this new product a designbrief,
function analytic and a QFD-matrix. The designbrief where made both verbal and
visual to know how the product should look like as a customer. With the QFD-matrix
we can rank the preferences with the competitors pillows in relation to Birgings
requirements on the new prototype. The QFD doesn’t give any answers how the
customer experience the product that the designbrief can accomplish. A prototype
construction can only begin when the designbrief and function analytic are finished.
The material selection was made by different test-phases with sound and comfort.
Recticel AB in Gislaved has provided the author with different types of foam for the
pillow and for this new product there is an interest to follow the development in the
future.
The new developed product did manage to become better than the competitor’s
pillows in many ways. The new product is pressure relieving, gives better sound
which means the volume does not have to be high, and disturbance in the
surroundings is minimized. The reason is that the material does spread the sound
waves straight upwards the users ears. The pillows measurement are B50*H40*T5,
that means you can have much space in bed and easy find a standard pillowcase. The
user will get a comfortably sleeping period the entire night with this new product.
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Sammanfattning
Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Thorbjörn Birging. Birging
arbetar med RFID och är även VD för CombiQ på Science Park i Jönköping. Under
lång tid har han velat skapa en produkt som hjälper människor med sömnproblem,
depression, ångest och stress. Författarens roll som ingenjörsstudent blev att utveckla
hans ide till en färdig produkt. Birging upptäckte efter att ha läst en artikel om
sömnproblem att det finns studier som visar att det är enklare att somna med ett svagt
ljud i rummet för att andra personer i rummet inte skall störas. Birging fokuserade på
att skapa en ny ljudkudde med denna teori som grund.
Målet med detta examensarbete blev att skapa en kudde med fokus på utmärkt
stereoljud som hjälpredskap för människor med sömnproblem. Med ljudets
användning blir insomningen betydligt lättare. Många människor söker hjälp för sina
problem på sjukhus, men ofta får de bara recept på lugnande och antidepressiva
mediciner. Ett annat problem med sömntabletter är risken för att utveckla ett beroende
och en längre tids användning av medicinerna kan störa kroppens normala
sömnfunktion, vilket läkaren Anders Isaksson som driver en privatklinik i Örebro kan
intyga. Birging har haft kontakt med Anders under detta arbete och kan intyga detta.
Ett sätt att lindra sömnproblem är genom att patienten får lyssna till lugnande musik
före insomnandet, vilket alltså är tanken med denna kudde. Författaren genomförde en
undersökning för att ta reda på vad som är bra och dåligt med dagens ljudkuddar. En
idégenerering och kravspecifikation påbörjades med hjälp av Birging. För att kunna
veta vad kunderna önskar sig med denna nya produkt gjordes bland annat en
designbrief, funktionsanalys och en QFD-matris. Designbriefen skapades både verbalt
och visuellt för att se hur den nya produkten skall se ut på markanden. QFD-matrisen
rangordnar kraven och konkurrenternas kuddar i förhållande till Birgings krav på den
nya prototypen. QFD ger inte svar på vad kunden får för upplevelse med produkten
vilket designbriefen kan åstadkomma. Konstruerandet av prototypen kan börja först
när designbriefen och funktionsanalysen är klara. Materialvalet gjordes genom
testfaser som ljudåtergivning och komfort. Skumplast materialen kommer ifrån
Recticel AB i Gislaved och ett intresse för denna nya produkt finns i den framtida
utvecklingen.
Denna nya produkt blev betydligt bättre än de ljudkuddar som finns på marknaden.
Den nya produkten har egenskaper som tryckavlastning samt bättre ljudkvalitet vilket
innebär att volymen inte behöver vara hög, vilket gör att omgivningen inte störs.
Orsaken till att ljudet inte stör är att spridningen av ljudet mestadels riktas upp mot
användaren. Kuddens mått är B50*H40*T5 cm innebär att man enkelt kan köpa
vanliga örngott och att den inte ta onödig plats i sängen.
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Förord
Detta arbete är ett examensarbete inom maskinteknik, inriktning produktutveckling
och design på Tekniska Högskola i Jönköping. Omfattningen är 15 högskolepoäng.
Jag vill tacka Jonas Ivarsson på Science Park som gav mig förslag på en innovatör
som behövde hjälp med produktutveckling. Ett stort tack till innovatören Thorbjörn
Birging på CombiQ som framförde idéer på nyutveckling av ljudkudde.
Jag vill också tacka gymnasielärarna Urban Jager och Yngve Arvidsson på
Elektronikprogrammet i Eksjö för att jag fick förslag på montering av
elektronikkomponenterna i ljudkudden och att jag fick använda skolans lokaler.
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Inledning

1 Inledning
Innovatören och RFID experten Torbjörn Birging som är VD på CombiQ har länge
haft planer på att skapa en ljudkudde men inte haft tid att starta detta projekt. Han
kontaktade Jonas Ivarsson på Science Park och berättade om idén. Ivarsson
kontaktade sedan Mikael Cederfeldt som är programansvarig för produktutveckling
och design på Tekniska Högskola i Jönköping (JTH). Projektet inleddes våren 2009
med att JTH studenten Erik Axing blev kontaktad av Ivarsson via Cederfeldt. Dag
Holmgren blev tilldelad som handledare av Cederfeldt. Holmgren är professor i
industridesign på JTH. Examensarbetet omfattning är att skapa en ny kudde för
personer som har sömnproblem, ångest, trötthet och stress. Denna kudde kan även
användas för avkoppling och för att lyssna på musik via portabla musikenheter som
exempelvis MP3-spelare och Ipod. Varför är dagens människor mer trötta än
gårdagens? Eftersom jobbet och vardagen idag är betydligt mer stressande och
tidskrävande än förr. Varför behöver vi en god nattsömn? Vi behöver detta för att
kunna orka och prestera. Samhället idag har otroligt höga krav på människan detta
stiger allt mer. Kan man förhindra att människor löser sömnproblemet med hjälp av
sömntabletter? Genom avslappnande ljud i rummet.

1.1 Bakgrund
Birging har innan han kom på idén med ljudkudden varit delaktig i ett annat projekt
med Karl-Johan Vikterlöf och Anders Isaksson. Karl-Johan är pensionär men arbetade
under sin verksamma period som radiofysiker. Isaksson är läkare och driver en
privatklinik i Örebro. De startade tillsammans ett projekt som skulle hjälpa personer
med snarkproblem men projektet lades ned på grund av olika omständigheter. Birging
fortsatte efter detta att tänka om och kom fram till en ny idé, vilket var ljudkudden. De
ljudkuddar som finns på marknaden är inte tillräckligt utvecklade inom ljudteknik och
komfort.
Målet var att skapa en komfortabel, brandsäker, teknisk användarvänlig kudde med
högkvalitativt stereoljud. Många personer som är hårt arbetande och stressade i sin
vardag behöver en god nattsömn. Enligt svensk statistik från TCO lider 23 % av
kvinnorna och 19 % av männen som är anställda på företag av sömnsvårigheter.2
I övrigt har var tredje svensk sömnproblem och för 10-15% av dessa är problemet
ihållande.3 De människor som har dessa problem söker hjälp på sjukhus och
utskrivningen av läkemedel för sömnproblem har ökat markant, med hela 30 % på 10
år.4 Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) använder 200 000 svenskar sömnmedicin
regelbundet, trots att ett långvarigt bruk ofta medför en ökad risk för skador på lever
och njurar.5 År 2008 köpte svenskarna sömntabletter för nästan 300 miljoner kronor.6
Ett uttalande från Lena Leissner som är överläkare vid sömnkliniken i Örebro lyder
följande: ”Somnar man med hjälp av sömnmedel ett par veckor så glömmer hjärnan
hur man somnar spontant, sömnproblemen kan bli mycket värre än innan man började
ta läkemedlen.”7
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Högtalarelementen i dagens ljudkuddar är inte riktade mot användarens öron och är
för små för att skapa bra ljudåtergivning. Dagens ljudkuddar är också större än en
standardkudde. Det andra problemet är att musikspelarna har dålig uteffekt, vilket gör
att ljudet inte får tillräckligt bra kvalité. Användaren kommer då att höja volymen
vilket innebär svårare insomning och att personen bredvid kommer att bli störd av
musiken.
Den största nackdelen är att det inte finns någon stereoverkan i dessa ljudkuddar.
Stereoåtergivningen ger för användaren en helt ny upplevelse inom ljudkuddindustrin.

1.2 Syfte och mål
Syftet var att utveckla en ny lösning inom detta område för att skapa en bättre
sömnrytm och minska stress innan man somnar. Det blir lättare för användaren att
somna gott och samtidigt lyssna på musik de gillar. Dessutom är materialet i kudden
tryckavlastande för behaglighetens skull. För att inte personen som ligger bredvid ska
störas av musiken finns det inuti kudden en plastmodell som är utformad för att rikta
ljudet direkt till användarens öron, vilket gör att volymen för musiken kan vara ytterst
låg. Innovatören Birging tillförde författaren med kopplingsschema för ljudsystemet
med tillhörande kretskortsmodellritning.
Huvudsyftet med examensarbete är att skapa en ljudkudde som tryckavlastar kundens
huvud, dämpar stressen, ger bra ljudåtergivning och framförallt ger en god nattsömn.
Kudden skall vara komfortabel och formbar efter huvudet. Kretskort och högtalare
skall inte kännas och vara skyddade. Den ska vara prisvärd och materialet skall vara
värmetåligt och brandsäkert. Kuddens material är betydande för ljudet och fälttester
måste utföras med hjälp av uppställda krav och testande av den egentillverkande
prototypen.

1.3 Avgränsningar
Rapporten kommer inte att fokusera något om miljöaspekter. Förpackning, logistik
och eventuell reklamering kommer inte att belysas och inte någon ekonomisk
redovisning för lansering.
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2 Teoretisk bakgrund
Kundens krav och en länk mellan konstruktion och design i utvecklingsprocessen för
en produkt är en av de viktigaste aspekter man måste ta hänsyn till. Här nedanför
följer korta förklaringar till de hjälpmedel/metoder som har använts under arbetets
gång. Skumplasttillverkningen nämns i kapitel ”materialval” och mer omfattande i
bilaga 5.

2.1 Designbriefing
Design briefen är uppdelad i två kategorier verbal och visuell. Den verbala briefen är
endast text som beskriver användarens önskemål, behov och framgångar utan att
specificera en bestämd design lösning.
Den visuella briefen är ett dokument med bilder som beskriver dels den verbala
briefens intentioner och dels den känsla som man vill att produkten skall utstråla.
Med design brieferna är det lättare att få en upplevelse och ”känsla” för den slutgiltiga
produkten.12

2.2 Funktionsanalys
Funktionsanalysen är en del av Värdeanalysen. Denna metod utvecklade Lawrens D
Mils på det amerikanska företaget General Electric på 1950-talet. Metoden användes
för att flytta fokus från produktionsprocessen i rationaliseringsarbetet till
produktutvecklingsprocessen för att förenkla produktionen och produkten.
Metoden har vidareutvecklats och förenklats av de svenska designföretagen.
Funktionsanalysen är ett sätt att samla in och organisera funktioner och egenskaper
som man vill att produkten ska innehålla, inte färdiga/tekniska lösningar. När man ska
utforma en produkt så gäller det att fundera ut varför produkten finns, själva
huvudsyftet, och på vilket sätt detta kan åstadkommas. Funktioner avser alla
egenskaper eller krav som produkten skall ha. Funktionerna beskrivs med två ord, ett
verb och substantiv. Man klassificerar sedan funktionen enligt principen
huvudfunktion, nödvändigt, önskvärt och tveksam. Inga design- eller tekniska
lösningar skall anges.

2.3 QFD
Produktutveckling med fokusering på kundernas behov och krav är i dagens samhälle
mycket viktigt. En metod för detta är QFD (Quality Function Deployment)13 som
jämför kraven med befintliga lösningen och produktens. Kraven som man formulerar i
gruppen är ofta diffusa och i detta projekt finns exempel som komfort, brandsäker och
att materialet ska främja ljudet mot användarens öron. Dessa krav behöver översättas
till tekniska termer. Den vanligaste tillämpningen av QFD är att ta fram en
kravspecifikation. Denna metod har som mål att sätta kunderna i centrum, vilket är
avgörande för överlevnad och lönsamhet i ett nystartat företag. Detta arbetssätt har sitt
ursprung i Japan på 1960-talet.
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Förklaring av figur 1:
1. Beskriver vad produkten måste göra, en strukturerad lista av krav och
önskemål. Detta fås av en marknadsundersökning.
2. Beskriver hur produkten ska uppnå kundens krav i enkla termer som inte är
lösningsspecifika.
3. Denna del beskriver relationer mellan kundens önskemål och tekniska
lösningar i svagt respektive starkt syfte.
4. Här analyseras produktegenskaperna och målvärden. Detta görs genom en
teknisk konkurrentstudie, då man analyserar och jämför den egna produkten
med konkurrerande produkter. Vid denna studie skall man söka svar på två
viktiga frågor:

Hur skiljer man värdena för våra produktegenskaper från
konkurrenternas?

Hur skiljer sig våra tekniska lösningar från konkurrenternas?
5. Här undersöker man om de egna tekniska problemen är de samma som
konkurrenternas.
6. I denna matris gör man en s.k. kundvärdering. Man skaffar sig kunskap om
hur väl kunderna upplever att kraven och önskemålen tillgodoses av vår egen
prototyp respektive konkurrenternas.

Figur 1: QFD-matris14
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2.4 Produkt och funktionsnedbrytning (WBS)
WBS är en metod för att strukturera projektets totala arbete. För att få en övergripande
bild av hur prototypen är uppbyggd och hur arbetsstrukturen för hela projektet har gått
tillväga tillämpar man en trädstrukturisk bild.
Följande figur visar att arbetet delades upp i två praktiska sektioner som sedan
sammanlänkar:
Figur 2: WBS-blockschema

12

Teoretisk bakgrund

2.5 Materialval
Användningen av flexibel polyuretancellplast är viktig i skapandet av en ljudkudde,
för att uppnå hög komfort och följsamhet under tryck. Kraven som ställs för de olika
materialen är att de inte får innehåller några giftiga ämnen, de ska tåla värmen som
alstras ifrån kretskortet och ha bra komfortegenskaper.
Här nedan beskrivs de skumplaster som skall testas för bästa ljudupplevelse och
komfort. De polyetrar som har bokstaven B framför numret är högelastiska,
flamskyddade polyeten (Bultex®)9. (se bilaga 6) Detta skum kallas för kallskum där
tillverkningen går till så att råvarorna modifieras i skummet till mer elasticitet. När
detta är klart krossas på mekanisk väg den hårda cellstrukturen, vilket ger materialet
öppna celler. Detta leder till en behagligare komfort. Användningsområdet är
stoppning i bäddmadrasser och möbler. (se bilaga 5)
T-polyetern9 är företaget Recticels standardskum, vilket menas att detta skum används
inom de flesta användningsområden och de är mer universella. Med universella menar
företaget att de använder de råvaror i tillverkningen som precis behövs för att tillverka
detta skum. Denna polyeter har den markanta skillnaden att denna har extremt öppna
celler. Man krossar inte cellerna lika mycket som med B-skummen efter
tillverkningen. Eftersom detta skum var för konventionellt bruk är
användningsområdena stoppning i fritidsmöbler, madrasser, armstöd och
möbeldetaljer. (se bilaga 5)
Den viskoelastiska polyuretancellplasten även kallad SENSUS® material eller
trögelastiskt skum har den unika egenskapen att den är temperaturkänslig. Att under
tryck formas sig efter huvudet. Företaget bakom produktnamnet SENSUS® är Recticel
AB i Gislaved. Användningsområdena är sovkuddar och mjuka madrasser. Detta
material valdes tack vare sina positiva egenskaper för användaren, vilket får en
behaglig och skön upplevelse.
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3 Genomförande
Först genomfördes designbriefen för att få ”upplevelsen” för produkten.
Funktionsanalysen används för att fastställa produktens huvudfunktion och därefter
nödvändiga och önskvärda krav. Konkurrentanalys för att ta reda på vilka
konkurrenter som finns idag på marknaden. De krav som en produkt ska uppfylla görs
med hjälp av en kravspecifikation som sedan appliceras i QFD-matrisen. Med hjälp av
varuprov från Recticel i Gislaved gjordes tester av olika skumplaster (se bilaga 1).
Dessa testades för bästa komfort och ljudförmåga.

3.1 Arbetsfördelning
Med rätt val av material till ljudkudden får man en väldigt komfortabel kudde och
med stereoljudsförstärkning blir den unik. Innovatören Birging har bidragit med ett
kopplingsschema och ritning på kretskortsmodellen.
Eftersom kuddindustrin är inriktad på att komforten är det allra viktigaste kriteriet
blev valet av material inte så svårt. Recticel AB från Gislaved kom med förslag på
vilket material som var mest lämpligt ute på marknaden. Författaren fick med spill
ifrån sex olika material.
Undersökningar gjordes på materialen tillsammans med Birging. Högtalare placerades
framför materialet för att i möjligaste mån pröva materialens luftgenomsläpplighet,
vilken i sin tur har betydelse för ljudkvalitén. Resultatet blev att Birging blev
övertygad av dessa tester att SENSUS® materialet var det lämpligaste att använda.
Tackvare sina trögelastiska egenskaper, vilka ökar komforten för användaren.

3.2 Verbal brief









Den nya produkten skall vara bekväm.
Personen skall somna och få en behaglig sömn med hjälp av ljud.
Den skall vara lätt att flytta och inte för stor i sängen.
Skall vara bekväme även efter en lång tid.
Den skall se ut som en vanlig kudde.
Den skall inte störa personer i rummet.
Göra mig glad och pigg på morgonen.
Materialen skall vara miljöanpassade.
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3.3 Visuell brief

Bild 1: Imageboard15
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3.4 Funktionsanalys
Tabell 1: Funktionsanalys
Funktion

Klass* Anmärkning

Erbjuda

Stereoåtergivning

HF

Vid insomnandet

Erbjuda

Komfort

N

Mjukt och skönt

Medge

Anpassning

N

Till huvudet

Äga

Ljudgenomsläppligt
material

N

Förhindra

Värmealstring

N

Förhindra

Ljudspridning

N

Erbjuda

Tvättbarhet

N

Skydda

Innehåll

N

För användaren

Erbjuda

Timer

Ö

Vid avstängning av
ljudet

Erbjuda

Specialförvaring

Ö

Musikspelaren

Förtydliga

Funktion/Användningen

N

Passa

Ljudkabel

N

Mp3-spelare, IPod,
Datorn mm

Passa

Miljö

Ö

Utomhus mm

Brandsäkert material

* HF = Huvudfunktion N = Nödvändig Ö = Önskvärd O = Onödig
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3.5 Konkurrentanalys
De kuddar som finns ute på marknaden idag innehåller en fyllning av antingen
polyester, mikrofibrer eller en blandning av bomull och lin eller dun från änder.
Försökspersoner från författarens familjemedlemmar fick sova med Soundasleep
Pillow16 och Oasis Sleep Therapy17 en natt för att hitta nackdelar respektive fördelar.
En stor fördel med konkurrenterna kuddar var att dessa var tillverkade av bomull och
lin och kan tvättas, vilket man inte kan med kuddar av skumplast. Ett fortsatt arbete är
att lösa detta problem men än idag finns inte någon pratisk lösning. Nackdelarna var
att vid tvätt av kuddarna måste all elektronik i kudden först avlägsna, vilket innebär
svårigheter för kunden att återplacera denna utrustning korrekt. Efter många tvättar
blir materialet i kuddarna mer kompakta och därmed mottags ljudet sämre på grund av
att luftporerna täpps igen. Dessa ljudkuddar består enbart av två högtalare i varsitt
hörn och har ingen förstärkning eller stereokvalité. Högtalarelementen förflyttades
efter enbart en natt vilket är tidskrävande för användaren att återställa högtalarna.
Även brister i komforten, då man ofta kan känna högtalarna genom kuddarna när man
ligger med huvudet på dessa.

3.6 Kravspecifikation
Kravspecifikationen är uppdelad i två grupper, kudden och ljudupplevelsen. Denna
specifikation fastställdes genom att innovatören och författaren diskuterade vilka
egenskaper dagens ljudkuddar har och vilka förbättrade krav en nyutveckling kräver.
Kudden har, förutom sitt självklara syfte att hjälpa personer med sömnproblem, även
följande kriterier:
3.6.1

Kuddens krav



Hög komfort



Stöd för nacken



Elektroniken inuti kudden skall inte kännas av användaren



Ljudgenomsläppligt material



Personer bredvid skall inte höra ljudet ifrån kudden



Inte för tung dock max 3 kg



Tvättbar kudde



Inte större än B50*H40*T5 cm



Användarvänlig
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3.6.2

Ljudupplevelsens krav



Färdigt kretskort med en bas och åtta diskanter



Ljudåtergivning som ger användaren behagligare ljudupplevelse, vilket ger
stereoeffekt



Universell 3,5 mm stereoljudkabel för inkoppling till MP3-spelare, IPod och
ljudutgången bakom datorn



Elektronik med hög prestanda till kudden



Högtalarelementen får inte förflytta sig inuti kudden
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3.7 QFD
Denna matris behövs för att få fram de kundkrav som ställs på prototypen jämfört
med konkurrenternas. De krav som är med finns även i kravspecifikationen. Detta för
att få en ny prototyp som inte efterlika konkurrenternas. Viktningen av kraven är för
personer med sömnsvårigheter. Viktningen är gjord från skalorna 1 till 5, där 5 är
viktigast. Konkurrentanalysen ger en indikation om hur konkurrenterna upplevs av
kravställarna. I mitten av matrisen syns hur pass väl kraven uppfylls. Under syns de
målvärden som ska uppfyllas. Konkurrentanalysen betygssätts med skalan bra, medel
och dåligt.

5
3
5
4
4
2
1
2
4
3
2
4

Krav och önskemål
Enhet
Hög komfort
Elektroniken känns inte vid användning
Stöd för nacken
Ljudgenomsläppligt material
Personen bredvid skall inte höra ljud
Inte för tung
Tvättbar kudde
Inte större än standardmått
Användarvänlig
Högtalarna skall vara inneslutna
Bas och diskanter måste finnas
Stereoljud måste tillämpas
Summa +
Summa Nettovärde
Målvärde
Bra
Medel
Dåligt

cm
+
+
+

kg
?

+
+
+
+
+
?
5
1
4
50*40

+
+
+
5
0
5

12

+
+
+
+
+
-

+
+
3
2
1
<3
12

+
6
2
4

3
0
3
12

Lång Livslängd

Användarvänlig
+

+
+

12
12
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Hög Materialkvalité

Låg Vikt

Hög Ljudkvalité

Fysisk Form

Sömnsvårigheter

Produktegenskaper

Tabell 2: QFD-matris

Konkurrentanalys
Bra
Medel Dåligt
+
12
2
1
12
12
12
?
12
12
2
1
+
12
+
12
12
12
3
1
2
12 1.Soundasleep Pillow
2.Oasis Sleep Therapy

Genomförande
Från QFD-matrisen kan man se att dagens ljudkuddar ger dåligt stöd för nacken.
Livslängden för materialet är relativt kort och ljudkvalitén inte bästa tänkbara. Det är
därför viktigt att få med dessa krav i slutprodukten. Dagens ljudkuddar är inte svåra
att använda vilket är en positiv egenskap att ta vara på under vår prototyputveckling.
Den största nackdelen är att ljudet stör den som ligger bredvid, vilket gör att hänsyn
måste tas till en förbättrad konstruktion för ljudet och även till materialvalet.
Summerar man kolumnerna materialkvalité, ljudkvalité och fysisk form ser man att
dessa är dominerande. Detta innebär att dessa krav är väsentliga för en ny förbättrad
ljudkudde.

3.8 Konstruktionsarbetet och utformningen
3.8.1

Konstruktion av ljudsystemet

Målet är att uppnå en ljudkvalitet som ger fullgod effekt även då volymen är mycket
låg. Idén kom fram om att det skulle vara stereoverkan med förstärkning i ljudkudden
för att uppnå dessa önskemål. Birging hade sedan tidigare skapat en ritning till en
måttsatt kretskortsmodell som både skulle verka som strömförsörjningsenhet och för
fastsättning av de nio högtalarelementen. Modellen till ett kretskort tillverkades av
ABS-plast och med hjälp av 3D-modellering i Autocad från företaget Prototal AB i
Jönköping. För en tydligare beskrivning av kretskortets uppbyggnad se bilaga 2.
På grund av de för höga kostnaderna med kretskort i kudden, fick man för att
konstruera ljudsystemet ta en genväg, Det blev en beställning av två stycken
stereoförstärkarmoduler på 3 watt för att motsvara kretskortets effektförbrukning.
Dessa moduler alstrar tillräckligt med effekt för att driva de nio högtalarna.
Författaren kontaktade sin gamla elektronikgymnasieskola i Eksjö för att få hjälp med
lödningen och fastsättning av komponenterna.
Följande material behövdes för ljudkonstruktionen:
 2 st - stereoförstärkarmoduler på 3 Watt/enhet
 2 st - linjära trimpotentiometrar
 2 st -10kΩ motstånd
 2 st - 47µF elektrolytkondensatorer
 1 st - 1,5mH spole.
 1 st - 1A säkring
Med hjälp av gymnasielärarna Urban Jager och Yngve Arvidsson på Elprogrammet i
Eksjö kunde konstruktionen färdigställas. Drivspänningen var från början ett 9V
batteri, men problemet med ett batteri som drivkälla är att effekten minskar under
natten och varar enbart några timmar. För att inte detta ska hända ersattes 9V batteriet
med en universell transformator, vilket var ett bra alternativ. Här nedan visas en bild
på elektroniken som skall vara inuti kudden.
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Bild 2: Ljudkonstruktionen
3.8.2

Konstruktion av kudden

Innovatören Birgings krav på produkten var en helt vanlig kudde med dimensionerna
B50*H40*T10 cm och ett material som släpper igenom tillräckligt med ljud samt som
tidigare nämnts en hög komfort för användaren. För att dessa krav skulle uppfyllas
blev det ett besök hos företaget Recticel i Gislaved. Här fanns material som uppfyllde
kraven som ställdes. Materialet blev det viskoelastiska polyuretancellplasten
SENSUS®. Leveransen bestod av två delar med dimensionerna B50*H40*T5 cm.
Formbearbetning var nödvändig för att ”sänka” ner kretskortsmodellen i kudden. Med
hjälp av en skalpell skars en 4 cm djup formbildning av kretskortsmodellen ut i en av
de två skumplastdelarna, detta för att användaren inte skall känna av högtalarna vid
bruk eftersom högtalarna har tjock botten. Utrymme gjordes också i kudden för
förstärkarmodulerna, sladdarna, RCA ljudkabeln och strömförsörjningsuttaget.
Monteringen av ljudutrustningen som visas på bild 3 gjordes i centrum där det fick
plats eftersom plastdetaljen inte skulle bli påverkad av upphöjningar från de båda
modulerna och sladdarna. De båda skumplastdelarna monterades ihop med
dubbelhäftande tejp för att få den färdiga ljudkudden.

Bild 3: Genomskärning av prototypen.
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3.8.3

Prototyp

De material som testades för att skapa en prototyp var polyetern Bultex® 30090,
38140 och T-skum (se bilaga 6). Bultex® polyetern används enbart för stoppning i
bäddmadrasser. Det andra materialet var eten T-skum. Denna eter används till
stoldynor. Eftersom både Bultex® och T-skum har dominerande slutna celler än
öppna, vilket ger dålig luftgenomsläpplighet kunde visas med hjälp av CES Edupack.
Dålig komfort av dessa material märktes redan i materialvalet (kapitel 2.4), men en
tekniskt analys behövdes som grund för fortsatt arbete av prototyp. Med detta verktyg
som grund kunde både Bultex® och T-skum uteslutas för materialens dåliga komfort.
Detta medför att någon alternativ design eller konstruktion av dessa inte behövdes.
Det materialet som stod ut från mängden var den viskoelastiska polyuretancellplasten
SENSUS® från Recticel AB med den tekniska specifikationen V55035 (Se bilaga 6).
Materialet har höga komfortegenskaper och formar sig efter användarens huvud, dvs.
materialet är trögelastiskt och återhämtar sig mycket långsamt efter kompression.
Materialets cellstruktur har dominerande öppna celler än slutna. Kuddindustrin går
mycket efter vad kunden efterfrågar vilket är främst komfort, så efter komforttester
blev denna en vinnare.

Bild 4: Prototyp av materialet SENSUS® från Recticel AB
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4 Resultat
Produkten kan beskrivas som ett nytänkande inom ljudkuddeindustrin. Alla har någon
gång i livet haft svårt att sova. Konstruktionen blev en mångsidig teknisk kudde som
kan användas till många ändamål. Bärbara musikspelare som MP3-spelare och Ipod
kan kopplas in. Kudden kan även kopplas till ljudutgången på datorn. Ljudkudden
kommer också att hjälpa de som har problem med att lyssna på ljudböcker på grund
av upprepat skavande av hörlurar i ytterörat och vid hörselgången. Ljudet från kudden
är i både stereo och mono. Stereoljudet har två kanaler, höger och vänster som
levererar de höga frekvenserna. Tillsammans med monoljudet som ger en känsla av
basljud kommer ljudupplevelsen att bli mycket bra.
Kvalitén på ljudgenomströmningen skulle testas med de olika skumplastförslagen (se
bilaga 1). De första testerna gjordes tillsammans med innovatören med hjälp av
högtalare som placerade intill materialen. Skillnader för ljudets genomsläpplighet
märktes och djupare studier behövdes. Skillnaden låg i hur cellstrukturen var
uppbyggd. Ljud transporteras via luft så material med övervägande slutna celler
kunde uteslutas. De öppna cellstrukturerna i de valda materialen kunde granskas med
hjälp av CES Edupack18 som är en databas för tekniska analyser och jämförelse av
material. Resultatet av denna analys gav att material med många öppna celler är bäst
lämpliga för en ljudkudde.
Den tryckavlastande komforten som SENSUS® materialet ger inte skulle påverkas av
instoppning av högtalare i kudden skar man längs med kretskortsmodellen en 4 cm
djup skåra. Hopsättning av kudden gjordes med dubbelhäftande tejp och för
högtalarelementen i kretskortsmodellen med hjälp av en limpistol.
Det utvecklade konceptet uppfyller samtliga krav som innovatören Thorbjörn Birging
ställt. De viktigaste kraven som Thorbjörn Birging och den befintliga marknaden
eftersöker är en väldigt komfortabel kudde med inbyggd hög ljudkvalité. Det negativa
är att i denna produkt måste man veta vilken sida som skall vara uppåtvänd och man
kan inte böja kudden för mycket, som man kan med dagens ljudkuddar, på grund av
att plastmodellen inuti kudden riskerar gå av.
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4.1 Sammanfattning av Ljudet
Idén som Birging hade var att skapa en kudde med bättre ljudupplevelse än de som
finns ute på marknaden. Problemet i dagens ljudkuddar är att ljudet inte har tillräckligt
bra kvalité. De ljudkuddar som finns ute på marknaden idag har inte stereoljud och
har alldeles för få och för små högtalare i sina kuddar. Innovatören hade sedan
tidigare gjort en subjektiv bedömning att en kretskortsmodell (se bilaga 3) skulle vara
lämpligast. Denna plastdetalj är formad med människans huvud som referens
(se bild 3) eftersom ljudet skall riktas rakt upp mot användarens öron.
För att lösa detta finns det nio stycken element, varav åtta diskanter och en bas. För att
detta ska bli behagligt för användaren att lyssna på kommer diskanterna vara i stereo
och basen i mono ljud. Fyra diskanter sitter på varsin sida i kudden, vilket ger
stereoverkan med basen i mitten av kudden. Alla dessa högtalare har ett huvudsyfte
vilket är att ge en högkvalitativ ljudåtergivning. Detta kommer att förstärka
upplevelsen med kudden samtidigt som den kommer att ha flera användningsområden
på marknaden.

4.2 Sammanfattning av Kudden
Kuddens material har tillverkats av Recticel AB i Gislaved8. Kudden består av
Recticel:s egna ”SENSUS memoryfoam”9, vilket är en viskoelastisk polyuretanplast.
Kudden har dimensionerna B50*H40*10 cm. För att inte högtalarmembranen i
kudden skall förflytta sig tillverkades det en modell av ABS-plast10 med hjälp av
företaget Prototal AB i Jönköping11. Modellens ritning var en måttsatt CAD-ritning
med måtten B40*H30*0,2 cm.
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Bild 5: Produkten (vy från sidan)

Bild 6: Produkten (vy framifrån)
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4.3 Utvärdering av prototypen
För att veta om det utvecklade konceptet uppfyller de krav som en gång skapades av
innovatören ska en utvärdering göras. Kraven som ställs finns i kapitel 3.2. Första
kravet var att kudden skulle ha hög komfort. Ljudkudden uppfyller detta krav
eftersom materialet är tryckavlastande och väldigt mjukt för huvudet. Kudden ger
även ett bra stöd för nacken och elektroniken känns inte av under användning, krav
nummer två och tre uppfylls. Det fjärde kravet var att materialet skulle släppa igenom
ljud. SENSUS® materialet är tillverkat med sådan cellstruktur som kallas öppen
cellstruktur, vilket gör att ljudet tränger igenom materialet även vid belastning.
Uppskattningsvis är det svårt att veta exakt hur ljudet förflyttar sig i materialet
eftersom det inte är en homogen struktur, men med tanke på att högtalarna är riktade
vertikalt upp mot användaren sprids mycket lite ljud ut horisontellt. Detta bidrar till
att lägre ljudvolym kan nyttjas och personen bredvid användaren behöver inte bli
störd. Därmed är även krav fem uppfyllt.
Kudden är något tyngre än andra ljudkuddar som finns på marknaden idag, vilket till
stor del beror på de många högtalarna som installerats för att få en förbättrad
ljudkvalitet. Kravet om att kudden inte skulle vara alltför tung uppnås eftersom
tyngden inte överstiger 3 kg. Detta genomfördes genom att väga prototypen med
konkurrenternas och både unga och gamla personer fick bära kudden. Kudden är inte
heller tvättbar pratiskt för tillfället, således möts inte heller detta krav. Däremot kan
kudden enkelt förses med valfritt örngott, då den har liknande mått som vanliga
kuddar, och kravet om max B50*H40*T5 cm därmed uppfyllt.
Vidare ställdes krav på att kudden skulle vara användarvänlig, vilket den också är,
eftersom den enkelt kan kopplas in i alla musikspelare med en universell
stereoljudkabel på 3,5mm som kabelutgång, vilket finns hos de flesta musikspelare
och mobiltelefoner idag. Som nämnts tidigare kan den även enkelt kopplas till datorn.
Kudden får sin elförsörjning via de vanliga kontaktuttagen, vilket är en förbättring
gentemot konkurrenternas kuddar, där batteri används.
Kravet på ljudkvalitén där ett kretskort med både en bas och åtta stycken diskanter
finnas med i konceptet uppfylldes delvis. Ett färdigt kretskort till elektroniken kunde
inte genomföras på grund av kostnaden för tillverkningen, men detta ersattes med två
förstärkarmoduler istället. För en behaglig ljudupplevelse monterades
högtalarelementen format efter användarens huvud och i höjd med höger och vänster
öra, vilket ger stereoåtergivning med höger och vänster kanalutgång ifrån diskanterna.
Elektronik med hög prestanda kunde användas ifrån elektronikgymnasieskolan i
Eksjö. De kunde förse med samtliga elektronikkomponenter (Se bild i kapitel 3.5.1).
En universell stereoljudkabel på 3,5mm var nödvändigt eftersom samtliga
användningsområden för kudden använde en sådan ingång. Det sista kravet kunde
också uppfyllas, eftersom högtalarelementen limmats fast på ett sätt som gör att de
inte förflyttar sig inuti kudden.
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5 Slutsats och diskussion
De mål som innovatören hade från början var att skapa en ljudkudde som var mycket
komfortabel, hade inbyggt ljud med hög kvalité och ett kretskort som styr
elektroniken och högtalarna. Av dessa mål var det enbart ett mål som inte kunde
uppfyllas för den färdiga prototypen. Tillverkningstiden och kostnaden för ett
fungerande kretskort skulle bli för högt. En modell av det tänkta kretskortet
tillverkades med hjälp av företaget Prototal AB. Efter rådgivning från dem blev det
ABS-plast. Kortet används enbart till högtalarna, och kretskortsmodellen styr alltså
enbart högtalarna, och inte resterande elektronik i kudden.
Det alternativ som istället tillämpades för fortsatt konstruktion av ljudet var att
beställa två stycken stereoförstärkarmoduler. Detta var tillräckligt för att uppnå målet
för ljudkvalitén. Problem kan uppstå vid böjning av kudden för mycket eftersom
släppning av tejpen kan uppkomma på grund av fel sorts tejp ifrån första början.
Jag är sammanfattningsvis nöjd med resultatet, eftersom komfort och ett
högkvalitativt ljud uppnåddes. En stark egenskap hos denna produkt är just den höga
ljudkvalitén, som står sig i konkurrensen. Det som saknas för att kudden ska kunna gå
i produktion är en lösning för hopsättning av de två skumplastdelarna och ett
fungerande kretskort. Nu i efterhand förstår man att processen för att producera en
färdig produkt är väldigt tidskrävande. Beställningar av material tog mer tid är
beräknat. Till framtida projekt har jag lärt mig hur man bedriver produktutveckling
och kan därmed förbättra mig. Något jag kommer att ta med mig i framtiden är att
försöka göra en bättre och mer tidseffektiv planering. Jag är trots allt nöjd med vad
jag har skapat och att innovatören Thorbjörn Birging krav för ljudet kunde uppnås
med en alternativ väg.
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5.1 Vidareutveckling
Innovatörens fortsatta utveckling av produkten är att använda ett fungerande kretskort
för all elektronik. En möjlig vidareutveckling är en tvättbar kudde för ökade
användningsområden inom sjukhus och andra sterila miljöer. Ett förslag från
författaren till detta är att elektroniken är innesluten i ett silikonhölje där enbart
högtalarna är fastsatt utanför silikonskiktet med silikonlim för att förhindra fukt till
elektroniken. Ytterligare så måste ett väldigt luftgenomsläppligt och skyddande skikt
under örngottet runt produkten skapas eftersom fukt och vätska inte skall nå
skumplasten. Detta medför att användaren kan ta bort silikonhöljet och skiktet runt
om kudden och skumplasten förblir ren. Använda en bättre dubbelhäftande tejp
eftersom tejpen som används inte är den rätta för produkten. Ännu en förbättring
enligt Birging är att samtliga sladdar ska inneslutas i pvc-rör, för att slippa risken med
att sladdarna trasslar ihop sig samt skydda sladdarna från värmealstringen från
kretskortet. I dagsläget äger Birging rättigheterna till kudden och kuddens framtid får
avgöras av honom.

5.2 Kundens önskemål
Kunden är som sagt i centrum av all produktutveckling eftersom det är kunden som
köper varan i slutskedet. Kundens önskemål på förbättring efter testfasen av kudden
var att kudden inte kunde använda dubbelhäftande tejp under natten för personen vred
sig ett antal gånger så att hörnen gick upp och för säkerheten för elektroniken. Ett
annat kundönskemål var att integrera en timer för att stänga av musikspelaren som
används efter en till två timmar. En mer pålitligare strömförsörjnings adapter till
kudden kan ingå vid köp av kudden. Använda kudden utomhus till hängmattan utan
att använda en adapter.
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8.5 Bilaga 5 Skumplasttillverkningen
För att få fram polyuretancellplast i fabrik gör man följande:
-

inledningsvis pumpas råvarorna fram till en blandningskammare där de rörs
ihop och reaktionerna startar

-

därefter när råvaror har mixats klart så läggs blandningen ut på en rörlig
transportbana som är täckt med vanligt papper

-

därefter följer en skumningssekvens där de olika stegen för att bilda flexibel
polyuretancellplast genomförs

-

slutligen när skumningsprocessen är avslutad kapas det nybildade blocket i
lagom längder för att sedan få efterhärda under minst ett dygn

Råvarorna för att tillverka polyuretancellplast är polyol, isocyanat, blåsmedel,
katalysatorer och stabiliserings- och homogeniseringsmedel.
8.5.1

Skumningsprocessens sekvens

Skumningsprocessen består av en serie olika händelser, nedan beskrivs dessa.

Första steget är blandningen av de olika råvarorna. Om inte blandningen
blandas ordentligt blir det svårt att producera ett homogent skum.

Under blandningen bildas mycket små luftbubblor, dessa bubblor är
begynnelsen till skumcellerna. Koldioxidgasen som bildas av reaktionen
mellan vatten och toluendiisocyanat (TDI), diffunderar in i dessa små
luftbubblor och bubblorna börjar förstoras.

Ju mer koldioxid som bildas desto mer expanderar bubblorna och skummet.
Silikonet som används i processen stabiliserar bubblorna och hindrar dem från
att slå ihop med varandra, utan silikon skulle blandningen se ut som om den
kokade och skummet skulle kollapsa. Samtidigt som bubblorna expanderar så
sker polymerisations reaktioner i vätskefasen och den blir mer viskös.

Två minuter efter blandning, avstannar gasreaktionen och expansionen
stannar. Polymerisationsreaktionerna formar allt stabilare celler med tunnare
väggar och lite tjockare stomme utmed kanterna kring de gasfyllda bubblorna.

Polymerisationsreaktionerna fortsätter under ett dygn i allt långsammare
tempo och denna process kallas för härdning.
8.5.2

Skumningsmaskinen UBT (Hennecke)

Efter att man har skapat skummet är det dags att lägga blandningen på en slät lutande
transportbana som är täckt med vanligt papper. Blandningen börjar expandera sig och
efter ca tio minuter når blocket sin fulla höjd på cirka en meter. Under
expansionsprocessen lägger man metallskivor horisontellt för att undvika att skummet
expanderar mer än vad som är önskvärt. Den rektangulära formen eftersträvas för att
få så lite spill som möjligt under efterbearbetningen till olika produkter.

VI

Bilagor

Figur 3. Skumningsmaskin UBT (Hennecke)9

8.5.3

Återvinning av Recticel AB:s skumplaster

När det gäller återvinningen rekommenderar de metoden energiåtervinning framför
kemisk återvinning. Vid kemisk återvinning levereras råvarorna tillbaka i olika
formfraktioner. En blandning av olika fraktioner av råvarorna erhålls. Det som händer
är att de olika molekylkedjorna i polymererna bryts sönder till monomerer. Man får
inte tillbaka det ursprungliga materialet men spillet kan återanvändas till sittdynor.
Vid energiåtervinning bränns materialet i en smältugn och tar vara på värmen som
alstras, vilket tillför energi. Från ekonomisk synpunkt är energiåtervinning den
billigaste metoden. Materialen avger lika mycket energi som erhålls från eldningsolja.
För ABS-plasten i kudden använder man mekanisk återvinning. Plasten smälts ner
och föroreningar filtreras bort för att sedan återanvändas.9
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8.6 Bilaga 6 Materialnamngivning
Recticel AB måste följa ett system för att benämna skumplasternas kvalitet.


XYYZZZ

X – är en bokstav som beskriver vilken grupp av etrar det handlar om.
YY – två siffror som beskriver skummets densitet i kilogram per kubikmeter (kg/m3).
ZZZ – är tre siffror som beskriver skummets hårdhet i Newton (N).
Exempel B38140 är en Bultex® med densiteten 38 kg/m3 och hårdheten 140 N.
Samtliga nedanstående material är inte självantändliga och börjar enbart brinna vid
temperaturer över 150 grader.
B30090
Specifikationer:
Densitet
Hårdhet
Brinnhastighet

30 kg/m3
90 N
< 75 mm/min

B38140
Specifikationer:
Densitet
Hårdhet
Brinnhastighet
Dragstyrka

38 kg/m3
140 N
<75 mm/min
>115 kPa

T23120
Specifikationer:
Densitet
Hårdhet
Dragstyrka
Förlängning

23 kg/m3
120 N
130 kPa
200%

T25090
Specifikationer:
Densitet
Hårdhet

25 kg/m3
90 N
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T30050
Specifikationer:
Densitet
Hårdhet

30 kg/m3
50 N

V55035
Specifikationer:
Densitet
Hårdhet
Statisk sättning*

55 kg/m3
35 N
5%

* hur fort polyetern åldras enligt ISO 1856. Ur komfortsynpunkt får den inte åldras för
fort. Lågt värde ger en bättre komfort.

Figur 4. Beskriver förhållandet mellan dämpningsfaktor och värmeledningsförmåga i
slutna och öppna celler.18
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