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FÖRORD  

Denna rapport beskriver tillvägagångssättet och resultatet av ett 
examensarbete vid högskoleingenjörsprogrammet i Teknisk design vid Luleå 
tekniska universitet. Arbetet har utförts för företaget Space Interiör av Julia 
Nilsson och Isabell Olsson under vårterminen 2015. 
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stöd, hjälp och feedback som hon som handledare givit oss. Vi vill även tacka 
Daniel Hansson, VD för Space Interiör, samt Cathline Johansson och övrig 
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projektet då detta haft stor betydelse för dess slutliga resultat.  
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SAMMANFATTNING 
Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram badrumsinteriör för 
företaget Space Interiör innehållande kommod, spegelskåp och högskåp eller 
motsvarande. Bakgrunden till projektet har varit att uppdragsgivaren önskat 
att utveckla sitt sortiment för badrumsinredning. Målgruppen för projektet 
var enligt angivelse personer under 35 år boendes på en yta mindre än 50 m2. 
Nyckelorden från företaget var smart förvaring samt innovation. 

Den teori som behandlats i projektet rör sådan som varit relevant för 
utvecklingsarbetet så som ergonomi, material och dess underhåll, standarder 
samt det som påverkar det estetiska uttrycket.  

Arbetet har varit målstyrt och har därför utförts enligt en stage-gate-modell 
som lämpar sig för denna typ av projekt. Processen har bestått av fyra faser: 
förstudie, idéfas, konceptfas och detaljdesign. Förstudien har resulterat i 
information gällande befintlig badrumsinredning med dess för- och nackdelar. 
Användarna har lokaliserats och deras behov har identifierats. Under idéfasen 
har idéer genererats med hjälp av olika kreativa metoder så som 
brainwritingpool, katalogmetoden och en workshop med användarna. I denna 
fas har till en början kvantitet eftersträvats för att sedan sålla fram de mest 
kvalitativa idéerna. Idéerna som denna fas resulterat i har bland annat 
framkommit genom kombination med varandra. Idéfasen resulterade i fyra 
idéer som sedan vidareutvecklades i konceptfasen. För att välja slutkoncept 
har bland annat en konceptvalsmatris utförts där de olika konceptens för- och 
nackdelar analyserats. De olika koncepten presenterades för uppdragsgivaren 
och deras åsikter spelade in vid val av slutkoncept. Det slutkoncept som 
valdes kompletterades även med de övriga tre konceptens styrkor. Under 
detaljdesignen har konceptets detaljer fastställts, så som dess dimensioner, 
material, färger, former samt valbara tillbehör. 

Projektet har lett fram till den integrerade badrumsmöbeln UniGreat som 
erbjuder platseffektiv förvaring på liten yta. Den integrerade designen för 
möbeln är unik genom att den bygger förvaring på höjden. UniGreat uppfyller 
målgruppens behov och önskemål samt de krav som uppdragsgivaren ställt.  

NYCKELORD: Teknisk design, badrum, interiör, smart förvaring, innovation och 

liten boyta.  

 



 

 

ABSTRACT 
The aim with this thesis has been to develop a bathroom interior for the 
company Space Interior consisting of a commode, mirror cabinet and a tall 
cabinet or corresponding. The background to this project was that the 
employer wished to broaden their collection of bathroom interior. The target 
group for the project consists of people under the age of 35 which are living 
on an area smaller than 50 m2. The keywords given from the company were 
smart storage solutions and innovation. 

The theory which have been brought up in this rapport are facts relevant to 
the project and its developing process, such as ergonomy, material and its 
maintenance, standards and aesthetic aspects affecting the expression of the 
final design. 

The work process have been goal-oriented, therefore it followed a stage-gate-
model which is known to be suited for such projects. The process consisted of 
four phases: pre-study, idea phase, concept phase and detail design. The pre-
study led to knowledge about current bathroom interior with its pros and 
cons. The target group have been localized and their needs identified. During 
the idea phase ideas have been generated with different creative methods 
such as brainwritingpool, the catalogue method and a workshop with the 
users. In the beginning of the idea phase, quantity was sought, later in the 
phase the ideas with the highest quality were wanted and also found by idea 
sifting and combination.  The phase led to four ideas which were further 
developed in the concept phase. To choose the final concept different methods 
were used, for example Pugh’s matrix where all concepts were analysed based 
on their strengths and weaknesses. All four concepts were presented for the 
employer and their opinions also made impact in the selection of the final 
concept. The concept which got chosen was also combined with the strengths 
shown in the other three concepts. In the last phase, detail design, the details 
of the concept was established such as dimensions, material, colors, shapes 
and optional parts. 

The project led to the integrated bathroom furniture UniGreat that provides 
the costumer space saving storage. The integrated design of the furniture is 
unique due to its integration and that it builds storage on the height.  UniGreat 
meets the needs and wishes of the target group and the demands from the 
employer. 

KEYWORDS: Industrial design, bathroom, interior, smart storage solution, 

innovation and small living area. 
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1 INTRODUKTION 
Detta arbete beskriver utvecklingsprocessen för framtagningen av en ny 
badrumsserie åt företaget Space Interiör, vars syftet har varit att utveckla en 
produkt innehållande kommod, spegelskåp samt högskåp, eller likvärdigt, för 
personer under 35 år med en boyta på mindre 50m2. Arbetet omfattar 15 
högskolepoäng per student och har utförts av två studenter under våren 2015. 
Projektet är ett examensarbete inom utbildningen högskoleingenjör Teknisk 
design med inriktning mot produktdesign vid Luleå tekniska universitet. 

1.1 BAKGRUND 
Bakgrunden till projektet var att Space Interiör önskade utöka sitt sortiment 
av badrumsserier. I dagsläget har de ingen serie som är specifikt anpassad för 
den aktuella målgruppen. Deras befintliga sortiment består av ett antal serier 
som är en blandning av klassiska basmodeller och serier utvecklade av 
professionella designers. Inför den nya serien hade företaget uttalat en önskan 
att innovation och smarta lösningar skulle vara nyckelord.  

1.2 NULÄGESBESKRIVNING 
Space Interiör är en del i familjeföretaget Concentus i Kalix AB och totalt 
består koncernen av fyra företag där alla är verksamma inom industriellt 
byggande av komponenter till byggindustrin. Space Interiör levererar och 
producerar skivbaserade möbler till bygg, hotell och inredning i Skandinavien. 
De arbetar med tillverkning av planmöbler i korta serier efter ett 
egenutvecklat produktionssystem med utgångspunkt från ”Lean production” 
och ”mass customization”. Företaget har en modern maskinpark och erbjuder 
sina kunder prisvärda möbler med kort leveranstid, hög kvalité och stor 
flexibilitet. Space Interiör är framförallt inriktade på badrumsmöbler och 
hotellinredningar. De tillverkar varje år ett stort antal badrumsmöbler åt 
framförallt prefabricerande byggindustrier och projektmarknader. Två 
exempel på befintliga badrumsserier är Boxx och Basic, delar från dessa serier 
presenteras i Figur 11. Företaget lägger stor vikt på hållbarhet och effektiv 
montering. Samtliga möbler erbjuds som standard i ett antal olika kulörer. 
Möblernas mått är anpassningsbara så länge inte detta begränsas av valet av 
handfat.  

                                                           
1 Se Bilaga 1 för bildkällor. 
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Figur 1: Delar ur Space Interiörs befintliga serier Boxx och Basic. 

1.3 INTRESSENTER 
De intressenter som berörts av arbetet har i första hand varit 
uppdragsgivaren Space Interiör, då resultatet kan komma att bli ett tillskott i 
deras sortiment. Enligt angivelser från Space Interiör skulle projektet rikta sig 
specifikt mot användare under 35 år som bor i små lägenheter med en boyta 
mindre än 50m2 så som exempelvis studentbostäder och mindre lägenheter.  

1.4 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med projektet har varit att fram en smart och innovativ 
badrumsinredning som ska bidra till att öka uppdragsgivarens sortiment. 
Målet har varit att konceptuellt utforma en badrumsserie som omfattar 
kommod, spegelskåp och högskåp eller likvärdigt som tillfredsställer 
användarnas behov och uppdragsgivarnas krav. Med kommod avses en 
förvaringsmöbel under handfatet, med spegelskåp menas förvaring i samband 
med spegeln och högskåp avser en kompletteringsmöbel i form av ett högre 
skåp. Om badrumsserien lever upp till uppdragsgivarens förväntningar 
kommer den införas i deras sortiment, vilket har varit målet för företaget – att 
utöka sitt utbud av badrumsserier. 
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Följande frågeställningar har legat till grund för projektet: 

� Hur används ett badrum?  
� Vad behövs i ett badrum? 
� Vad innebär smart förvaring? 
� Vilka trender kan influera projektet? 
� Vilka dimensioner är lämpliga? 
� Vad gör produkten innovativ? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet har omfattat 10 veckor och 15 högskolepoäng/student, vilket givit en 
total resurs på 30 högskolepoäng. Arbetet har utförts enligt 40 timmars 
arbetsvecka. Avgränsningar i detta arbete har varit följande: 

� Kostnader: Inga specifika ramar har angetts av uppdragsgivaren, men   
hänsyn har tagits till att produkten ska bli lönsam för företaget. 

� Tid: Projektet har avgränsats till tio veckor. 
� Arbetskraft: Har begränsats av projektets två medlemmar. 
� Materialval: Främst har material som i dagsläget används av företaget 

setts som förstahandsval. 
� Maskinpark: Produkten ska kunna tillverkas i företagets egna 

maskinpark. 

1.6 ARBETETS STRUKTUR 
Nedan presenteras en översikt över arbetets struktur: 

� Kapitel 1 omfattar en introduktion till arbetet, varför det utförts, 
bakgrundsbeskrivning samt projektets syfte och mål. Detta kapitel ger 
en översikt över arbetet. 

� I Kapitel 2 behandlar relevant teori som legat till vetenskaplig grund 
för arbetet. 

� Kapitel 3 beskriver de metoder som har använts genom arbetet samt 
hur och varför de har använts. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion.  

� Kapitel 4 redovisar resultatet från metod och genomförande för 
projektets fyra faser.  

� Kapitel 5 innehåller diskussion och slutsatser med reflektion över 
arbetet och dess resultat. Här nämns även rekommendationer för 
slutresultatet samt svar på arbetets frågeställningar.  

� I Kapitel 6 återfinns samtliga referenser som använts under projektets 
gång.  Efter kapitlet är samtliga bilagor placerade. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel omfattar den teori som legat till grund för projektet och som 
givit en djupare förståelse inom relevanta områden.  

1.7 TEKNISK DESIGN 
Enligt Chalmers tekniska högskola (u.å.) kan teknisk design förklaras som 
industridesign på teknisk grund eller ingenjörsmässig industriell formgivning. 
Industridesign innebär industriellt tänkt formgivning av produkter som är 
fabriksanpassade med fokus på massproduktion.  

Området design har enligt Johannesson et al. (2013) utvecklats starkt sedan 
1950-talet och kommer enligt dem fortsätta utvecklas i snabb takt. Det 
förklaras med att det finns ett behov av utveckling av nya varor och tjänster 
vilket kräver ständigt nya arbetsmetoder och nya kunskaper. Detta för att 
uppnå användaren/kundens behov och önskemål men även 
tillverkaren/säljarens mål. Författarna menar att design alltid handlar om 
innovation vilket enligt dem innebär att skapa produkter som efterfrågas på 
marknaden. En innovativ produkt är dock inte enbart en ny produkt på 
marknaden, det är en produkt som revolutionerar marknaden. Idag förväntar 
sig konsumenter att nya produkter och tjänster presenteras i en snabbare takt 
än någonsin tidigare och designområdet väntas fortsätta växa. De menar att 
det som utgör drivkraften för fortsatt utveckling är den idag existerande 
globala marknaden med tillhörande konkurrens.  

Johannesson et al. (2013) påstår att det finns fyra olika perspektiv på design; 
design ur användar-, företags-, industri- samt samhällsperspektiv. 
Användarperspektivet tar hänsyn till design ur ett ergonomiskt perspektiv 
innehållande säkerhet, komfort, välbefinnande, trivsel, kommunikation, status 
samt nöje. Design ur företagsperspektivet ser design som ett 
konkurrensmedel. Här är det förståelse av produktens funktioner och 
egenskaper samt att produkten ska ha en framgångskedja. 
Industriperspektivet ser till design som innovation och kreativ motor för 
industrin. Design ur samhällsperspektivet handlar om intresset från samhället 
att satsa på att utveckla effektiva innovationssystem.  

1.7.1 HÅLLBAR UTVECKLING 
I och med samhällets påverkan av nya produkter, hur de används och 
påverkar människans livsstil samt produkternas återvinningsegenskaper har 
frågor om miljöpåverkan enligt Johannesson et al. (2013) förstorats och 
handlar nu om att utveckla för ett hållbart samhälle. Författarna påstår att 
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hållbarhetsbegreppet omfattar sociala, ekonomiska och ekologiska frågor och 
tar hänsyn till tidsmässiga, rumsmässiga samt samhällsutvecklande 
perspektiv. Det tidsmässiga perspektivet omfattar långsiktighet, rumsmässigt 
perspektiv innebär lokalt, regionalt och globalt och 
samhällsutvecklingsperspektivet rör bland annat samhällsplanering och 
livsstil.  

Johannesson et al. (2013) menar att social hållbarhet handlar om att utveckla 
samhällen som är långsiktigt stabila och dynamiska och som lever upp till 
människans grundläggande behov. Det sociala hållbarhetsbegreppet omfattar 
bland annat bostäder, infrastruktur, industrier och transporter. Även lokala 
och globala fördelningsaspekter har inverkan. 

Ekonomisk hållbarhet innebär enligt författarna att företagen drivs så att 
människor och materiella resurser långsiktigt bevaras. Ekonomi betyder 
enligt Johannesson et al. (2013) ”resurshållning” vilket vanligtvis omfattar 
kortsiktiga ekonomiska mål medan långsiktiga effekter ofta förbises. 
Författarna menar dock att man inom näringsliv och industrier på senare tid 
uppmärksammat att en hållbar miljö och ett hållbart samhälle är ett villkor för 
en långsiktig stabil affärsverksamhet.   

Det sista hållbarhetsbegreppet inom teknik- och produktutveckling är det 
ekologiska. Detta begrepp omfattar enligt Johannesson et al. (2013)  
hushållning med få resurser samt att undvika oönskad förorening till luft, 
vatten och mark för att på lång sikt bevara en ekologisk balans. Målet för det 
ekologiska hållbarhetsbegreppet måste vara att upprätthålla jordens, havens 
och ekosystemets produktionsförmåga utan att skada människor och natur. 
Johannesson et al. (2013) förespråkar materialåtervinning, slutna kretslopp, 
reningsprocesser, energieffektivisering samt en övergång till uthålliga 
energikällor för att minimera nya produkters/ tekniska systems 
miljöpåverkan under hela deras livscykler. 

1.8 ERGONOMI  
Ergonomi är enligt Edström och Malmquist (2015) läran om människan i 
arbete. Under 1950-talet tillkom termen och det utmärkande är 
kombinationen av kunskapen inom teknik, biologi och psykologi och hur det 
samspelar med människan och hens arbetsredskap. Då en badrumsmöbel 
påverkar människans ergonomi är det viktigt att ta hänsyn till detta vid 
utformning av möbeln.  
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1.8.1 ANTROPOMETRI 
Då badrumsmöbeln skapats med användaren i centrum var det vid dess 
utformning viktigt att ta hänsyn till hur dess mått och dimensioner påverkar, 
detta för att undvika skador och överbelastningar och göra möbeln så 
ergonomisk som möjligt. Antropometri tar enligt Bohgard et al. (2008) hänsyn 
till människans kroppsställningar, rörelseutrymme, räckvidder, mått och 
proportioner. Man tar även hänsyn till tröghetsmoment, muskelstyrka samt 
tyngdpunkter hos olika kroppssegment. Ordet antropometri kommer från 
grekiskan där ordet anthropos betyder människo- och metons betyder mått. 
Bohgard et al. (2008) menar att många av de föremål vi använder dagligen, så 
som exempelvis verktyg, stolar och bord, bör vara utformade för människans 
dimensioner och fysiska egenskaper. Detta är något som är viktigt att tänka på 
vid utformning av arbetsplatser. Är utformningen dålig kan det påverka 
användarens hälsa och välbefinnande. Ett badrum kan ses som en miljö där 
arbete ska utföras, det vill säga användaren bör kunna utföra olika uppgifter 
utan att behöva anstränga kroppen på ett negativt sätt. Det innebär att det 
under projektet varit nödvändigt att ta hänsyn till mått för höjder och 
räckvidd som gäller för den aktuella målgruppen.  

Enligt Bohgard et al. (2008) så kan fördelningen av en dimension hos en 
population beskrivas av endast de två måtten medelvärde och 
standardavvikelse. Variabler som inte helt följer normalfördelningen är 
kroppsvikt och muskelstyrka. Vid tillämpning av antropometri är det enligt 
Bohgard et al. (2008) följande fem begrepp och övervägande som bör 
tillämpas:  

1. Design för den största individen: Rörelseutrymmet ska vara nog 
stort för armar och ben. Här går man vanligen efter måttet för den 95:e 
percentilen. 

2. Design för den minsta individen: När det gäller hänsyn till räckvidd 
bestämmer räckviddsmåttet det maximala avståndet och storleken till 
det som ska nås. Här rekommenderas att utgå från den 5:e percentilen 
av populationen vilket innebär att 95 % av vad befolkningen når.  

3. Design för alla: Det är vanligt att den tilltänkta användarpopulationen 
är diffus. Många gånger innefattar den både kvinnor och män vilket 
gör att det ofta är stora variationer i mått. Justerbarheten av designen 
är då viktigt och här rekommenderas att förhålla sig till gränser för 
den 5:e och 95:e percentilen. Detta resulterar i att 10 % av 
populationen inte passar in. Ett exempel på detta är möjligheten att 
uppnå en bra ergonomi vid ett arbetsbord vid stående arbete.  
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4. Design för medelindividen: Ibland kan man av olika skäl, till exempel 
praktiska och ekonomiska, behöva utgå från medelindividen vid 
design. Man utgår då från medel- eller medianvärde för den tänkta 
populationen. 

5. Design för funktionshinder och speciella populationer: I 
möjligaste mån ska designen ta hänsyn till tillgängligheten för grupper 
med olika typer av funktionshinder. Exempel på detta kan vara 
utrymme för rullstol och vattenkranar med större dimensioner. Ett 
exempel på en grupp med individer där speciella utrymmeskrav måste 
beaktas är gravida kvinnor.  

1.8.2 STÅENDE ARBETE 
Badrumsmöbler används övervägande från en stående ställning och det har 
då följaktligen varit viktigt att ta hänsyn till ergonomin vid stående arbete. 
Enligt Bohgard et al. (2008) bestäms en individs kroppsställning av vilken 
höjd över golvet som det manuella arbetet utförs på. Om arbetshöjden blir för 
hög kommer individens armar bli tvungna att hållas i ett för högt läge vilket 
resulterar i påfrestningar i form av oönskad statisk belastning i skuldrornas 
muskler. Är arbetshöjden för hög blir det även svårare att utöva krafter som 
är riktade nedåt. För låg arbetshöjd leder i sin tur till att individens kropp och 
huvud måste böjas framåt vilket resulterar i belastningar på muskulaturen i 
nacke och rygg.  

Det är skillnad på arbetshöjd och arbetsytans höjd. Höjden för arbetsytan kan 
vara avsevärt mycket lägre än arbetshöjden. Rekommendationerna för 
arbetshöjden är följande: 

� Precisionsarbete: Arbetshöjden är 50-100 mm över användarens 
armbågshöjd. Här rekommenderas avlastning för armarna. 

� Lätt manuellt arbete: Användaren utför arbetet 50-100 mm under 
armbågshöjd.  

� Tungt arbete: Arbete 150-400 mm under användarens armbågshöjd. 
Detta gäller speciellt för om arbetet som utförs kräver nedåtriktade 
krafter.  

En stabil fotställning ska kunna intas vid samtliga ovanstående fall. Om det 
arbete som utförs kräver lyft så ska detta utföras med böjda knän i en 
framåtriktad ställning utan ryggböjning eller kroppsvridning. Fotställningen 
ska vara bred och stabil.  

I och med att arbetet i ett badrum inte är en aktivitet som utförs så ofta 
innebär det ingen fysiskt påfrestning för kroppen. Det är ändå relevant att ta 
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hänsyn till de ergonomiska aspekterna gällande mått och dimensioner vid 
utformning av badrumsmöbeln så att den erbjuder så god ergonomi som 
möjligt trots det kortvariga arbete som utförs vid möbeln.    

1.9 LJUSMILJÖ OCH LJUSSÄTTNING  
Idag har de allra flesta spegelskåp någon typ av belysning och av denna 
anledning är det viktigt att få kunskap om ljusmiljön för att belysningen ska 
placeras på bästa lämpliga plats för att undvika bländning och reflektioner.  
Ljusförhållande i en omgivning kallas enligt Bohgard et al. (2008) för ljusmiljö. 
En ljusmiljö är sådant som beror på ljuskällor med dess egenskaper: hur 
mycket ljus objekt träffas av och dess förmåga att reflektera och absorbera 
ljus samt ljusets spektrala riktning och sammansättning. En bra ljusmiljö är 
inte bara relevant för att erhålla korrekt information av omvärlden, enligt 
Bohgard et al. (2008) har den även en estetisk dimension som kan påverka 
välmåendet. Ljusvariation påverkar kroppens biokemiska processer, till 
exempel påverkas kroppen av årstidsväxlingar.   

Bohgard et al. (2008) menar att ljuskällors placering är en viktig del av 
utformningen. Placeringen påverkar belysningsstyrka, luminansfördelning, 
skuggbildning och färgåtergivningsgrad. Förutom ljuskälla är armaturen en 
viktigt del i belysningen. Det är den som riktar och fördelar ljuset och ska vara 
designad så att bländning undviks. Enligt Bohgard et al. (2008) uppstår 
bländning då ljus träffar ögat på ett sätt som försämrar synen eller som 
irriterar ögat. Det finns fyra typer av bländning: direktbländning, 
indirektbländning, kontrastbländning och adaptionsbländning. God 
ljusfördelning ska ge en ändamålsenlig rumsuppfattning samt ge miljön trivsel 
och estetik.  

Det finns två typer av belysning: platsbelysning och allmänbelysning. 
Platsbelysning ska ge bländfritt ljus och kunna justeras separat. Ljusstyrkan 
ska vara tillräckligt hög på synobjektet och dess närmsta omgivning. Med 
allmänbelysning menas oftast takbelysning.  

Vid placering av belysning är det viktigt att skapa god synergonomi, det vill 
säga individrelaterade synbehov vid olika arbetssituationer. För att uppnå 
detta krävs ett samspel mellan belysning, rummets utformning, arbetets 
utformning och personens synkapacitet och perceptionella egenskaper. Ett 
förhållningssätt vid belysningsplacering är att den minsta syndetaljen sätter 
kravet på belysningsstyrkan och luminansen. Det är viktigt att 
luminansfördelningen är jämn, då för stor luminansskillnad kan ge 
anpassningssvårigheter då hela rummet överblickas, för små 
luminansskillnader kan ge dålig rumsuppfattning och skapa problem 
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att urskilja olika begränsningsytor. En vanlig rekommendation för 
luminansfördelning är förhållandet 5:3:1 för infält (synobjekt): omfält 
(synobjekts närmaste omgivning): yttre synfält (övriga ytor i synfält) enligt 
Figur 2. 

 

Figur 2: Infält, omfält och yttre synfält. 

1.10 MATERIAL 
För att kunna välja material till badrumsserien har förståelse för materials 
funktioner och användning varit viktigt. Materialvalet kommer i första hand 
falla på det Space Interiör använder sig av i dagsläget och av den anledningen 
är det dessa material som detta teoriavsnitt nedan belyser.   

1.10.1 PORSLIN 
Främst är det handfat i porslin som Space Interiör använder till sina 
badrumsmöbler. Enligt Carlsson (2015) är porslin ett tätt keramiskt material 
som ofta är halvtransparent.  

Porslin har tre huvudbeståndsdelar; plastiskt råmaterial, flussmedel och 
ballastmaterial. Dessa bidrar alla till porslinets egenskaper. Det plastiska 
råmaterialet är leror som exempelvis kaolin och ger porslinet dess 
formningsegenskaper. Flussmedlet underlättar bränningen genom att det ger 
en reaktiv smälta vilket i sin tur underlättar sintringen utan att porerna i 
materialet öppnas. Det är genom sintring som materialet får sin struktur. 
Benaska, fältspad och olika glas är exempel på flussmedel. Ballastmaterial ger 
porslinet dess nödvändiga stadga under bränningen vilket ger en ökad 
hållfasthet och minskar stora deformationer. Exempel på ballastmaterial är 
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aluminiumoxid och kvarts. Slutligen förses porslinet med glasyr. Om skärven 
är vit är glasyren transparent och färglös, är den istället opakt och vit används 
en färgad glasyr.   

Vitroporslin är enligt Carlsson (2015) den typ av porslin som används för 
toalettstolar och tvättställ och kallas då för sanitetsporslin. Denna typ av 
porslin har en vattenabsorption upp till 0,5 viktprocent och är mer 
genomskinligt än andra typer av porslin. Vid bränning av denna porslinstyp är 
temperaturen något lägre och ligger på 1200-1250 °C. Glasyren som används 
är vit, opak eller färgad. 

1.10.2 LAMINAT 
Space Interiör använder främst laminat som konstruktionsmaterial till sina 
möbler. Enligt Jansson (2015) är laminat en sammansättning (laminering) av 
olika material, vilket sker med hjälp av uppvärmning och sammanpressning 
eller med adhesiver. Vid laminering kombineras material med olika 
egenskaper för att skapa ett nytt material med bättre egenskaper. Det laminat 
som används vid möbeltillverkning är så kallat inredningslaminat. Enligt 
Hornbach (u.å.) är ett laminat uppdelat i fyra skikt: ytskikt, dekorskikt, 
bärplatta och undersida, vilket illustreras i Figur 3. Ytskiktet består av en 
skyddande film av melaminplast som enligt Terselius (2015) är en aminoplast 
vars kända egenskaper är dess stora hårdhet samt beständighet mot ljus, 
värme och hushållskemikalier vilket gör den lämplig som skydd på 
inredningslaminat. Dekorskiktet är den del av laminatet som är synligt och 
består av dekorpapper av organiska färger återskapats med hjälp av 
avancerad fototeknik. Laminatets bas, bärplattan, utgör 90 % av materialet 
och består av en MDF-skiva (Hornbach, u.å). Enligt Östman (2015) är MDF en 
medium density fiberboard vilket innebär en träfiberskiva som tillverkats av 
träfibrer och bindemedel, vanligen urealim. På Hornbachs hemsida (u.å.) 
beskrivs laminatets baksida som ett material med fuktighetsavvisande 
egenskaper som jämnar ut spänningar skapade av skiktuppbyggnaden. 
Undersidan består ofta av fenolharts som enligt Gedde (2015) är ett 
bindemedel framställt ur fenol och en aldehyd, oftast fenolaldehyd. Trä är ett 
naturligt råmaterial och har en tendens att svälla i kontakt med fukt, detta 
undviks genom kantförsegling, svällreducering eller svällstopp (Hornbach, 
u.å.). 
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Figur 3: Laminatets fyra skikt. 

1.10.3 SPÅNSKIVA 
Då Space Interiör även använder spånskivor i sina badrumsmöbler har det 
varit av betydelse att förstå även detta byggmaterial. 
Blümer (2015) beskriver spånskivan som en träprodukt som tillverkats 
genom att små partiklar av trä eller träliknande fibermaterial som 
tillsammans med bindemedel pressats samman. Spånskivan används 
huvudsakligen för inomhusmöbler och inredning, men även till tak-, vägg- och 
golvbeklädnad.  

1.10.4 PLAST 
För en del detaljer till serien har plaster undersökt som eventuellt material att 
använda. Plast är enligt Terselius (2015) ett syntetiskt material som består av 
en eller flera olika polymerer och några tillsatsämnen. Dessa polymerer är ofta 
organiska kolföreningar, ett undantag är silikonplaster då dessa består av 
kiselföreningar. En polymer är molekyler med en kedjeformad struktur som i 
sin tur är uppbyggda av tusentals enskilda små molekyler. Plastens 
karakteristiska kombination av seghet, hållfasthet och styvhet beror av 
kedjemolekylen och dess längd.  Genom att tillsätta olika ämnen kan en plasts 
formnings- och användningsegenskaper förbättras. Som exempel förbättrar 
en värmestabilisator plastens värmebeständighet under bearbetning i smält 
tillstånd. 

Terselius (2015) menar att det finns två typer av plaster: härdplast och 
termoplast. Härdplast består av en polymer som består av kemiskt 
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tvärbundna kedjemolekyler medan termoplaster är en polymer bestående av 
fria kedjemolekyler som ofta är grenade.  Produkter av härdplast kan inte 
omformas eftersom polymeren sönderdelas vid uppvärmning. Termoplasten 
däremot mjuknar och smälter långsamt vid uppvärmning och produkter av 
detta material kan därför omformas och återvinnas. Termoplaster kan enligt 
Terselius (2015) även lösas med hjälp av ett lösningsmedel med liknande 
kemisk struktur, härdplaster är däremot helt olösliga. Några exempel på 
termoplaster är: etenplast (PE), propenplast (PP), styrenplast (PS) och 
vinylkloridplast (PVC). Exempel på härdplaster är: epoxiplast (EP), fenolplast 
(PF), uretanplast (PUR) och esterplast (UP). 

Den plast som framförallt varit intressant för arbetet är termoplasten 
propenplast (PP), även kallad Polypropenplast. Propenplast är enligt 
Plastbearbetning (2015) en termoplastisk polymer som tillsammans med 
polyeten bildar plastgruppen olefin. Plasten finns som homo- och sampolymer 
och är en av de mest miljövänliga plasterna. Polypropen har låg densitet, god 
kemisk beständighet, har hög draghållfasthet och goda elektriska egenskaper. 
Plastbearbetning (2015) menar att plasten har god tryckbarhet och används 
framför allt till emballage, det vill säga flaskor, behållare, kosmetika- och 
medicinförpackningar. En av de vanligaste formningsmetoderna för 
termoplaster och däribland propenplast är enligt Carlsson (2015) 
formsprutning. 

1.11 UNDERHÅLL AV MATERIAL 
Olika material kräver olika typ av underhåll för att de ska hålla längsta möjliga 
tid. Nedan ges beskrivning för hur de berörda materialen på bästa sätt ska 
skötas. 

1.11.1  PORSLIN 
Porslinsleverantören Ifö (u.å.) menar att det oftast räcker att rengöra porslin 
med vatten och allrengöringsmedel veckovis. Redskap som innehåller hårda 
slipmedel bör undvikas då de kan skada materialet. Även kaustiksoda bör 
undvikas eftersom det förstör den glaserade ytan. För att avlägsna eventuella 
kalkavlagringar kan citronsyra eller ättiksyra användas, även speciella 
avkalkningsmedel tåls att användas på materialet.  

1.11.2  LAMINAT 
Så länge laminat rengörs regelbundet menar Agelito (u.å.) att det räcker med 
vatten och handdiskmedel. Vid svårare fläckar lämpar sig en mjuk 
nylonborste. Rengöringsmedel eller redskap med slipande egenskaper ska 
undvikas då dessa kan repa ytan. Vatten som spills på ytan ska torkas upp 
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omgående då det med tiden kan sjunka in i materialet genom skarvar och 
kanter. De flesta hushållskemikalier kan användas på materialet, en del 
kemiska ämnen och starka färgmedel kan skada materialet i form av fläckar 
och missfärgningar. Om svårare fläckar uppstår kan dessa avlägsnas med T-
Röd, förtunning eller Aceton utan olja. Varma föremål som till exempel 
hårtänger bör ej läggas direkt på ytan.  

1.12 HÄLSORISKER MED FUKTSKADOR 
Då badrum är avsedda för vatten och är ett rum med hög fuktighet är det 
viktigt att badrumsmöblerna är anpassade för detta. Enligt Fredlund (2015) är 
fukt en benämning för vatten i gasform. När man inom byggnadsteknik pratar 
om fukt menar man då vatten som trängt in i ett poröst material och orsakat 
en så kallad fuktskada. Mängden fukt som trängt in i materialet anges ofta som 
fukthalt (%). Enligt Boverkets byggregler (BFS 2014:3/6:51) ska byggnader 
utformas så att fukt inte frambringar lukt, skador eller mikrobiell tillväxt som 
kan påverka hälsa och hygien. Den högsta tillåtna fukttillståndet beskriver den 
gräns där fukt inte tros leda till hälso- och hygienrelaterade skador. Som 
tidigare beskrivet av Fredlund (2015) beskrivs detta tillstånd som fukthalt i 
materialet, vilket även bekräftas av BBRs definitioner (BFS 6:511). Vidare 
bestämmelser av Boverkets byggregler (BFS 2014:3/6:52) är att material där 
mögel och bakterier kan växa ska man använda sig av kritiska fukttillståndet 
som är noggrant undersökt och dokumenterat. Om dokumentationer inte 
finns för det aktuella materialet hänvisar Boverket till en relativ fuktighet på 
75 % som kritiskt fukttillstånd.  

Mögel är enligt Rylander (2008) en svampblandning som ofta förekommer 
med andra typer av bakterier som växer på fuktiga ytor. Mögel består av celler 
omgivna av polysackaridkapslar och kan växa på de flesta ytor så länge den 
omgivande luften eller materialet har nog hög fuktighet. När mögel växer på 
ett material bryts det ned och mögelcellerna använder materialet som näring. 
Det finns 250 000 olika typer av mögelsvampar, Penicillium och Aspergillus är 
den vanliga inomhussvampen. Enligt Rylander (2008) växer inomhusmögel 
vid en relativ luftfuktighet över 70-80 %, vilket överensstämmer med 
Boverkets (2014:3/6:53) hänvisning på 75 %. Rylander (2008) menar att 
mögelmassan kan öka 20 miljoner gånger på en vecka under tillväxtfasen.  Att 
ha mögel i sin bostad kan ha medicinska effekter, enligt Rylander (2008) kan 
ett flertal av ämnena i mögel påverka kroppens immunsystem. Vid inandning 
av mögelceller påverkas immunförsvaret i lungorna och antikroppar mot 
mögel kan bildas. I vissa fall kan allergi mot mögel uppstå, desto vanligare är 
det dock att en ospecifik inflammation i luftvägarna uppstår. De som ofta 
drabbas vid inandning av mögelpartiklar är de med nedsatt immunförsvar 



 

 15 

eller de som behandlas för cancer. Om man utsätts för högre doser 
mögelceller kan en allvarligare inflammation med granulom uppstå i 
lungorna, detta har enligt Rylander (2008) rapporterats uppstå vid mögel i 
inomhusmiljö. Personer har även diagnostiserats med sarkoidos, som är en 
allvarlig lungsjukdom, på grund av inomhusmögel. Tillväxt av mögelceller kan 
även ske utanpå kroppen, vanligast på händer, fötter eller i underlivet. En del 
mögelarter kan bilda toxiner som är skadliga för levern och det centrala 
nervsystemet.  

1.13 STANDARDER 
Då det idag finns många bestämmelser för bostäder har det undersökts vilka 
generella standarder och rekommendationer som gäller i badrum och som 
påverkar projektet. 

Enligt VVS-centralen (2015) är standardhöjden för ett tvättställ 850 mm från 
golvet men kan vara upp till 900 mm. Badrumsspecialisten (u.å.) menar att 
870 mm är den ultimata höjden för ett tvättställ att hänga på.  De påstår också 
att en lämplig höjd för spegel/spegelskåp är två meter mätt från spegelns 
överkant ner till golvet.  

Enligt D. Hansson2, VD för Space Interiör, är takhöjden 2,40 m en standard för 
nybyggda lägenheter. Utformningen av badrumsserien kommer därför utgå 
från att badrum har denna takhöjd.   

I alla avlopp från tvättställ finns någon typ av vattenlås. Ett vattenlås är enligt 
Berg (2015) en anordning där en viss volym vatten håller två luftfyllda rum 
separerade, detta för att förhindra dålig lukt att komma upp från 
avloppsledningar och in i bostaden. Vattenlåset fästs antingen via golvet eller 
väggen beroende på var avloppssystemet går. Vilken typ av vattenlås som 
sitter i en bostad beror på golvbrunnens placering och Space Interiör har av 
den anledningen inget med valet av vattenlås att göra. Vid utformning av en 
badrumsmöbel måste däremot kommodens inredning designas med avseende 
på att vattenlåset ska rymmas. Då Space Interiör inte arbetar mot någon 
specifik typ av vattenlås designar de enligt företagets konstruktionschef Per 
Wiklund3 med en standardutskärning på 200 x 200 mm som passar med god 
marginal alla typer av vattenlås. 

                                                           
2 Personlig kommunikation, 6 maj 2015. 

3 Personlig kommunikation, 21 maj 2015. 
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1.14 GRÄNSSNITT 
För att en människa ska interagera bra med föremål menar Danielsson (2012) 
att det krävs ett bra gränssnitt. Ett tecken på att ett gränssnitt är bra är att det 
är osynligt, saker fungerar som de förväntas. Begreppet gränssnitt innebär det 
som kommunicerar användaren av en produkt eller tekniskt system. Exempel 
på gränssnitt är knappar, instruktioner, markeringar eller skyltar som talar 
om hur människan ska agera. Om en produkt eller tekniskt system har ett 
dåligt gränssnitt kan det skapa stress hos människan och risken finns att 
produkten/systemet används på felaktigt sätt, alternativt att flera funktioner 
inte används överhuvudtaget. Ett klassiskt exempel som talar för dåligt 
gränssnitt är dörrar där personer trycker istället för att dra och vice versa. De 
personer som är ansvariga för gränssnitt är konstruktörer, underhålls- och 
servicepersonal, formgivare, designers, ergonomer och teknikinformatörer.  

1.15 ESTETIK 
För att få förståelse för hur människan uppfattar och tolkar en produkt krävs 
kunskap om estetik och dess inverkan på människan.  

Lidwell et al. (2003) menar att produkter med estetisk design upplevs enklare 
att använda än produkter med oestetisk utformning. Författaren kallar 
effekten för ”estetisk användbarhet” och menar att det har visat sig stämma 
vid flertalet tester och har stor betydelse för en designs acceptans, 
användande och prestation. 

Produkter med en estetisk utformning ser enligt Lidwell et al. (2003) enklare 
ut att använda och sannolikheten att de används är högre, oavsett om de 
faktiskt är enkla att använda eller inte. Produkter med en oestetisk design 
riskerar att inte bli accepterade på marknaden på samma sätt som estetiskt 
utformade produkter.  

Estetiska designer främjar positiva inställningar mer effektivt än oestetiska 
designer och gör användare mer toleranta mot eventuella designproblem. 
Lidwell et al. (2003) menar att designer med positivt inflytande gör att 
användarna bygger positiva och personliga relationer till produkterna som 
underlättar kreativt tänkande och problemlösning. Dåliga relationer till en 
produkt leder till avsmalnat tänkande och minskar det kreativa tänkandet. 
Författaren menar att det är speciellt viktigt med en god relation till sina 
produkter i stressiga miljöer och uppmanar till att alltid eftersträva estetisk 
design.   
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1.15.1 FÄRGLÄRA 
Lidwell et al. (2003) hävdar att färger används inom design som ett verktyg 
för att väcka uppmärksamhet, gruppera olika element, visa betydelse eller öka 
estetiken. Färger kan även bidra till ökat visuellt intresse och sammanföra 
organiseringen och meningen av olika element i en design. Det är viktigt hur 
färgsättning görs, vid val av fel färger kan det skada en designs former och 
funktioner.  

När man väljer färger hävdar Lidwell et al. (2003) att man ska tänka över 
antalet färger och menar att fem är ett antal som ögat klarar av att behandla 
vid en överblick av ett föremål. Enligt samma författare ska man inte använda 
färger som det enda hjälpmedlet att utläsa information då stor del av 
befolkningen lider av färgblindhet. För att uppnå estetiska färgkombinationer 
rekommenderas det att välja färger som ligger intill varandra, mittemot 
varandra eller anligger mot triangelns spets i färgcirkeln enligt Figur 44.  

 

Figur 4: Färgcirklar och exempel från naturen. 

Lidwell et al. (2008) påstår att färgkombinationer som hittas i naturen är bra 
val för att skapa estetik, samt att element i förgrunden bör bestå av varma 
färger och kallare färger bör användas för bakgrundselement. Författarna 
påstår även att ljusgrå är en bra färg för att gruppera olika element då den inte 
konkurrerar med andra färger. Om syftet med ett föremål är att skapa 
uppmärksamhet rekommenderar de att mättade färger väljs, om prestanda 
och effektivitet istället är föremålet huvudsyfte bör avmättade färger väljas.  

Det finns ingen generell bestämmelse för hur färger påverkar människans 
känslor och humör. Färger har olika betydelser i olika kulturer, Lidwell et al. 
(2003) rekommenderar därför att undersöka vad olika färger symboliserar i 
den kultur målgruppen tillhör. 

Mahnke (1996) har beskrivit generella uppfattningar som olika färger kan ge: 

                                                           
4

Se Bilaga 1 för bildkällor. 
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� Röd: Passion, styrka, aktivitet, värme, aggression, ilska, 
intensitet och blod. Kan förknippas med dominans, 
uppror och strid. Kan i vissa fall symbolisera liv och är 
kärlekens färg. Röd kan anses vara den mest dominanta 
och dynamiska färgen.  

� Orange: Livfull, energisk, sällskaplig, gladlynt och 
utåtriktad. Klarorange kan ses som spännande och 
stimulerande, ljusorange som uppmuntrande och mättad 
orange som inkräktande och stormig. 
 

� Gul: Reflekterande och lysande, uppmuntrande och eldig. 
Färgen anses vara den gladaste av alla färger och 
förknippas ofta med solen. Den anses representera en 
ljus framtid, hopp och kunskap.  

� Grön: Lugn, uppfriskande, tyst och naturlig men även 
simpel, tröttsam och skyldig. Grön anses vara den mest 
vilsamma färgen för ögat. Denna färg förknippas ofta 
med naturen och anses vara livets färg.  

� Blå: Lugn, säkerhet, trivsel, nykterhet och drömmande, 
men kan även ses som skrämmande, deprimerande och 
kall. Blå anses vara en färg som väldigt få personer 
ogillar. Blå förknippas spontant med passivitet, tystnad, 
väta, renlighet, luktfri, mental reflektion, melankoli, sorg, 
hav, himmel och längtan.  

� Lila: Kunglig, värdig och exklusiv men kan även ses som 
ensamhet, sorgsen och pompösa umgängen.  
 

� Vit: Ljus, andlighet, hopp, helighet, oskuldsfullhet och det 
himmelska. Saker som är vita uppfattas som rena.  
 

� Svart: Olycksbådande, rädsla för det okända, natten, sorg  
och döden. Svart kan förknippas med makt. 
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� Grå: Konservativ, tyst, lugn, trist, tråkig, passiv och livlös. 
Grå anses vara en neutral färg och förknippas ofta med 
industrier och moderna handgjorda strukturer av betong 
och metall.  

1.15.2 SYMMETRI   
Enligt Lidwell et al. (2003) är symmetri något som länge blivit förknippat med 
skönhet och är en egenskap som återfinns i praktiskt taget alla naturens 
former. Det finns tre grundläggande typer av symmetri: reflektion, rotation 
och translation, dessa illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5: Reflektions-, rotations- och translationssymmetri. 

Reflektionssymmetri innebär spegling av lika element runt en central axel 
eller spegellinje. Reflektionen kan förekomma i alla riktningar, så länge 
elementen är likadana på bägge sidor av speglingslinjen.  

Rotationssymmetri innebär rotation av lika element runt ett gemensamt 
center. Denna typ kan förekomma i vilken vinkel eller frekvens som helst så 
länge elementen delar ett gemensamt center.  

Translationssymmetri refererar till läget mellan två lika element på olika 
avstånd. Den kan förekomma i alla riktningar och avstånd så länge den 
grundläggande placeringen av elementen bibehålls.   

Symmetri har många fördelar som en designer kan dra nytta av. Till exempel 
skapar symmetriska element mer uppmärksamhet och har större chans att bli 
ihågkomna än andra element, de är även enklare än osymmetriska former. 

Symmetriska former upplevs även som mer attraktiva och uttrycker stabilitet, 
harmoni och balans.  
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
Nedan presenteras hur arbetet har genomförts, vilka metoder som har 
använts samt hur och varför de har använts. 

2.1 PROJEKTPLANERING  
Som inledande del på projektets gjordes en struktur över arbetsprocessen 
samt en grundläggande planering för hela arbetet med tillhörande tidsplan. 

2.1.1 PROCESS 
Detta arbete har följt en stage-gate-modell då projektet är ett målstyrt projekt. 
Denna modell är enligt Johannesson et al. (2004) lämplig om ett projekt redan 
från start har ett tydligt mål och det går att dela upp arbetsgången i ett antal 
olika delmål som ska uppnås längs vägen. Arbetet delas upp i olika arbetssteg, 
så kallade stages. Inför varje nytt stage finns en grind, en så kallad gate. Vid 
denna gate fattas beslut om arbetet ska fortsätta, göras om eller avslutas. 
Milestones kallas de delmål som utvärderas vid slutet av varje stage. 

Projektet har bestått av en inledande projektplanering och följande fyra faser: 
förstudie, idéfas, konceptfas samt detaljdesign. Vad som förväntades av de 
olika faserna beskrivs kortfattat nedan. 

Projektplaneringsfasen förväntades resultera i en projektplan som sedan 
presenterades för den interna handledaren, det vill säga handledaren vid 
Luleå tekniska universitet. Efter förstudiefasen förväntades rikligt med teori 
med relevans för arbetet ha samlats in. Användarstudierna i denna fas skulle 
ge fördjupad kunskap i användarnas behov. Resultatet av förstudien 
planerades att presenteras i form av bland annat en kravspecifikation. Den 
följande fasen Idéfasen förväntades ge ett flertal vitt skilda idéer med målet 
att vara unika, innovativa och uppfylla kraven från uppdragsgivaren och 
användarna. Idéerna planerades att sållas utefter kriterier för att sedan 
presentera de slutliga idéerna för såväl intern som extern handledare för 
respons. De bästa idéerna från idéfasen förväntades sedan gå vidare till 
Konceptfasen och slutligen resultera i ett slutligt koncept, som sedan skulle 
detaljutvecklas i Detaljdesignfasen. Efter denna sista fas förväntades projektet 
ha lett till ett färdigt koncept som uppfyller samtliga behov, krav och 
önskemål från såväl uppdragsgivaren som användaren.  

2.1.2 PLANERING 
Med hjälp av en skriftlig projektplanering strukturerades arbetet upp. 
Planeringen lämnades sedan till arbetets interna handledare för godkännande. 
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Enligt Tonnqvist (2010) är en projektplan en projektspecifikation eller 
projektbeskrivning. Detta dokument innehåller exempelvis nulägesanalys, 
kravspecifikation, budget, riskanalys tid- och resursplan. Med hjälp av denna 
projektplan gjordes en struktur för arbetets gång innehållande bland annat 
projektets syfte och mål, omfattning, avgränsningar, frågeställningar, resurser, 
tidsplan projektets faser samt milstolpar. 

Som metod för att beskriva arbetets tidsplan användes ett Gantt-schema.  
Enligt Tonnqvist (2010) är ett Gantt-schema ett grafiskt sätt att beskriva ett 
projekts aktiviteter med hjälp av illustrerande band där bandets längd 
motsvaras av dess varaktighet.  

2.2 FÖRSTUDIE 
I förstudien undersöktes marknaden för badrumsinredningar, dess funktioner 
och i vilket sammanhang de används. Användaren lokaliserades och dess 
behov undersöktes. Utifrån detta kunde kraven på badrumsmöbeln 
identifieras och dess funktioner prioriteras. För att komma fram till detta 
användes nedan beskrivna metoder och tillvägagångssätt. 

2.2.1 BENCHMARKING OCH MOODBOARD  
För att få en bredare vy över marknaden för badrumsinrednings har en 
benchmarking utförts över befintliga produkter. Enligt Johannesson et al. 
(2013) är en benchmarking en konkurrensanalys. Benchmarkingen har 
genomförts inom områdena kommod, handfat, högskåp, spegelskåp samt olika 
lösningar på smart förvaring och då även för andra miljöer än badrum. 
Benchmarkingen har lett till olika moodboards som enligt Wikberg Nilsson et 
al. (2015)  är ett slags kollage som använd med syfte att visualisera en 
emotionell upplevelse. Dessa moodboards har använts för att sammanställa 
befintliga lösningar kring olika områden samt för att ge inspiration. 

Som en del av benchmarkingen har en fältstudie gjorts hos olika 
badrumsåterförsäljare för att undersöka hur de badrumsinredningar som 
finns på marknaden ser ut samt för att få inspiration. Under fältstudien 
undersöktes bland annat förvaringsutrymme och design. Olika lösningar 
fotograferades och produktkataloger samlades in för att sedan analysera de 
befintliga lösningarna baserat på dess för- och nackdelar. Även Space Interiörs 
befintliga serier har analyserats för att försäkra sig om att den kommande 
serien inte liknar de befintliga, samt att eventuella befintliga brister åtgärdas i 
den nya serien.  
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2.2.2 ENKÄTUNDERSÖKNING 
För att få kontakt med användarna skapades en enkät. En enkätundersökning 
är enligt Bohgard et al. (2008) en indirekt metod där ingen personlig kontakt 
finns mellan enkätansvarig och enkätdeltagare. Metoden är subjektiv där 
deltagarna skriftligt får lämna åsikter. När en enkät utförs är det viktigt att 
fånga målgruppen. Typiska användningsområden för enkäter är att samla in 
data från ett stort antal personer under en kort tid, samla in data från 
personer som är svåra eller resurskrävande att nå eller validera tidigare 
resultat från intervjuundersökningar. Bohgard et al. (2008) menar att de är 
viktigt att formulera frågorna väl för att få svar på det som söks. Frågorna bör 
enligt detta synsätt vara tydliga, enkla och inte leda till missförstånd. Ett 
alternativ är att använda bundna svarsalternativ med kryssalternativ, dessa 
ger en enklare bearbetning då svaren är standardiserade. Resultat från en 
enkätundersökning analyseras ofta kvantitativt, speciellt om svarsalternativen 
är bundna.  

Enkäten gjordes i form av en webbenkät med olika frågor gällande 
målgruppens förhållningssätt till badrum. I enkäten ställdes frågor gällande 
personens boendesituation, vilka förvaringsbehov hen har, vilken typ av 
inredning hen föredrar samt hur begreppet “smart förvaring” tolkas. Enkäten 
bestod mestadels av bundna svarsalternativ vilket ledde till ett kvantitativt 
resultat.  

2.2.3 DESIGNSOND 
För att ta reda på hur målgruppens befintliga badrumsinredning ser ut 
användes en så kallad designsond. Syftet med en designsond är enligt 
Mattelmäki (2006) att användarna själv dokumenterar, samlar material samt 
uttrycker sina tankar vilket bidrar till att de aktivt deltar i designprocessen. 

Personer i den aktuella målgruppen kontaktades och ombads att fritt beskriva 
i ord och bild hur deras befintliga badrumsinredning ser ut. Resultatet av 
designsonden har insamlats i form av fotografier med beskrivande texter som 
sedan analyserades där såväl positiva som negativa aspekter i målgruppens 
befintliga badrumslösningar noterades. Syftet med metoden var att få fram 
för- och nackdelar gällande målgruppens aktuella badrumssituation samt 
erhålla önskemål och behov från målgruppen.  

2.2.4 PERSONAS 
Utifrån ovannämnda metoder sammanställdes de behov som identifierats hos 
målgruppen. Detta gjordes i form av personas. Personas är enligt Bohgard et 
al. (2008) en metod för att presentera insamlad information av användarna. 
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En persona är en fiktiv beskrivning av användarens karaktäristiska 
egenskaper i förhållande till den produkt som personen ska interagera med. 
Tre personas skapades för att representera individer med liknande problem, 
önskemål och behov som personer i den aktuella målgruppen har visat.  

2.2.5 BEHOVSANALYS 
Från de behov som identifierats i förstudien skapades en behovsanalys. En 
behovsanalys är en metod som grundar sig i människans behov och har enligt 
Wikberg Nilsson et al. (2015) ett ursprung i sociologi och antopologi. Syftet 
med metoden var att erhålla kvalitativ information om målgruppen.  

2.2.6 KRAVSPECIFIKATION 
Baserat på krav från uppdragsgivaren, användarna samt marknaden 
upprättades en kravspecifikation. Detta gjordes genom en sammanställande 
punktlista med de relevanta kraven för projektet. Johannesson et al. (2013) 
menar att en kravspecifikation är det som arbetet i förstudien leder fram till 
och specifikationen fastställer de funktionella kraven som produkten ska 
uträtta.  

2.2.7 FUNKTIONSUPPDELNING 
För att bena upp problemet i mindre delar skapades en funktionsuppdelning 
utefter de fyra funktionerna: huvudfunktion, stödfunktion, delfunktion samt 
oönskad funktion där delfunktionen även var en kritisk funktion. 
Uppdelningen av funktioner för badrumsmöbler gjordes genom att ställa 
frågor så som: ”Vad är det primära syftet med ett handfat?”. På detta sätt 
identifierades de fyra funktionstyperna samt dess faktiska relevans för 
badrumsmöbeln.  

Enligt Johannesson et al. (2013) är huvudfunktionen den funktion som 
produkten i första hand är avsedd för. Stödfunktioner är de funktioner som 
stödjer och underlättar produktens användning. Dessa är inte kritiska för 
huvudfunktionen utan höjer produktens brukvärde. Delfunktioner är de 
funktioner som är nödvändiga för huvudfunktionen och är kritiska medans 
oönskade funktioner är de bieffekter som användningen av produkten ger. 
Fördelen med att identifiera dessa oönskade funktioner är enligt Johannesson 
et al. (2013) att de uppmärksammans och kan på så vis reduceras eller 
minskas. 
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2.2.8 MISSION STATEMENT  
I förstudiefasen skapades även ett mission statement för att hålla en röd tråd 
genom arbetet. Ett mission statement är enligt Entrepreneur (2015) en 
mening beskrivande ett företags filosofier och mål. Företagets mission 
statement ska definiera vilken typ av organisation de är och dess orsak att 
existera och vad de strävar mot att uppnå. Ett mission statement ska tala om 
vilka dess primära kunder är, beskriva den produkt/tjänst som det rör samt 
beskriva geografisk placering där företaget jobbar. Budskapet från ett mission 
statement ska reflekteras i företagets alla aspekter – produkter, priser, 
kvalitet, service, marknadsplatsens läge, tillväxtpotential, användning av 
teknologi och förhållandet till kunder, anställda, leverantörer, motståndare 
och samhället.  

Då detta arbete är ett projekt, har förutsättningarna ändrats en del från 
beskrivningen enligt ovan. Metoden mission statement har i projektet använts 
som en riktlinje för vad som ska uppnås. Även en moodboard skapades för att 
visuellt uttrycka känslan som önskats uppnås och kan ses som ett 
komplement till mission statement.  

2.3 LITTERATURSTUDIE 
Under projektet har en litteraturstudie genomförts för att få djupare 
kunskaper om relevanta områden som rör projektet. De områden som har 
undersökts är aktuella material som företaget arbetar med, teorier bakom 
designutveckling så som formspråk, teknisk psykologi, färglära samt 
ergonomiska aspekter som beaktats vid utformandet av den slutliga 
produkten.  

Fakta har hämtats dels från tidigare använd kurslitteratur inom programmet 
Teknisk design, övrig litteratur inom olika aktuella områden samt från 
godkända sökmotorer. Även information från olika artiklar har inhämtats och 
teorin därifrån har sedan stärkts med teori från vetenskapliga källor.  

SÖKORD5: Teknisk design, produktdesign, produktutveckling, antropometri, 

ljus, laminat, porslin, spånskiva, färglära, standard badrum, projekt, kreativa 
metoder, personas och konceptval. 

 

 

                                                           
5 Sökord som litteraturstudien har grundat sig på. 
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2.4 IDÉFAS 
I denna fas har arbetet fokuserat på att ta fram ett stort antal idéer på 
utformningar och lösningar med hjälp av ett flertal olika kreativa metoder. 

2.4.1 BRAINWRITINGPOOL 
Brainwritingpool var den första metoden som användes för att generera idéer 
för den nya badrumsserien. Metoden går enligt Bohgard et al. (2008) till på så 
vis att varje deltagare skriver och skissar idéer på lösningsförslag på en 
papperslapp som sedan läggs på mitten av bordet i den så kallade ”poolen”. 
Papperslapparna cirkulerar sedan bland gruppmedlemmarna och alla får 
möjlighet att vidareutveckla idéerna.  

I projektet utfördes metoden på så sätt att serien delades upp i de tre delarna 
kommod, spegelskåp och högskåp. Sedan utfördes brainwritingpoolen i tre 
omgångar med fokus på vardera del. Under första omgången genererades 
idéer för kommoden, under andra omgången genererades idéer för 
spegelskåpet och under sista omgången genererades idéer för högskåpet. Alla 
idéer sammanställdes och diskuterades vilket visas i Figur 6. I samband med 
att de sedan diskuterades utvecklades även vissa idéer ytterligare.  

 

Figur 6: Brainwritingpool. 
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2.4.2 ANALOGIER (ART INSPO) 
För att få in inspiration från andra områden än badrum och generera mer 
annorlunda och vilda idéer användes metoden analogier. Enligt Johannesson 
et al. (2004)  är metoden släkt med brainstorming. Skillnaden är att man vid 
analogier ska komma långt ifrån det vanliga sättet att se på problemet och 
finna lösningar på annat håll. Metoden användes i projektet med en egen twist 
där inspiration hämtades från konsten och fick namnet Art Inspo. Först 
gjordes kollage enligt Figur 76 över verk från de tre valda konstnärerna Antoni 
Guadí, Salvador Dalí och Friedensreich Hundertwasser. Sedan genererades 
idéer från vardera konstnär under tio minuter. Metoden resulterade i många 
oväntade idéer med annorlunda former och kombinationer. 

 

Figur 7: Konstnärskollage för metoden Art Inspo. 
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 Se Bilaga 1 för bildkällor. 
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2.4.3 BRAINSTORMING 
För att hitta många och olika lösningar på förvaring utfördes en 
brainstorming. Metoden brainstorming är enligt Johannesson et al. (2004) en 
kreativ metod där idékvantitet går före idékvalitet. Kritik är inte tillåtet och 
alla ovanliga idéer är välkomna. Brainstormingen i detta projekt gjordes med 
fokus på lösningar för annan typ av förvaring och på annan plats än badrum. 
Metoden utfördes på så sätt att olika miljöer analyserades med avseende på 
vilken typ av förvaring man kan finna i dessa miljöer. Bland annat 
diskuterades det vilka typer av förvaring man kan finna i kök, kontor och 
garage. Samtliga förvaringsmöjligheter antecknades och de lösningarna som 
sedan upplevdes ha potential i ett badrum sammanställdes i en moodboard.  

2.4.4 KATALOGMETODEN 
För att få inspiration från bilder användes katalogmetoden. Enligt 
Johannesson et al. (2013) är metoden lämplig både för problemlösning 
individuellt och i grupp. Metoden går till på så vis att man söker information i 
kataloger genom att undersöka hur andra har löst det aktuella problemet 
alternativt likartade problem. Metoden användes i arbetet genom att titta i ett 
antal badrumskataloger enligt Figur 8. De badrumsserier som upplevdes 
intressanta markerades och gick vidare till en noggrannare analys där deras 
för- och nackdelar noterades. Det som framförallt analyserades på de 
befintliga serierna var dess design och deras förvaringslösningar. Denna 
metod gav bra inspiration och kunskap om hur marknaden för 
badrumsinredning ser ut i dagsläget. 
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Figur 8: Produktkataloger som användes under Katalogmetoden. 

 

2.4.5 WORKSHOP 
Med syfte att involvera målgruppen i idéutvecklingen användes metoden 
workshop, vilket enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) är en metod där 
användare kan utforska designuppdraget från olika perspektiv. Deltagare 
efterlystes till en workshop genom personlig kontakt och via sociala medier, 
totalt deltog sex personer enligt Figur 9. Under workshopen presenterades 
syftet med detta arbete och sedan uppmanades deltagarna att utföra den 
kreativa metoden brainwritingpool under 45 minuter kring temat smart 
förvaring. Workshopen bidrog till en mängd spännande idéer som sedan 
undersöktes för eventuell vidareutveckling och implementering på tidigare 
idéer. 
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Figur 9: Workshop 

 

2.4.6 SKISSER 
Skisser har använts som ett kreativt visualiseringsverktyg under idéfasen för 
att enkelt kommunicera olika idéer. Enligt Johannesson et al. (2004) är så 
kallade idéskisser ett stöd för notering av ens idéer samt en utgångspunkt för 
kommande idéarbete. Skisser har under denna fas och faser längre fram i 
projektet använts kontinuerligt för att visualisera och beskriva idéerna.  

2.4.7 SÅLLNING 
För att sålla bland idéerna sorterades de först upp i de olika grupperna: bra 
idéer, tilläggsidéer och inspirationsidéer enligt modellen i Figur 10. De idéer 
som var starka nog att fungera självständigt räknades som bra idéer, de idéer 
som inte kunde fungera själv, till exempel en förvaringsidé, hamnade i 
gruppen tilläggsidéer och idéer som inte direkt hörde till området räknades 
som inspirationsidéer. Efter grupperingen skapades olika kombinationer av 
tilläggsidéer och bra idéer. Längs vägen tillkom även några nya idéer. 
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Figur 10: Modell för sållningsmetod. 

Utifrån de bra idéerna framkom slutligen fyra stycken grundidéer, dessa 
placerades ut på ett stort ark enligt Figur 11. En kombination av 
tilläggsidéerna placerades sedan ut på arket utefter vilken grundidé de 
koopererade bäst med. Den slutliga sållningen resulterade i fyra koncept som 
alla bestod av grundidéer kompletterade med ett flertal tilläggsidéer.  

 

Figur 11: Ark med grundidéer vid sållningsarbete. 
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2.5 KONCEPTFAS 
I denna del av rapporten beskrivs de metoder som använts vid 
konceptutvecklingen samt hur de har använts i den aktuella fasen.  

2.5.1 KONCEPTVALSMATRIS 
Metoden Pughs konceptvalsmatris enligt Tabell 1 har använts som stöd vid val 
av koncept. Enligt Ulrich och Eppinger (2008) består denna matris av sex steg: 

1. Skapa matrisen med alla kriterier på vänster sida av tabellen och alla 
koncept på tabellhuvudet. Skapa sedan en utgångspunkt att jämföra 
koncepten med. 

2. Gradera koncepten utefter hur väl de överensstämmer med 
utgångspunkten. Gradera dem enligt: ”bättre än”, ”samma” eller ”värre 
än”, alternativt ”+”, ”0” eller ”-” i förhållande till utgångspunkten.  

3. Summera samtliga plus, minus och nollor i matrisens fot. Detta hjälper 
till att bedöma vilket koncept som är bäst. 

4. Genom att analysera det starkaste konceptets svagheter och utföra 
förbättringar gynnas slutdesignen. Genom att kombinera de olika 
konceptens styrkor bidrar det till ett starkt slutkoncept. Målet är att 
eliminera så många svagheter som möjligt.  

5. Välj ett koncept. Viktigt att ha i åtanke är att de summerade resultaten 
inte är definitiva. Det är viktigt att noga bedöma varje koncept då de 
har såväl styrkor som svagheter.  

6. Reflektera över resultatet och processen. Detta är en viktig del för att 
få kunskap. Alla i designteamet ska vara nöjda över det slutliga valet, 
om någon misstycker över valet kan det hända att någon viktig 
egenskap blivit glömd.  

I och med att en helt ny produkt har tagits fram i detta projekt så har 
konceptvalsmatrisen inte baserats på en utgångspunkt, detta gör att den 
skiljer sig något från Pughs matris. Konceptvalsmatrisen i detta projekt bestod 
av de sex kriterier som framkommit under förstudien: smart förvaring, 
innovation, platseffektivt, lätt att rengöra, ergonomisk och design. Varje 
kriterium viktades på en skala 0-5 där 5 innebär att kriteriet är väldigt viktigt 
för slutresultatet. Koncepten poängsattes efter hur väl de uppfyllde de olika 
kriterierna, sedan räknades ett resultat fram.   
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Tabell 1: Pughs matris. 

 

2.6 ÅTERKOPPLING TILL PERSONAS 
För att koppla till projektets personas, som representerar tre typiska 
användare av badrumsserien, gjordes en rangordning utefter behoven hos 
respektive personas. Vid rangordningen beaktades även deras personlighet 
samt vilken stil de troligen skulle föredra. Då personas är en sammanställning 
av riktiga användares behov har denna metod använts för att göra dem 
delaktiga i valet av koncept. Genom att utföra denna återkoppling framkom en 
bild av hur de olika koncepten skulle passa in hos dessa fiktiva karaktärer och 
hur de skulle uppfylla deras behov.  

2.7 DETALJFAS 
Under detaljfasen har dimensioner för konceptet bestämts genom 
approximationer, noggranna mätningar på befintliga badrumsinredningar 
samt undersökning av standarder för badrum. Utifrån detta har måtten för 
serien bestämts med standarder för badrum som största vägledning.  

2.7.1 DIMENSIONER 
För att bestämma dimensioner för badrumsserien har standarder för badrum 
tagits i beaktning så som takhöjd, rekommenderad höjd av handfat från golvet 
samt placering av spegeln. Dimensionerna för hela serien har delvis styrts av 
kommodens dimensioner, som i sin tur mestadels påverkats av det valda 



 

 34 

handfatet som valdes baserat på dess design, storlek samt leverantör. Det som 
eftersöktes hos handfatet var att det skulle passa med konceptet 
designmässigt och dess dimensioner fick inte överskrida 600 mm på bredden 
och 500 mm på djupet, detta eftersom det i sådana fall riskerades att möbeln 
skulle upplevas som för stor i ett litet badrum. Då handfatsmodellen hade 
valts fastställdes kommodens bredd och djup till samma som handfatet men 
med ett litet indrag. Indraget innebar att handfatet stack ut några millimeter 
ovanför kommodens kanter, detta att minska risken för vattenstänk på 
kommoden. Bredden för spegelskåpet och överskåpet blev densamma som 
kommodens upphöjda bakstycke.  

Något som påverkat inredningen i lådorna är vilken typ av vattenlås som 
kommoden skulle kombineras med. Vilken vattenlåstyp som väljs, vägg- eller 
golvmonterad, är individuellt och upp till kunden själv. På grund av detta 
skapades lådinredningen med visionen om att passa de båda typerna. Då 
möbelns största uppgift är att erbjuda mycket förvaring på liten yta önskades 
vattenlåset påverka inredningen så lite som möjligt. Övriga mått som inte 
baserades på handfat, vattenlås eller standarder bestämdes genom diskussion 
samt genom tester av olika mått för att se vad som fick möbeln att upplevas 
som mest balanserad. För att testa olika dimensioner användes en vägg och ett 
måttband som redskap. De föreslagna dimensionerna mättes och markerades 
på väggen för att ge en känsla för hur de upplevdes. För att få en uppfattning 
om olika höjder på spegel och överskåp i förhållande till olika personers längd 
användes en stol och måttband för att representera användare i olika längder 
enligt Figur 12. Genom att visualisera olika förslag på dimensioner med 3D-
modellering har de slutliga dimensionerna kunnat fastställas. Även resultat 
från de olika metoderna i förstudien, så som benchmarking och 
konkurrensanalys, gav en god inblick i hur olika badrumsmöbler är 
dimensionerade. Detta analyserades och hade även det inflytande vid val av 
dimensioner.  
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Figur 12: Måttuppfattning. 

2.7.2 BELYSNING 
Vid val av belysning till badrumsserien har det undersökts vilken typ av 
belysning Space Interiör främst använder sig av till sina befintliga serier samt 
vilken leverantör de har för dessa. Olika typer av belysning som deras 
befintliga leverantörer erbjuder har därför analyserats och belysningen har 
slutligen valt utefter den modell som bäst integrerar med seriens formspråk.      

2.7.3 MATERIALVAL  
De material som valdes för möbeln baserades mestadels på den typ av 
material uppdragsgivaren idag arbetar med. Detta gjordes för att underlätta 
för företaget då de redan har återförsäljare för samtliga material. Det gjordes 
även för att säkerställa att de valda materialen är känt för dem sedan tidigare 
och uppfyller kraven för den miljö de är avsedda för.  
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2.7.4 FÄRGVAL 
Space Interiör har i dagsläget en del standardfärger enligt Figur 137 som de 
erbjuder sina kunder till de befintliga badrumsmöblerna. Då det är kunden 
själv som bestämmer färgvalet har endast färgval gjorts för visningsmöbeln. 
För att välja en passande färg för visning har samtliga standardkulörer 
applicerats på 3D-modellen som skapats över möbeln. Den färg som bäst 
uttryckte den känsla som önskades för serien valdes som insäljande färg. 

 

Figur 13: Space Interiörs standardkulörer. 

2.7.5 YTMODELLERING 
För att bättre visualisera produkten gjordes 3D-visualiseringar i 
modelleringsprogrammet Alias Autodesk. 

Ytmodellering är enligt Johannesson et al. (2004) ett hjälpmedel för att 
beskriva verkligheten med ytor framställda av kurvor. Dessa kurvor skapas 
genom sammanbindning av två eller flera punkter. Kurvor kan vara 
sammanbundna på olika sätt, antingen genom polygonkurvor eller spline-
kurvor. Johannesson et al. (2004) menar att de ytor som skapas i 
modelleringsprogrammen byggs av kurvor på tre olika sätt, genom 
polygonytor, subdivisionsytor eller NURBS-ytor.  

Polygonytan är en plan yta bestående av tre eller fler sammansatta raka 
kurvor, en friformsyta är ett exempel på yta som byggs upp av polygonytor 
och dess kvalitet beror av antalet polygonytor den består av. Ju mindre 
polygonytor desto bättre blir kvalitén på friformsytan. NURBS-ytor byggs av 
NURBS-kurvor vilka består av fyrsidiga områden. NURBS-ytor kan även 
representera friformsytor. Om man kombinerar polygonytor och NURBS-ytor 
skapas subdivisionsytor. 

Författarna förklarar även att det finns tillgång till primitiver i 
modelleringsprogrammen, det vill säga kuber, sfärer, koner och cylindrar. 
Plan och andra eventuella grundformer kan agera utgångspunkt för 
modellering med viss deformation, sammansättning med andra former samt 
avrundningar, utfyllnader med mera.   

                                                           
7 Se Bilaga 1 för bildkällor. 
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2.8 KREDIBILITET 
Nedan beskrivs tillvägagångssättet för att bekräfta att projektet uppnått sin 
förväntade kvalitet. 

2.8.1 INTERN OCH EXTERN HANDLEDARE 
Under projektets gång har kommunikationen med intern och extern 
handledare varit aktiv för att hela tiden säkerställa att projektet gått åt rätt 
håll. Den interna handledaren har stöttat och guidat och kontrollerat att 
arbetet gått framåt samt säkerställt att arbetets innehåll är relevant. Den 
externa handledaren, VD för Space Interiör, har under projektet varit 
lättåtkomlig och gett svar på frågor samt feedback som varit betydande för val 
som gjorts under projektet.   

2.8.2 ANALYS AV KÄLLOR 
Enligt infokoll (u.å.) är det relevant att se över de källor används och vilken 
typ det rör sig om. För att en källa ska vara trovärdig ska 
skribenten/upphovsmannen gå att spåra samt att hen har någon 
bakomliggande kunskap inom ämnet eller att hen är någon man känner till 
sedan tidigare. Även tiden spelar en viktig roll för att säkerställa en källa, ju 
närmare i tiden desto bättre. Språket i den fakta som hittas talar även om dess 
relevans, om det till exempel innehåller mycket stavfel bör man se upp. Ett 
annat tecken på att källan är säker är om informationen bakom den går att 
spåra.  

Då det är viktigt vilka källor som används har fakta i första hand tagits från 
böcker. Övriga fakta har inhämtats från välkända databaser och hemsidor. 
Dessa har kritiskt granskats med avseende på relevans, författare, när de 
skrevs/uppdaterades samt dess spårbarhet.  

2.9 METODDISKUSSION 
De metoder som använts har mer eller mindre varit givande för projektet. De 
metoder som varit mest givande är de som direkt varit i kontakt med 
användarna exempelvis designsonden, workshopen och enkäten. En brist hos 
enkäten kan vara att användarnas svar inte grundar sig på deras egentliga 
åsikter. Saker som humör, omgivning och nulägessituation kan styra deras 
svar, hade de besvarat samma enkät vid ett annat tillfälle hade utfallet troligen 
blivit något annorlunda. Enkäten har ändå givit en generell bild av vad 
målgruppen vill ha men på grund av metodens brister har inga val gjorts 
enbart utefter användarnas svar.  
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När det gäller metoden personas så kan dess pålitlighet granskas.  Då  
personas endast är fiktiva individer och inga verkliga användare så är dess 
åsikter uppskattade utefter hur användarna tros tycka i olika situationer 
utefter dess påhittade personligheter. På grund av detta har inga beslut fattats 
direkt utefter vad personas tycker utan de har endast setts som vägledning i 
projektet.  

En brist vid idégenereringen har varit att projektet endast bestått av två 
personer. Detta har begränsat antal idéer och diskussionen kring dem har 
även blivit hämmad på grund av detta. En större mängd deltagare hade 
troligen gett fler infallsvinklar och det var på grund av denna brist som 
workshopen med användarna genomfördes.  
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3 RESULTAT  
Följande kapitel presenterar det resultat som förstudien, idéfasen, 
konceptfasen samt detaljdesignen har lett fram till. Resultatet redovisas i form 
av beskrivande texter och illustrerande figurer och tabeller.  

3.1 RESULTAT PROCESS OCH PLANERING 
Projektet har följt en stage-gate-modell enligt Figur 14 med de fyra faserna 
förstudie, idéfas, konceptfas samt detaljdesign.  

 

Figur 14: Stage-gate-modell. 
 

Resultatet av projektets inledande planering ledde framtill en projektplan 
innehållandes bland annat ett Gantt-schema enligt Tabell 2. För mer 
information om projektets planering hänvisas till projektplanen som fås på 
förfrågan. 

Tabell 2: Gantt-schema. 

 

 

3.2 RESULTAT AV FÖRSTUDIE 
I detta kapitel beskrivs med hjälp av text och bilder det resultat som 
förstudien lett fram till. 

3.2.1 BENCHMARKING 
Resultatet av benchmarkingen har sammanställts i ett flertal moodboards. I 
Figur 15 och 16 presenteras resultatet från de moodboards som skapades 
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efter studie av befintliga lösningar för badrum. Resultat från benchmarkingen 
kring smart förvaring i övriga utrymmen ses i Figur 178.  

Genom den benchmarking som gjordes inom trender framkom det att 
miljötänk och naturinspirerat är storta trender. Det är modernt med material i 
halvädelsten, exotiskt trä och sten så som marmor. Även ribbor och vävda 
material visade sig vara stort. Färgmässigt är pastellfärger en ihållande trend 
men färger ur skogens spektrum kommer in mer och mer. Exempel på färger 
som visat sig på senaste tiden är grått, blått, oxblod och mörkgröna nyanser. 
Även varma färger i oliv och orange ser ut att bli en trend under 2015. 
Formmässigt är det stort med kubiska former och ädelstensformer så som 
diamant.  

 

Figur 15: Moodboard över befintliga badrum. 

                                                           
8 Se Bilaga 1 för bildkällor. 
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Figur 16: Moodboard över befintliga förvaringslösningar i badrum. 

 

Figur 17: Moodboard över smart förvaring. 
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3.2.2 ENKÄT 
Enkäten nådde ut till 26 personer i den rörda målgruppen i åldrarna 21-32 år 
med en uppskattat badrumsyta på 2-15m2. Enligt svaren från enkäten 
föredrog majoriteten infällt handfat i en kommod med lådor, spegelskåp med 
dörrar, spegel på insidan av spegelskåpets dörrar samt integrerad belysning. 
46,2 % av de svarande föredrog högskåp med delad dörr och majoriteten ville 
inte ha spegel på högskåpet. Samtliga resultat från enkäten presenteras i 
Bilaga 2. I enkäten ombads målgruppen att fritt beskriva vad smart förvaring 
innebär för dem samt vad de prioriterade att förvara i sitt badrum, resultaten 
har sammanställts i Figur 18 och 19.  

 

Figur 18: Begreppet smart förvaring enligt användarna. 
 

 

Figur 19: Användarnas prioritering av badrumsförvaring. 
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3.2.3 RESULTAT AV DESIGNSOND 
Utifrån designsonden som genomfördes under förstudien framkom behov och 
brister som finns i användarnas befintliga badrumsinredningar. Exempel på 
bilder som användarna tog på sina badrum presenteras i Figur 209. Problem 
som målgruppen uttryckte var bland annat för litet utrymme för sina 
produkter, öppen förvaring som gör att det ser stökigt ut, djupa lådor utan 
inredning vilket gör att produkterna lätt faller omkull och det är svårt att hålla 
ordning samt fasta hyllplan som gör det svåråtkomligt. Det var få fördelar som 
uttrycktes över deras befintliga badrumslösningar men en av dessa var 
spegelskåp med justerbara hyllplan. Önskemål som uttrycktes var bland annat 
avlastningsytor, lådinredning som går att lyfta ur för att underlätta städning 
samt att utnyttja så mycket av väggutrymmet från golv till tak som möjligt 
utan att rummet känns övermöblerat. 

 

Figur 20: Bildexempel från designsonden. 

 

                                                           
9 Användarna har givit sitt godkännande till bildernas existens i rapporten.  
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3.2.4 PERSONAS 
Resultatet från förstudien sammanställdes i tre personas som alla på olika sätt 
representerar målgruppens behov, dessa personas presenteras i Bilaga 3. 

3.2.5 BEHOVSANALYS & KRAVSPECIFIKATION 
Under förstudien har användarnas behov identifierats vilket resulterade i en 
behovsanalys som presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3: Behovsanalys 

 

BEHOV 

Rengöring/ personlig hygien 

Förvaring: 

� Platseffektiv 

� Diskret 

� Lättåtkomlig 

� Organiserad  

� Reglerbar 

Plats för:  

� Hygienartiklar 

� Toalettartiklar 

� Kosmetika 

Bra belysning 

Speglar 

Enkel att rengöra 
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Förstudien resulterade även i en kravspecifikation enligt Tabell 4. 

Tabell 4: Kravspecifikation. 

 

KRAV 

 

FÖRKLARING 

Förvaring (kritisk funktion) Produkten ska erbjuda bra 
förvaringsmöjligheter. 

Spegel (kritisk funktion) Produkten ska möjliggöra spegling. 

Vattentålig Produkten ska vara fuktbeständig 
för att inte riskera mögelbildning 
vilket kan skada hälsan. 

Standarder Serien ska uppfylla de standarder 
som finns för badrum. 

Ergonomi Produkten ska ha en ergonomisk 
utformning för att inte belasta 
användaren på ett sätt som kan leda 
till skador. 

Estetik Produkten ska ha ett tidlöst och 
stilrent utseende som passar alla 
typer av användare. 

Innovation Serien ska tillföra något nytt på 
marknaden.   

 

 

3.2.6 FUNKTIONSTRÄD 
Resultatet från funktionsuppdelningen resulterade i ett funktionsträd enligt 
Figur 21, där huvudfunktionen, stödfunktionerna, delfunktionerna samt de 
oönskade funktionerna har identifierats. 
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Figur 21: Funktionsträd 

3.2.7 MISSION STATEMENT 
Det mission statement som skapades för att vägleda projektet lyder:  
“Att ta fram en harmonisk naturinspirerad badrumsserie som erbjuder smarta 

och innovativa lösningar för en liten yta.”  

För att visuellt beskriva den känsla som möbeln önskades uppnå skapades 
även en moodboard enligt Figur 2210 som komplement till mission statement. 

 

 

Figur 22: Kompletterande moodboard till mission statement. 

                                                           
10 Se Bilaga 1 för bildkällor. 
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3.3 RESULTAT AV IDÉ- OCH KONCEPTFAS 
Nedan presenteras det resultat som idé- och konceptfasen lett till. 

3.3.1 IDÉGENERERING 
Från samtliga kreativa metoder och en workshop med sex deltagare har totalt 
106 olika idéer genererats. Efter en grovsållning samt kombination av idéer 
kvarstod fyra olika koncept. Namnet på de fyra koncepten är Integrerad, 

Lådor, Skåp och Botanisk och dessa erbjuder alla olika konceptuella lösningar 
för badrumsförvaring.    

3.3.2 PRESENTATION AV KONCEPTFAS  
Konceptet Lådor i Figur 23 erbjuder mycket förvaring med smarta lösningar 
så som magnetlist, sidoluckor för toalettartiklar, lönnfack, lådor med 
fackindelning, högskåp med inbyggt medicinskåp och justerbara hyllplan. En 
nackdel är detta koncept blir svårstädat i och med alla små fack. 

 

Figur 23: Koncept Lådor. 

Skåp presenterat i Figur 24 är ett koncept med skåpluckor och mycket 
hyllplan som både är dolda och synliga vilket ger mycket förvaring. Hyllplanen 
är utdragbara vilket gör det enklare att komma åt samtliga produkter i 
skåpen. Detta är även en nackdel i och med att produkterna lätt kan trilla 
omkull när hyllplanen dras ut. Andra nackdelar är att delar av förvaringen är 
synlig vilket kan ge ett stökigt intryck. Kommodens dörrar tar även en del 
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plats på det sättet de öppnas på vilket inte är optimalt i trånga badrum. I och 
med högskåpets dubbeldörrar och övriga skåpdörrar upplevs denna serie som 
något större än de övriga.  

 

 

Figur 24: Koncept Skåp. 

 

Integrerad i Figur 25 är en lösning där samtliga delar kombinerats till en 
enhet. Högskåpet har i detta koncept ersatts med ett överskåp som integrerats 
med kommod och spegelskåp. En av fördelarna med detta koncept är att det 
bygger på höjden vilket gör den lämplig i mindre badrum. Den rymmer 
mycket förvaring och erbjuder bra integrerad belysning. I och med dess slutna 
förvaring är möbeln lättstädad. Nackdelar med konceptet är att det kan 
upplevas som klumpigt och förvaringen i skåpet ovanför spegeln kan vara 
svåråtkomligt för kortare personer.  
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Figur 25: Koncept Integrerad. 

 

Konceptet Botanisk i Figur 26 kan ses som projektets mest annorlunda idé. 
Tanken med detta koncept är att hela serien är tillverkad i naturliga och 
miljövänliga material. Bakom tvättstället finns en självvattnande blomkruka. 
Genom att ta in växter och grönt i badrummet skapas enligt Mahnke (1996) en 
känsla av lugn, han menar även att grönt upplevs som uppfriskande, naturlig 
och vilsam vilket är passande för den känsla som eftersträvas i detta projekt. 
Fördelar med serien är dels dess innovativa naturdesign och miljötänk, men 
även att den erbjuder en hel del smart förvaring i form av fackindelade lådor, 
lönnfack, inbyggd belysning och medicinskåp inuti högskåpet. Serien består av 
en stor lådan som sedan är uppdelad i två lådor där den övre lådan skjuts 
bakåt för att komma åt lådan under, detta kan eventuellt vara en nackdel då 
fler moment krävs för att komma åt den understa lådan.  
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Figur 26: Koncept Botanisk. 
 

 

3.3.3 KONCEPTVALSMATRIS  
Utifrån konceptvalsmatrisen blev fördelningen av poängen enligt Tabell 5 och 
resultatet blev följande: 1. Integrerad 2. Botanisk 3. Lådor 4. Skåp. 
Konceptvalsmatrisen baserades på vad som framkommit under förstudiefasen 
och viktningen utfördes utefter vad som uppfattats som mest betydande för 
målgruppen.  

Tabell 5: Resultat av konceptvalsmatris. 
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3.3.4 ÅTERKOPPLING TILL PERSONAS 
Vid återkoppling till de personas som skapats i förstudiefasen rangordnades 
koncepten med motivering enligt Figur 27 utefter hur de uppfyllde deras 
behov och önskemål.  

 

 

Figur 27: Personas rangordning av koncept. 
 

3.3.5 HANDLEDARSAMTAL (EXTERN HANDLEDARE) 
För att säkerställa att rätt koncept valdes kontaktades den externa 
handledaren på Space Interiör och de fyra koncepten presenterades både för 
honom och andra anställda på företaget. Baserat på målgruppen och de 
önskemål Space Interiör uttryckt för serien såg företaget mest potential i 
konceptet Integrerad. Resonemanget om varför detta koncept var mest lämpat 
var dels för att det lämpar sig väl i små badrum, upplevs innovativt och 
erbjuder mycket förvaring på liten yta.  

3.3.6 ANVÄNDARSAMTAL 
För få ett utlåtande från användarna gällande de fyra koncepten har 
koncepten diskuterats även med dem. För de flesta föll valet på Integrerad då 
de tyckte att den erbjöd mest platseffektiv förvaring. En tillfrågad användare 
föredrog konceptet Lådor på grund av konceptets fristående högskåp som 
rymmer mycket förvaring med bland annat sitt inbyggda medicinskåp. 
Användaren resonerade dock så att konceptet är mer lämpat för barnfamiljer 
än den aktuella målgruppen.  
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3.3.7 VAL AV KONCEPT 
Baserat på eget tycke, konceptvalsmatris, samtal med handledare, användare 
och återkoppling till resultatet från förstudien valdes Integrerad som slutligt 
koncept. Konceptet uppfyller önskemålen från företaget och användarnas 
behov vilket gör den till ett lämpligt koncept att gå vidare med. Det bestämdes 
att olika lösningar för smart förvaring från övriga koncept skulle 
kompletterats på Integrerad för att göra lösningen så optimal som möjligt. 
Efter diskussion med den externa handledaren gavs förslaget att utveckla 
Integrerad på så sätt att de olika förvaringskomplementen från övriga koncept 
kan köpas som tillval av kunden. Konceptet kommer därför ha en 
standarddesign och därefter väljer kunden olika tillval i form av exempelvis 
lådinredning och magnetlist i spegelskåp. Vad som kommer tillhöra 
standardprodukten och vad som kommer finnas som tillval fastställdes under 
detaljdesignfasen.   

3.4 RESULTAT AV DETALJDESIGN 
Nedan presenteras samtliga detaljer och vidareutvecklingen av det valda 
konceptet Integrerad.  Serien kommer att finnas i ett standardutförande med 
kompletterande tillval. För sammanställning av exakta mått över möbeln 
hänvisas till Bilaga 4.  

3.4.1 HANDFAT 
Det handfat som önskades som förstahandsval till kommoden var ett handfat 
från Duravit 2nd Floor11. Det är tillverkat i porslin med dimensionerna 600 x 
430 mm. Handfatet är totalt 115 mm högt där endast 55 mm går ner i 
kommoden, vilket har fördelen att det inte stjäl så mycket förvaringsutrymme 
av möbeln. Detta, samt att modellen inte är så djup, vägde tungt vid valet.  

Efter samtal med uppdragsgivaren Space Interiör framkom det att Duravit 
inte är en standardleverantör och de hänvisade istället till Gustavsbergs 
modell Artic 455112 illustrerad i Figur 28 som liknar handfatet från Duravit. 
Även detta handfat är tillverkat i porslin och har dimensionerna 550 x 440 
mm. Då designen och dimensionerna inte skiljde sig så mycket från det 
önskade handfatet från Duravit valdes istället Gustavsbergs Artic 4551 som 

                                                           
11 http://www.duravit.se/website/homepage/products/produkter/serier/2nd_floor.se-
sv.html/p-91208  

12 http://www.gustavsberg.com/se/proffs/badrum-produkter/tvattstall-och-
handfat.html?tx_mmpdb_pi1%5Barticle_number%5D=4551&tx_mmpdb_pi1%5Bvia%5D=3c&t
x_mmpdb_pi1%5Baction%5D=show&tx_mmpdb_pi1%5Bcontroller%5D=SolrProduct&cHash=
586dc0ad3230f7ba297947c1daa8b0c6  
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standardhandfat till kommoden. Handfatet är enligt Figur 29 140 mm hög, 
varav 70 mm går ner i kommoden. Handfatets ovanpåliggande del är 70 mm 
hög, vilket är 10 mm högre än Duravits modell. 

  

 

Figur 28: Illustration av Gustavsberg Artic 4551. 

 

Figur 29: Teknisk skiss av Artic 4551. 
 

3.4.2 KOMMOD 
Utifrån det valda handfatet påverkades kommodens dimensioner. 
Gustavsbergs handfat har måtten 550 x 440 mm och kommodens mått 
bestämdes därför till 10 mm mindre på djupet och 5 mm kortare på vardera 
sida enligt Figur 30.  
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Figur 30: Toppvy över måttbestämning av kommod (streckad linje) baserat på handfatets mått. 

Detta gjordes för att undvika att vatten rinner ner på kommoden vilket kan 
leda till fuktskador på möbeln. Kommoden är utformad med en påbyggnad 
längst bak för att integrera med spegelskåpet vilket gör att möbeln får ett 
tillägg på djupet och dess bakre höjd blir högre än dess främre höjd. 
Kommodens samtliga mått är anpassade så att de ses anses rimliga för ett litet 
badrum. En enkel skiss över kommoden presenteras i Figur 31, för utförlig 
måttbeskrivning hänvisas till produktbladet i Bilaga 4. 

 

Figur 31: Skiss över kommod. 
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Ett behov som uttrycktes av målgruppen i förstudien var att badrumsserien 
skulle vara lättstädad. Kommoden är därför vägghängd då det underlättar 
städning undertill. Enligt standarder är den optimala höjden på handfat 870 
mm mätt från handfatets övre kant ned till golvet. Kommodens höjd har med 
detta som utgångspunkt bestämts till 510 mm vilket ger ett utrymme från golv 
till kommodens underkant på 290 mm. 

Ett problem som identifierades med konceptet var dess höjd då möbeln 
bygger på höjden vilket kan göra det svårt för kortare personer att nå upp till 
överskåpet. En enkel lösning som diskuterades fram på detta problem var att 
användaren kan ta hjälp av en badrumspall för att nå. En klassisk badrumspall 
från företaget IKEA13 har en höjd på 250 mm. Då utrymmet under kommoden 
uppnår 290 mm kan pallen förvaras undertill, vilket är lämpligt då möbeln 
framförallt är avsedd för mindre badrum. 

Bakom kommoden finns en påbyggnad som löper upp 200 mm ovanför 
handfatets övre kant. Spegelskåpet monteras direkt emot kommodens 
påbyggnad vilket ger möbeln ett integrerat intryck. Detta gör även att 
spegelskåpet kommer upp en bit ovanför blandaren och på så vis undviks 
vattenstänk på spegeln. Denna påbyggnad bidrar till att möbeln blir lättstädad 
och att spegelskåpet och kommoden blir integrerad. 

För att utnyttja tomrummet inuti kommodens påbyggnad är den försedd med 
två lönnfack enligt Figur 32. Dessa är placerade på vardera sida av blandaren 
för att ge ett symmetriskt intryck till möbeln och för att göra de lättåtkomliga. 
Lönnfacken har en front i 3D-laminat som fästs i kommoden med hjälp av 
förslagsvis klaffbeslag och gångjärn. På frontens insida finns själva 
förvaringsutrymmet som består av ett träfack som är lämpat för småförvaring. 
Förvaringen i lönnfacken blir på detta vis integrerad i möbeln och lättåtkomlig 
för användaren då de är placerade i arbetshöjd och det på så vis inte krävs 
många arbetsmoment för att komma åt dess innehåll.  

                                                           
13 http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90291330/#/60265163  
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Figur 32: Lönnfack. 

Kommoden samt dess lådfronter kommer att tillverkas i 3D-laminat. 
Upphängning av kommod kommer ske på samma sätt som för Space Interiörs 
övriga serier med en facklist enligt Figur 33. Facklisten ersätter kommodens 
bakstycke vilket minskar dess vikt samtidigt som det underlättar 
upphängningen.  

 

Figur 33: Upphängning av befintlig serie med hjälp av facklist. 

Kommoden består av två lådor och dess placering påverkas av både handfatet 
och vattenlåset. För att möjliggöra plats för vattenlåset har övre lådan 
designats med avseende på detta och har en utskärning på 200 x 200 mm. 
Utrymmet mellan lådorna har bestämts till 70 mm, vilket anses vara ett 
lämpligt utrymme för att användaren ska kunna greppa och öppna lådan. 
Lådorna kommer täckas utav fronter som är högre än lådornas öppningar. 
Fronterna kommer fungera som grepp för öppning av lådorna samt bidra till 
en snygg och enhetlig design för hela möbeln. Greppet på fronterna är 
bestämda till 20 mm med ett avstånd på 30 mm mellan fronternas undre 
respektive övre kant. Greppet är utformat som en avfasning och ses i Figur 34. 
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Avfasningen är en variant av den avfasning Space Interiör idag arbetar med. 
För fullständiga dimensioner över lådorna hänvisas till Bilaga 4. 

 

Figur 34: Avfasning på lådfront. 

Space Interiör bygger sina befintliga lådor med sidor av METABOX14 från 
företaget Blum. För att underlätta för uppdragsgivaren kommer möbelns 
lådsidor att byggas på samma sätt. Det valda djupet på Blums lådsidor är 350 
mm. Lådsidornas höjder för den övre lådan blir 54 mm enligt den valda 
modellen 320 N. Lådsidorna för den undre lådan får en höjd på 150 mm enligt 
modellen 320H. Botten och trärygg till de båda lådorna tillverkas av 
fuktbeständig spånskiva med tjockleken 16 mm. 

Då företaget arbetar med olika modeller av lådor från leverantören Blum 
kommer även lådsidor av modell TANDEMBOX15 med väggar av glas vara ett 
möjligt alternativ för kunden. TANDEMBOX finns som alternativ då den ger 
möbeln ett mer exklusivare utseende med sina partier av frostat glas.  

Den övre lådan är lägre och är avsedd för småförvaring och den undre lådan 
som är högre är mer lämpad för förvaring av större produkter. Till möbelns 
standardsortiment tillhör lådor utan inredning enligt Figur 35 och 36. 

Mellan de båda lådorna kommer en skiva vara placerad för att avskilja dem 
och för att undvika att vatten kan droppa ner i den undre lådan om läckage 
skulle uppstå. Skivan kommer att tillverkas av fuktbeständig spånskiva med 
måtten 16 x 508 x 350 mm.  

                                                           
14 http://www.blum.com/se/sv/01/30/20/ 

15 http://www.blum.com/se/sv/01/30/10/  
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Figur 35: Standardmodell övre låda. 

 

Figur 36: Standardmodell undre låda. 

Tillvalen som erbjuds till kommoden rör lådornas inredning och är i form av 
insatser. Dessa har designats till lådorna efter målgruppens förvaringsbehov. 
Den övre lådans inredning ses i Figur 37 och består av tre mindre fack, två 
större fack samt ett räfflat plan för exempelvis förvaring av tandborste eller 
sminkpenslar. Lådinsatsen tillverkas förslagsvis av formsprutad propenplast 
då detta är lämpligt för denna typ av produkt och är enligt Plastbearbetning 
(2015) en av de mest miljövänliga plasterna. Insatsen kommer bestå av ett 
helt stycke som enkelt kan tas ut för rengöring.  
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Figur 37: Tillvalsinredning för övre låda. 

Den undre lådans insats består av ett större fack baktill, ett mindre fack 
framtill samt ett kantfack mot lådans front avsedd för exempelvis förvaring av 
tidningar enligt Figur 38. Ett problem som uttrycktes av målgruppen var att 
produkter som står löst i en låda har en tendens att falla då lådan öppnas. 
Detta har lösts genom ett rutmönster på insatsens högra sida som är lämpad 
för förvaring av exempelvis sprayflaskor. Rutmönstret gör att produkterna 
står stabilt när lådan öppnas och stängs. Andra användningsområden för detta 
rutmönster är förvaring av exempelvis hårtänger och borstar.  

 

Figur 38: Tillvalsinredning för undre låda. 
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3.4.3 SPEGELSKÅP 
Spegelskåpet i Figur 39 kommer att placeras kant i kant med kommodens 
uppbyggda bakstycke för att ge ett integrerat utseende till möbelns helhet. 
Anledningen till att spegelskåpet byggs som en egen del är att det gör den 
enklare att tillverka samt att upphängningen av hela badrumsmöbeln blir 
smidigare. Möbelns upphängning kommer även bli säkrare och viktmässigt 
lättare då detta sker i flera steg vilket även kommer att underlätta för den 
person som ska hänga upp möbeln. För spegelskåpets specifika mått se Bilaga 
4. 

 

Figur 39: Skiss över spegelskåp. 

Spegelskåpet består av två dörrar i dubbelsidigt spegelglas med en tjocklek på 
6 mm. Spegelskåpets tak är byggt av en tjockare träskiva än övriga skåpet på 
22 mm, detta för att möjliggöra integration av eluttag och spotlights. Space 
Interiör har sedan tidigare kontakt med företaget Halemeier och från deras 
sortiment har spotlightens Sion16 med en diameter på 60 mm valts då de 
passar med möbelns övriga design. Två spotlights kommer placeras på 
spegelskåpets takskiva med vartdera centrum 135 mm från höger respektive 
vänster kortsida.  

                                                           
16 http://www.halemeier.de/wp-content/uploads/2014/02/sion.pdf  
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Skåpets inredning består av tre hyllplan i härdat glas med en tjocklek på 3 mm 
som användaren själv kan reglera till lämplig höjd. Detta görs genom ett flertal 
hål längs insidan av skåpets kortsidor där hyllbärare i plast fästs i önskade hål 
för önskad höjd på hyllorna enligt Figur 40. Inuti skåpet uppe i dess högra 
hörn finns ett eluttag placerat. Detta underlättar användningen av exempelvis 
rakapparater, eltandborste och dylikt som efterfrågats hos användarna. Det 
valda eluttaget är från företaget Strömfors och modellen heter "Strömfors 
enkelt påputsuttag IP 44" och har produktnummer S240020117 . 

 

Figur 40: Hylla av härdat glas monterat med hyllbärare. 

Som tillval till spegelskåpet finns en magnetlist. Den placeras förslagsvis på 
spegelskåpets vänstra inre kortsida. Magnetlisten är perfekt för förvaring av 
exempelvis nagelsaxar, nagelfil och dylikt enligt Figur 41. 

 

 

Figur 41: Enkel modell över magnetlist. 

                                                           
17http://www.lst.fi/webshop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&prod

uct_id=96247&category_id=1464&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=8 



 

 62 

3.4.4 ÖVERSKÅP 
Likt spegelskåpet kommer överskåpet att tillverkas som en del för sig och 
placeras ovanför spegelskåpet kant i kant med dess övre del. Överskåpet är 
250 mm djupt och dess front består likt spegelskåpet av två dörrar enligt 
Figur 42. I och med att överskåpet kommer placeras ovanpå spegelskåpet är 
dörrarna på överskåpet något längre nertill än själva skåpet, detta för att 
täcka spegelskåpets takskiva och på så vis skapa ett mer integrerat uttryck för 
hela möbeln. För att öppna överskåpets dörrar är även de avfasade i 
underkant likt kommodens fronter vilket ger användaren ett bra grepp om 
luckorna. Överskåpet har inga hyllplan då det inte anses nödvändigt i och med 
att skåpet inte är så högt samt att eventuella hyllplan skulle göra dess 
förvaringsutrymme begränsat. Hyllplan skulle även försvåra för användaren 
att nå upp till de föremål som placeras på det övre planet. 

 

Figur 42: Skiss över överskåp. 

Som tillval till överskåpet är korgar ett alternativ. Förslagsvis två stycken då 
detta är vad som maximalt går in i skåpet, alternativ fler av en mindre modell. 
Korgarna underlättar för användaren att komma åt produkterna i överskåpet 
genom att hen kan lyfta ner korgarna med dess innehåll.  

3.5 SLUTLIGT RESULTAT 
Projektet har lett fram till konceptet UniGreat enligt Figur 43 som är en 
integrerad badrumsmöbel och har ett stabilt, symmetriskt och harmoniskt 
uttryck. Möbeln tillverkas i de tre separata delarna kommod, spegelskåp samt 
överskåp och hängs upp till en enhetlig möbel. UniGreat är optimalt för små 
badrum i och med att den bygger på höjden vilket är mycket platseffektivt. Då 
all förvaring är dold och integrerad i möbeln är den även lätt att hålla ren. 
Möbeln erbjuder mycket förvaring på liten yta och riktar sig främst till 
personer under 35 år med en boyta på mindre 50 m2. 
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Figur 43: Badrumsmöbeln UniGreat. 

Namnet UniGreat framkom genom en kombination av ord som beskriver 
produkten. ”Uni” har tagits ur ordet ”Unite” som enligt Folkets lexikon (2015) 
betyder förena, ”Uni” är även en förkortning av ordet ”University” alltså 
Universitet vilket symboliserar att produkten är ett resultat av ett 
universitetsarbete. Målgruppen för projektet kan även knytas an till ordet 
”University” då studenter är en stor del av denna målgrupp. Ordet ”Great” 
framkom då i första hand då ordet ”Integrate”, alltså integrera, ville användas i 
namnet. Genom kombinering med ”Unite” framkom namnet ”UniGrate”. 
Uttalet av ”Grate” liknar uttalet av ”Great”, vilket enligt Folkets lexikon (2015) 
kan ha flera betydelser däribland: underbar, utmärkt, betydande och mäktig. 
Alla dessa ord anses passa bra in som beskrivning av möbeln och därav 
namnet ”UniGreat”.  



 

 64 

För produktskisser med fullständiga mått och specifikationer hänvisas till 
"Produktblad UniGreat" i Bilaga 4. Nedan i Figur 44 ses UniGreats 
förvaringsmöjligheter.  

 

Figur 44: UniGreats förvaringsmöjligheter. 

Kommoden är byggd i högkvalitativt 3D-laminat och ses som separat del i 
Figur 45. Den har stilrena lådor med valbara lådsidor från företaget Blum. 
Baktill är den försedd med en integrerad påbyggnad med lönnfack enligt Figur 
46 för småförvaring. De lådinsatser som erbjuds som alternativt tillval till 
kommodens lådor visas i Figur 47 och 48. 
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Figur 45: Kommod. 

 

Figur 46: Lönnfack för småförvaring. 
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Figur 47: Övre låda med lådinsats. 

 

Figur 48: Undre låda med lådinsats. 
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Spegelskåpet är i högkvalitativt 3D-laminat med dubbelsidigt spegelglas och 
stor spegelyta för att ge rymd till rummet och ses i Figur 49. Skåpet är inrett 
med tre justerbara hyllplan i härdat glas, eluttag och spotlights enligt Figur 50. 
Som tillval erbjuds en magnetlist enligt Figur 51. 

 

Figur 49: Spegelskåp. 

 

Figur 50: Spegelskåp med integrerat eluttag och spotlights. 
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Figur 51: Spegelskåp med hyllplan i härdat glas och tillvalet magnetlist. 

Överskåpet är placerat ovanpå spegelskåpet. Även denna är tillverkad i 
högkvalitativt 3D-laminat och är försedd med något längre dörrar enligt Figur 
52 för att integrera med UniGreats spegelskåp. 

 

Figur 52: Överskåp med dubbeldörrar. 

En illustration över hur möbeln ser ut i förhållande till användarna 
presenteras i Figur 53. Kvinnan uppskattas ha en längd på 1,65 meter och 
mannen 1,80 meter. 
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Figur 53: Användare i förhållande till möbeln. 

3.5.1 FÄRGVAL  
De färger som badrumsserien UniGreat kommer att erbjudas i är samtliga 
färger som Space Interiör idag erbjuder enligt Figur 54.  

 

Figur 54: Space Interiörs valbara färger. 

Den färg som valts till möbelns utställningsexemplar är fransk ek då denna 
färg stämmer väl in på möbelns formspråk och det uttryck som den önskas 
förmedla. Färgen går åt grått vilket enligt Mahnke (1996) anses vara en 
neutral och modern färg. Enligt den benchmarking som utfördes i 
förstudiefasen över trender framkom att grått är en stor trend. Vilken färg 
som produkten slutligen kommer att levereras i är dock helt upp till kunden 
själv. 

3.5.2 STANDARDKOMPONENTER 
För att göra produkten billigare för företaget att tillverka kommer dess 
standardkomponenter för skruvar, gångjärn, beslag, hyllbärare, spegelglas, 
glasskivor et cetera att användas. Valet av dessa komponenter är alltså lämnat 
öppet åt företaget. 
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4 DISKUSSION & SLUTSATSER  
Produkten UniGreat som projektet lett fram till uppfyller projektets 
förväntningar då den uppfyller de krav som uppdragsgivaren ställt. Den 
uppfyller även de önskemål och behov som uttrycks av användarna under 
förstudien. Genom UniGreats smarta förvaring och dess design som bygger på 
höjden är den väl lämpad för mindre badrum.  
 
Produkten har designats utefter de standarder som rekommenderas för denna 
typ av produkt. Exempelvis har serien designats utefter standardhöjder för 
badrum, handfat och spegel. Arbetet som utförs vid användning av möbeln är 
en typ av stående arbete och produkten har därför utformats för att detta 
arbete ska kunna utföras på bästa sätt ur ergonomisk aspekt. Utgångspunkt 
har varit att produkten ska vara designad för alla, detta genom 
anpassningsbara detaljer så som exempelvis justerbara hyllplan. 
Rekommendationer för höjd av handfat är 870 mm från handfatets övre kant 
ner till golvet. Med detta som utgångspunkt har kommoden dimensionerats så 
att en pall skall rymmas att placeras undertill för att på så vis underlätta för 
kortare personer att nå upp till överskåpet. I och med att möbeln är 
vägghängd är det möjligt att justera vilken höjd den fästs på, detta för att 
kunna passa alla individer - korta som långa. Genom att fästa möbeln något 
högre än rekommenderat lämpar den sig även för mycket långa personer. Då 
möbelns valda material är detsamma som det Space Interiör idag använder sig 
av har det säkerställs att dess beständighet mot fukt är god då materialet är 
väl beprövat. Detta är viktigt då fuktskador kan påverka användarens hälsa.  
 
Spegelskåpet är försedd med integrerade lampor för att ge användaren bra 
arbetsbelysning. Den belysning som valts är spotlights ifrån Space Interiörs 
befintliga leverantör. Spotlightsen avser att ge belysning främst för arbete vid 
spegel och handfat. Dessa har valt med antagande att det finns en 
allmänbelysning i form av taklampa i det badrum möbeln placeras i. 
  
Ett mission statement skapades i början av projektet som vägledning genom 
arbetet. Detta tar upp att möbeln ska ha ett naturinspirerat och harmoniskt 
formspråk vilket har eftersträvats vid dess design. UniGreat har genomgående 
symmetri i sin design vilket enligt Lidwell et al. (2003)  ger en känsla av 
stabilitet, balans och harmoni. För att anknyta till naturen baserades det 
färgval som gjordes för visningsexemplaret på naturliga färger. Färgen fransk 
ek går mot grått vilket är en färg som återfinns i naturen. Mahnke (1996) 
menar att grått ger en känsla av lugn och neutralitet vilket förstärker den 
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känsla av harmoni och stabilitet som UniGreat önskas uttrycka. Genom att 
möbeln är försedd med utanpåliggande fronter på lådor och lönnfack vägleder 
det användaren till att dessa är öppningsbara.  
 

Det har under projektet strävats efter att resultatet ska bli hållbart ur 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. De material Space Interiör idag 
arbetar med är miljövänliga och förnyelsebara, vilket uppfyller den ekologiska 
hållbarhetsaspekten som eftersträvats. Möbeln har utformats så att företaget 
själv ska kunna producera den i sin befintliga maskinpark. Även komponenter 
så som handfat och lådsidor har valts från uppdragsgivaren befintliga 
leverantörer vilket gör det mer ekonomiskt och socialt hållbart för företaget 
att tillverka möbeln. Möbeln är utformad med en tidlös och stilren design för 
att möbeln ska kännas aktuell under en lång tid samt att den ska passa in i alla 
typer av hem och ha ett neutralt uttryck för att kunna kombineras med varje 
individs personliga stil.  
 

4.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
De frågeställningar som projektet avsett besvara har varit följande:  

� Hur används ett badrum?  

� Vad behövs i ett badrum? 

� Vad innebär smart förvaring?  

� Vilka trender kan influera projektet? 

� Vilka dimensioner är lämpliga? 

� Vad gör produkten innovativ? 

Under den enkät och designsond som utförts under förstudien framkom det 
genom ord och bilder hur målgruppen använder sitt badrum. Genom dessa 
metoder framkom även vad som i dagsläget är fördelar respektive nackdelar 
med deras befintliga badrumsmöbler. Även svaret på den andra 
frågeställningen framkom via dessa metoder - vad användarna behöver i ett 
badrum. De nackdelar som framkom utifrån deras befintliga möbler visade 
tecken på brister som behövde en åtgärd för att uppfylla användarnas behov.  

Uppdragsgivaren uttryckte ett önskemål om att produkten skulle ha ”smart 
förvaring”, vilket upplevdes som ett vitt begrepp vars innebörd behövde 
fastställas. Detta skedde med flera infallsvinklar: internt i projektgruppen, 
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med användare samt på marknaden. Förstudien inleddes med en 
genomgående benchmarking samt en fältstudie vilket besvarade hur smart 
förvaring tolkas internt samt vad som idag erbjuds på marknaden gällande 
smart förvaring. I enkäten ombads målgruppen beskriva vad smart förvaring 
innebar för dem. Under workshopen som hölls med användarna framkom det 
även där vad begreppet för dem innebar.  

I samband med benchmarking och fältstudie genomfördes en observation 
över trender inom inredning, detta för att ta reda på vilka trender som är 
aktuella och vad som i dagsläget efterfrågas och accepteras på marknaden. 
Dimensioneringen för UniGreat har baserats på resultatet från benchmarking, 
standarder för badrum, Space Interiörs befintliga serier samt kravet att 
möbeln ska passa i ett litet badrum. Det som varit avgörande vid 
dimensioneringen var främst val av handfat. Då handfat i de flesta fall är 
avgörande för kommodens bredd och djup har ett handfat av mindre modell 
valts då möbeln i första hand är designad för ett mindre badrum. I och med att 
möbeln är integrerad har spegelskåpets dimensioner varit avgörande för 
kommodens påbyggnad. På grund av denna påbyggnad blev även val av 
handfat begränsat till en mindre modell för att hela kommoden inte skulle bli 
för djup och upplevas klumpig i små badrum.  

Möbeln UniGreat är innovativ i och med att det i dagsläget inte finns någon 
liknande badrumsmöbel som bygger på höjden med integrerat överskåp som 
ersätter högskåpet. Enligt uppdragsgivaren skiljer sig UniGreat från mängden 
och uppfyller vad för dem är innovation vilket varit ett krav för slutresultatet.  

4.2 REKOMMENDATIONER 
Utifrån den prototyp som enligt Space Interiör kommer skapas över 
produkten återstår det för företaget att noggrant analysera den för att 
identifiera eventuella brister och åtgärda dessa innan den läggs till i deras 
produktsortiment. Företaget har produktblad för alla sina befintliga serier och 
det produktblad som bifogats i Bilaga 4 har utformats med syfte att efterlikna 
de befintliga. Om serien blir en del av Space Interiörs sortiment kan 
produktbladet behöva kompletteras och justeras vad gäller layout och 
eventuella dimensionsförändringar.  
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