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ABSTRACT 
 

This report is a documentation of a Master’s thesis of 20 credits performed at the 
educational program of Technical Product- and Production Development with Design at 
Halmstad University. The project is carried out in cooperation with Hafa AB in 
Halmstad. 
 
The purpose of this project was to bring forth a concept of a bathroom cabinet for Hafa’s 
new selection Young through creative design methods. The selection is supposed to 
attract the younger purchaser but also a target group that dare to experiment with home 
furnishing and appreciates new design. This group is referred to as Young at Heart.  
 
To satisfy the needs identified in the initial development phase a specific design process 
model was developed that originates from Ullman´s “The Mechanical Design Process” 
and Landqvist’s “Vilda idéer och djuplodande analys”. The realization of the project was 
performed in four parts; problem analysis phase, idea generation phase, realization phase 
and resulting phase. 
 
In the design process it was included to carry out a thorough analysis of functionality, 
characteristics and design the bathroom cabinet should represent. Moreover, choice of 
material, construction details and lighting were other aspects of great importance for the 
mirror cabinet’s performance. 
 
A great range of tools were used with the purpose of reaching understanding of the 
product, the industry and the design process. Through quantitative interviews with the 
target group and the staff at Hafa, benchmarking and trend analysis, valuable information 
was gathered considering the preferred characteristics and design of a bathroom cabinet. 
 
The project resulted in a mirror cabinet representing innovative design, offering both 
open and concealed storage. The design differs from the competition, however represents 
the core values of Hafa, quality and elegance to reasonable price. 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport är en dokumentation av ett examensarbete på 20 högskolepoäng 
som utförts på magisterprogrammet Teknisk Produkt- och 
Produktionsframtagning (121-180p) vid Högskolan i Halmstad. Projektet har 
genomförts i samarbete med Hafa AB i Halmstad.  
 
Syftet med projektet var att genom kreativa designmetoder frambringa ett koncept 
på spegelskåp till Hafas nya badrumsserie Young. Serien vänder sig till den yngre 
köparen men även till en målgrupp som vågar experimentera med sin inredning 
och uppskattar innovativ design. Denna grupp beskrivs av Hafa som Young at 
Heart.  
 
För att tillgodose de behov som identifierades i den initiala fasen av arbetet har en 
för detta projekt specifik modell för designprocessen utvecklats med utgångspunkt 
från Ullmans ”The Mechanical Design Process” och Landqvists ”Vilda idéer och 
djuplodande analys”. Projekts genomförande delades in i fyra delar; 
problemanalysfas, idégenereringsfas, realiseringsfas och resultatfas. 
 
I designprocessen ingick att göra en grundlig analys av funktion, egenskaper och 
formspråk spegelskåpet skall äga. Materialval, konstruktionsdetaljer och 
belysning var andra områden som var av betydande mening för skåpets utförande.  

 
Flertalet verktyg nyttjades för att uppnå stor förståelse för produkten, branschen 
och design processen. Genom kvantitativa intervjuer med målgruppen och Hafas 
personal som respondenter, benchmarking och trendanalys erhölls betydelsefull 
information om de egenskaper ett spegelskåp skall äga och vilken design som 
föredras.  
 
Projektarbetet resulterade i ett spegelskåp som representerar ny, innovativ design 
och erbjuder både öppen och stängd förvaring. Produktens formspråk skiljer sig 
från konkurrenternas men företräder Hafas kärnvärden kvalitet och elegans till rätt 
pris. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Följande dokument presenterar arbetsgång och resultat av ett examensprojekt omfattande 
20 poäng som avslutar magisterutbildningen Teknisk produkt- och 
produktionsframtagning med inriktning design (121-180 poäng) på högskolan i Halmstad.  
 
Examensarbetet genomfördes i samarbete med Hafa, tongivande för badrumsinredning i 
Sverige. Handledare på företaget var David Norell samt Cecilia Derle. Projektet bestod i 
att finna nya, kreativa lösningar på formgivning av spegelskåp för badrum.  

1.1.1 Hafa badrum 
1962 startade Halmstadsonen Lars Andersson tillverkning av bland annat hatthyllor i teak 
och företaget har sedan dess sålt badrumsinredning i platta paket. Tillverkningen låg i 
Halmstad och Falkenberg, där av namnet Hafa Badrum. Försäljning av Hafas sortiment, 
vilket innefattar möbler, duschar, steamers, massagebadkar och andra accessoarer, finns i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
                                      
1966 tillverkade Hafa Badrum marknadens första badrumsskåp i trä (teak). Lanseringen 
blev en succé och gjorde Hafa till marknadsledare inom badrumsmöbler. Snart skulle 
Hafa förvärvas av HDF-bolagen AB som såg stora utvecklingsmöjligheter inom 
affärsområdet bad. 
  
1995 köptes Gent Dusch i Uppsala och fem år senare även den danska dusch- och 
badkarsleverantören Hassel & Teut.  
 
2001 bolagiserades Hafa AB. Hafa AB ingår i Haendigkoncernen. Haendig AB är en 
aktiv ägare av handelsföretag med försäljning till Gör-Det-Själv- och proffssektorn på 
den nordiska marknaden. Haendigkoncernen omsätter ca 1.3 miljarder SEK och har ca 
400 anställda. Ägare till Haendig AB är Ratos (100%). 
 
2003 är det dags att ta sig an den finska marknaden och Hafa Oy bildas.  
 
2005 Haendigägda Hafa AB förvärvar Westerbergs Badrum AB. Tillsammans bildar 
bolagen Nordens största aktör inom sina områden med en beräknad omsättning på 450 
Mkr 2005. 

1.2 Problemformulering 
Hafa har inför publiceringen av den nya katalogen skapat en ny struktur för hur 
sortimentet skall vara uppdelat. Den nya strukturen delar in produkterna i tre kategorier, 
eller stilar, vilka är Classic, Popular och Young. Den sistnämnda är för Hafa ett tämligen 
outforskat område men anses vara en nödvändig satsning för att vinna konkurrenskraft 
gentemot andra företag på marknaden. Young vänder sig till den yngre köparen, vilket 
avslöjas av namnet, men även till en grupp som vågar experimentera med sin inredning 
och önskar inredningsdetaljer som syns. Denna grupp beskrivs av Hafa som Young at 
heart. Hafas önskan är följaktligen att med detta projekt erhålla ett designkoncept för 
spegelskåp som skall attrahera en köpkraftig skara som de tidigare inte lyckats nå på ett 
tillfredsställande sätt.   
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1.3 Syfte 
Syftet med examensprojektet är att genom kreativt och fritt designtänkande ge 
spegelskåpet ett nytt ansikte som skall attrahera en yngre målgrupp än den Hafa hittills 
riktat sig till.  

1.4 Mål 
Examensprojektet har för avsikt att resultera i ett designkoncept vilket skall visualiseras 
både virtuellt, med hjälp av Catia V5, samt fysiskt, i form av en färdig prototyp. Vidare 
skall resultatet uppfylla Hafas önskemål om en formgivning som skall passa in i deras 
nya produktserie Young där avsikten är att fånga den yngre publikens intresse.  
 
Formgivningen av det spegelskåp som skall genereras genom detta examensprojekt 
innefattar design och material- samt färgval av bärande konstruktion, spegel samt andra 
synliga och osynliga detaljer som är nödvändiga för spegelskåpets uppförande. Även val 
av belysning skall redovisas för.  
 
Val av material eller tekniska lösningar är inte på något vis begränsat. Tvärtom framhäver 
Hafa önskan om att finna nya, spännande och användbara material då de anser sig vara 
eftersatta inom denna disciplin. 

1.5 Avgränsningar 
Monetära kalkyler lämnas helt utanför detta arbete men viss hänsyn tas till kostnader som 
uppkommer vid tillverkning och assemblering av konstruktionen till färdig produkt vid en 
eventuell lansering. Denna aspekt är dock inte i fokus då det kan poneras ha negativ 
inverkan på den kreativa processen. 
 
Det bör framhävas att examensprojektets har formgivningen i fokus. Därför lämnas 
beräkningar på konstruktionens hållfasthet samt logistikfrågor i samband med paketering 
och leverans utanför detta arbete. 
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2. Teoretisk referensram 
Den erfordrade teoretiska bakgrund som krävdes för genomförandet av detta projekt 
införskaffades allt eftersom projektet fortskred då det inte utförts några undersökningar 
inom området för badrumsmöbler tidigare. Den kunskap och erfarenhet som Hafa besitter 
samt användarens behov och krav står i fokus vid den initiala informationssökningen.   

2.1 Metodologi 
Genom att följa en strukturerad metodologi ökar chanserna att uppnå ett lyckat resultat. 
Det finns nästan lika många angreppssätt till designprojekt som det finns designers. Detta 
projekt har ledsagats av Ullmans ”The Mechanical Design Process” (se Bild 1 nedan), 
Landqvists ”Vilda idéer och djuplodande analys” samt Warsén och Leanders ”Resa i 
design”, vilken sammanfattar många användbara metoder. Kombinationen av 
metodologier tjänar syftet att komplettera varandra både ingenjörsmässigt och 
designmässigt.  

 
Bild 1: Ullmans designprocessmodell. 
 
I enlighet med Ullmans fyra första delar i designmodellen ovan beskriver Landqvist 
(2001) att basen för all designmetodik är de fyra grundpelarna; behov, analys, 
visualisering och resultat. 
 
För att tillgodose de behov som finns i detta projekt har en egen modell för 
designprocessen utvecklats med utgångspunkt från modellerna ovan (se Bild 2 nedan). 
Ullmans designprocessmodell innehåller många steg och kan vara svår att överblicka. 
Landqvists modell står för motsatsen och erbjuder således en mer övergripande 
sammanfattning av processen. Då projektet är på konceptuell nivå har det sista steget, 
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”Product Support”, i Ullmans designprocessmodell lämnats utanför projektet eftersom 
monetära aspekter och uppföljning av produkten inte tas i beaktande i större utsträckning. 
 
Den nya modellen baseras på fyra olika faser; problemanalysfas, idégenereringsfas, 
realiseringsfas och resultatfas. Till de olika faserna hör ett antal steg vilka bör vara 
genomarbetade innan nästa fas påbörjas.  
 
I problemanalysfasen formuleras projektets syfte och målet fastställs. Problemet 
analyseras och den information som kräves för att skapa en stabil grund att stå på inför 
idégenereringsfasen tages fram.  
 
Idégenereringsfasen innehåller många olika verktyg, men de skall alla sträva efter att öka 
kreativiteten och alstra lösningsförslag. De idéer som tages fram utvärderas och den idé 
som uppfyller de ställda kraven med högst tillfredsställelse väljs.  
 
I realiseringsfasen genomgår den idé som valts en vidareutveckling med hjälp av skisser 
och ritningar. Här kontrolleras att förslaget fungerar så som det var tänkt och en fysisk 
modell tillverkas. 
 
Resultatfasen, den fjärde och sista fasen, innebär en förfining av konceptet som tagits 
fram samt färdigställande av dokumentation. I detta fall hålls även en redovisning, både 
muntlig och skriftlig, samt en utställning av valt och färdigtutvecklat koncept. 
 

 
 
Bild 2: För projektet specifikt utformad designprocessmodell (Schough & Gustavsson). Dubbelpil innebär att 
de båda stegen arbetas med parallellt. Utan godkännande i de olika stegen används de streckade pilarna för 
att gå tillbaka. 
 
Den tillämpade designprocessmodellen representerar projektets arbetssätt som 
kombinerar både kreativa och rationella metoder. Den sistnämnda uppmuntrar ett 
systematiskt tillvägagångssätt till design medan de kreativa metoderna vill stimulera det 
nyskapande tänkandet genom att försöka öka idéströmningen. Syftet med de kreativa och 
rationella metoderna är ofta likartade, nämligen att vidga sökandet efter potentiella 
lösningar. Den metodologi som utformats av projektgruppen specifikt för detta projekt 
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har som syfte att genom rationella metoder och strukturerade arbetsformer skapa 
utrymme för de kreativa aktiviteter som är projektets kärna, att sålunda skapa ordning i 
kaotiska situationer. (Cross, 1994). 

2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Den information som fås ur undersökningar utförda med kvantitativa metoder inkluderar 
numeriska observationer och mätbara resultat eller resultat som kan redovisas som 
numeriska observationer. Tester och frågeformulär är exempel på sådana metoder. 
 
I detta projekt var mätbara data svåra att producera, därför användes istället 
kvalitativa metoder, vars resultat inte är numeriskt mätbart utan kan bestå av 
verbala resonemang. Intervjuer är en sådan metod. Syftet med kvalitativa metoder är att 
skapa bättre förutsättningar för att identifiera de betingelser under vilka sambandet mellan 
attityder och beteende verkligen gäller, en djupare och mer allsidig bild än 
massundersökning. (Backman, 1998). 
 
Frågorna som används vid en intervju kan ha hög eller låg grad av strukturering. Detta 
bestäms av hur frågorna är formulerade. Låg grad av strukturering innebär att frågorna 
kan tolkas fritt utifrån respondentens språkvanor, erfarenheter, värderingar och 
önskningar. (Olsson, Sörensen, 2001). Strävan i detta projekt var dock hög grad av 
strukturering för att begränsa omfånget av tolkningar.  

2.3 En designers roll 
En produkt upplevs på olika sätt beroende på vem betraktaren är. Även om själva bilden 
av produkten är i princip densamma för flertalet blir upplevelsen olika beroende av 
personlighet och livssituation. (Monö, 1997). Det främjar produktutvecklingen om 
projektmedlemmarna kan angripa de olika synsätten och på så vis få fram en produkt som 
passar så många individer som möjligt. 
 

                     

Tillbehör

Användbart

Föremål

HandelsvaraOrnament

Produkt

Samlarens föremål

 
 
Bild 3: Åskådliggörande av de synsätt olika betraktare kan ha vid beskådande av en produkt. (Monö, 1997). 
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Monös tankar befäster angelägenheten för varje designer att kunna gå in i olika roller och 
ha förståelse och insiktsfullhet i att det som betraktas med blotta ögat genererar olika 
associationer beroende av betraktarens egenskaper. Design är således en komplex process 
där alla värden måste tas i beaktande. Om produkten skall representera ett företag måste 
dessutom varumärket behandlas med respekt och vid sådant tillfälle föreligger oftast 
ekonomiska och produktionsmässiga krav samt behovet att uppmärksamma etiska och 
semantiska aspekter.  
 
Inom området design står semantik för allt en produkt uttrycker genom form, färg, 
funktion och det sammanhang den befinner sig i samt hur produkten interagerar med 
betraktaren. Användare av en produkt får oftast en känsla av produkten innan dess 
geometri eller fysiska egenskaper uppmärksammas. Därför är det viktigt att inneha ett 
holistiskt perspektiv vid produktutveckling, att se helheten istället för att koncentrera sig 
på var del för sig. Det primära är att skapa en produkt vars delar i samspel med varandra 
bildar en enhet som förmedlar det tänkta budskapet.  
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3. Metodik 
I projektets inledande fas var det viktigt att använda rationella metoder för att skapa ett 
strukturerat underlag som vägledning för arbetet och även ge utrymme för de kreativa 
metoderna. Syftet med denna tidiga aktivitet var att säkerställa projektets målbild och 
övervaka de olika fasernas utsträckning tidsmässigt. Således frambringades två 
dokument; en projektplan med avsikt att överskådligt belysa projektets bakgrund, syfte 
och mål, samt en tidsplan i form av ett Ganttschema där de mest framträdande 
aktiviteternas utbredning redovisas (se bilaga 1 respektive 2). Båda dokumenten anses 
flexibla och tillåts genomgå revidering allt eftersom projektet framskrider för att behålla 
sin aktualitet.  
 
Detta kapitel placerar de nyttjade metoderna i fyra olika kategorier; Projektresearch, 
Kreativa processer, Visualisering och realisering samt Analys. Indelningen gjordes utifrån 
det syfte varje metod uppfyllde.  

3.1 Metoder för projektresearch  
Det första och mycket viktiga inom produktutvecklingsprocessen är att analysera och 
formulera problemet eller frågan. Ett bra förarbete leder till ett lättare arbete längre fram. 

3.1.1 Datainsamling 
För att skapa en stabil grund att stå på initialt i projektet gjordes en datainsamling. Inom 
området badrumsinredning hämtas information främst från Hafa och dess konkurrenter. 
Därför studerades flertalet produktkataloger och internetsidor. Litteratur som behandlade 
lämpliga discipliner som design, designmetodik och bestämmelser om badrumsbelysning 
införskaffades. Ytterligare utfördes ett antal besök i butiker som säljer badrumsinredning 
och en resa till Hem- och Inredningsmässan i Göteborg den 6 oktober 2006. Ett flertal 
intervjuer utfördes med Hafas personal samt representanter från målgruppen.  
 
Kvalitativa intervjuer 
För att bringa klarhet och överblickbarhet över hur Hafa arbetar idag, vilka 
designprinciper och värden de beaktar samt hur alla avdelningar arbetar utfördes ett antal 
intervjuer. Frågorna som ställdes, enligt en av projektgruppen utformad intervjuguide, 
gav stor frihet för den svarande att utveckla resonemang. Denna undersökningsmetod 
klassas som kvalitativ då den inte ger mätbara svar, men ger ändock värdefull 
information. Den kvalitativa intervjuundersökningen var grundlig med ett begränsat antal 
individer i olika situationer inom företaget Hafa samt representanter ur målgruppen som 
är tänkt att nyttja produkten. Litteratur för att säkerställa intervjufrågornas relevans 
nyttjades. (Backman, 1998; Olsson och Sörensen, 2001). 
  
Benchmarking 
För att utreda vilka de största konkurrenterna till Hafa är inom sektorn för 
badrumsmöbler utfördes en benchmarking. Genom att studera konkurrenter inom samma 
område uppnås en förståelse för olika sätt att lösa problem samt vilka eventuella brister 
på nuvarande sortiment kan vara. Därmed genereras nya idéer för design och sätt att lösa 
de problem benchmarkingen identifierade. (Warsén och Leander, 1999). Momentet 
innefattade även en kartläggning av de mest använda materialen för tillverkning av 
spegelskåp samt en utredning av andra material som kan tänkas introduceras på 
marknaden. Vid val av belysning genomfördes ytterligare en benchmarkingsession. 
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3.1.2 Målgruppsdefinition 
I samstämmighet med Hafa bestämdes målgruppen till de köpare som är tänkta att 
attraheras av företagets nysatsning inom ung, innovativ design. Således kvinnor mellan 
20 och 35 år, men även äldre kvinnor som är öppna för ny design. Att vara medveten om 
målgruppens egenskaper kan påverka val av formspråk och funktion hos en produkt. 

3.1.3 Trendanalys 
Att genomföra en trendanalys är ett bra verktyg att använda i det inledande skedet av 
arbetet med att identifiera marknaden, beakta kundens behov och krav, utvärdera 
konkurrensen samt specificera funktion och form. Analysen användes som en vägvisare 
för produktutvecklingen samt för hur funktionsanalysen skulle utformas.  

3.1.4 Funktionsanalys 
En funktionsanalys används för att systematiskt specificera alla de krav och önskemål 
som finns på en produkt. Här är det inte den färdiga lösningen som är i centrum utan de 
funktioner denna skall äga. Resultatet blir en sammanfattning av alla egenskaper och krav 
som produkten måste äga och som framkommit under förundersökningen till projektet. 
Det är ett effektivt verktyg som försäkrar att ingen viktig information har förbisetts. 
(Landqvist, 2001).  
 
För detta designprojekt erhölls inga mätbara kriterier varvid en funktionsanalys ansågs 
betydelsefull. Dokumentet sammanställdes i ett tidigt stadium av examensprojektet men 
reviderades i form av kompletteringar och modifieringar allt eftersom arbetet fortskred. 

3.1.5 Kravspecifikation 
Detta dokument tillrättalägger de krav och önskemål som kommer att ställas och 
förväntas av produkten, mer eller mindre detaljerat. Från Hafa emottogs en 
kravspecifikation med centrala anvisningar presenterade. Dokumentet var dock utformat 
på sådant vis att önskan om ytterligare initiativ till utökning och större precision 
uppmuntrades för att erhålla en fullständig kravspecifikation. 

3.1.6 Varumärkesundersökning  
Idag framhålls ofta vikten av att bygga och förvalta företagets varumärke eller varumärken. 
Företag och deras intressenter behöver information om varumärket och hur väletablerat det är hos 
målgruppen. Att förstå varumärket är ett verktyg för att förstå vad som genererar långsiktig 
försäljning och växande marknadsandelar. För detta projekt analyserades Hafas varumärke 
gentemot konkurrenterna med syfte att förstå företagets kärnvärden och filosofi.  

3.2 Metoder för den kreativa processen 
Vid idégenerering krävs bra metoder och verktyg som öppnar upp sinnet och tillåter 
tankarna att strömma. Ju fler idéer desto större chans att ett bra förslag frambringas. 

3.2.1 Brainstorming 
Den kanske mest kända idégenereringsmetoden är brainstorming. Denna kreativa metod 
användes inom både designutvecklingen, materialval samt som hjälpmedel för att 
generera tekniska lösningar. Metoden kan användas inom i stort sett vilket område som 
helst för att skapa ett öppet tänkande. Målet är att generera så många idéer och 
lösningsförslag som möjligt på det uppsatta problemet eller frågan. (Warsén och Leander, 
1999). 
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3.2.3 Analogier 
Då ett problem är definierat kan analogier användas för att hitta olika sätt att lösa ett och 
samma dilemma genom att studera andra produkter som besitter liknande funktioner. 
Genom denna metod kan lösningar inom andra områden upptäckas och appliceras på den 
egna produkten alternativt leda till nya idéer. (Ullman, 2003). 

3.2.4 Morfologisk matris 
Målet med en morfologisk matris är att generera en komplett uppsättning av alternativa 
lösningsförslag samt att försöka skapa nya, potentiella lösningar. Metoden är ett verktyg 
som använder de listade funktionerna en produkt skall besitta för att generera idéer. 
Metoden omfattar två steg, där det första innebär frambringande av så många koncept 
som möjligt till de olika funktionerna. Det andra steget går ut på att kombinera dessa 
olika koncept till lösningsförslag som innefattar alla de listade funktionerna. (Ullman, 
2002; Cross, 1994). 

3.2.5 Scenario Management 
För att vidga förståelsen i hur ett spegelskåp används skapades två scenarion som 
beskriver händelseförlopp där produkten används. Denna metod används för att belysa 
aspekter som inte tidigare reflekterats över. (Cagan och Vogel, 2002). 

3.3 Metoder för visualisering och kommunikation 
Nyttjandet av bra verktyg för att kommunicera inom projektgruppen och med företaget är 
av stor vikt genom hela projektet för att kunna visualisera resultatet av idégenereringen 
och vara säker på att alla inblandade parter strävar åt samma håll.  
 
Även vid presentation av slutresultatet där design, material och problemlösning är 
tillrättalagd är dessa aspekter centrala begrepp. Utseendet på produkten är ofta det första 
som granskas och det är därför viktigt att produkten uttrycker sitt syfte på ett korrekt vis. 

3.3.1 Imageboard 
Ett effektivt sätt att föra samman intrycken från datainsamlingen samt trendanalysen och 
samtidigt verka inspirerande för det kreativa tänkandet är att sammanställa imageboards. 
Dessa har till uppgift att förmedla och visualisera de kärnvärden och det formspråk som 
produkten önskar kommunicera samt ge inspiration till nytänkande inom både 
designframtagning, materialval och problemlösning. Detta verktyg används även för att 
projektmedlemmarna skall få en gemensam bild över produktens tänkta värden. 
(Rundquist och Grönevall, 2004).  
 
Imageboard – Uttryck 
Speglar det formspråk och kärnvärden spegelskåpet önskar förmedla. 
 
Imageboard – Trend 
Speglar de trender som råder idag inom badrumsmiljö och samhället i stort. 

3.3.2 Skissning 
Skissning med penna och papper är det mest basala verktyget för visualisering av idéer 
och tankar, således en mycket viktig del i designprocessen. Skisser är som en förlängning 
av korttidsminnet. Det är även ett bra verktyg för att kommunicera idéer inom och utom 
en grupp. Det finns många olika sätt att skissa på, mycket beroende på noggrannheten och 
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detaljnivån. En indelning är arbets- och utvecklingsskisser samt presentationsskisser. 
(Warsén och Leander, 1999). 
  
Genom hela idégenereringsfasen pågick skissningsarbete för att fortlöpande utveckla 
designarbetet och problemlösningen. Skissningen utfördes alternerande individuellt och 
gemensamt i flera omgångar för att kunna visualisera och bygga på varandras idéer och 
slutligen frambringa en ultimat lösning.   
 
De koncept företaget valde ut från grundskisser utvecklades till mer detaljerade skisser 
för att sedan färgläggas med markers och slutligen bearbetades i Photoshop. Detta för att 
kommunicera formspråket och möjligheterna med de olika koncepten.  

3.3.4 Fysisk modell 
Med anledning av bristfällig information och komplexa förhållanden i produktens 
konstruktion skapades en fysisk modell av en del av skåpet under liknade omständigheter 
som slutprodukten är tänkt att genomgå. Syftet var att genom att testa skruvarnas förmåga 
kunna uppskatta antal ingående komponenter som behövs för konstruktionens hållfasthet. 
Denna aktivitet ansågs dock bara ge indikationer på hållfastheten och kan inte ses som 
vedertagen fakta. 
 
Att tillverka en prototyp är det sista steget närmast den riktiga lösningen och var en 
inplanerad och utförd aktivitet i detta projekt. En prototyp representerar det färdiga 
förslaget in i minsta detalj och fungerar som det första fungerande exemplaret av 
produkten (Warsén och Leander, 1999). 

3.3.5 Computer Aided Design 
Computer Aided Design (CAD) är ett verktyg för att skapa tredimensionella modeller i 
datorn. Det är en relativt snabb och mycket exakt metod, därför mycket uppskattad inom 
visualisering (Warsén & Leander, 1999). Verktyget fungerade utmärkt för att simulera de 
verkliga förhållanden produkten verkade i. För detta projekt användes Catia V5 R16. 

3.3.6 Renderingar  
Att göra renderingar är ett unikt uttryckssätt för designern. Nästan fotorealistiska bilder 
kan skapas med denna metod (Warsén & Leander, 1999). Metoden användes för att 
framställa presentationsmaterial. 
 

3.4 Metoder för analys 
När flera idéförslag tagits fram utvärderades dessa för att det mest lämpliga förslaget 
skulle uppdagas. Det finns många olika sätt att utvärdera idéer. De kan till exempel 
jämföras mot varandra eller mot uppsatta mål. 

3.4.1 Pugh’s metod 
Pug’s metod, även kallad Decision Matrix Method, är ett användbart verktyg för att 
jämföra de olika koncepten med varandra. Med hjälp av viktade mål kan olika 
designförslag jämföras med varandra. De listade designmålen tilldelas relativa vikter och 
lösningsförslagen tilldelas nyttotal utifrån hur de uppfyller målen. De olika kriterierna 
som vägs in i resultatet är från både externa och interna kunders krav och önskemål. 
(Ullman, 2002, s 158). 
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3.4.2 Design For Manufacturing and Assembly 
Design For Manufacturing and Assembly eller DfMA tillämpades för att försöka reducera 
tillverkningskostnaderna genom en enklare design. Huvudsyftet med DfMA är att antalet 
ingående komponenter skall försöka reduceras samtidigt som sammansättningen av dem 
bör förenklas (Warsén och Leander, 1999).  

3.4.3 Designing Quality into the Product   
Vid utvärdering av valt koncept fastställdes att produkten fungerar som den ska, håller 
länge, möter kundens behov och önskningar samt att den är lätt att tillverka och montera, 
har få eller inga snäva toleranser och få kritiska egenskaper (Ullman, 2002).  
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4 Produktutvecklingsprocess 
Det arbetssätt som tillämpades grundades främst på Ullmans och Landqvists 
designmetodologi för produktutvecklingsprojekt. Metodologin är dock av projektgruppen 
specifikt anpassad för detta projekt med avsikt att på ett strukturerat sätt och med kreativa 
metoder bidra till framtagning av de allra bästa lösningarna för de olika komponenter som 
skall ingå i spegelskåpet. De olika momenten är problemanalys, idégenerering, realisering 
och resultat. 

4.1 Problemanalysfas 
I problemanalysfasen identifierades vilka funktioner ett spegelskåp bör ha, vilket 
formspråk målgruppen föredrar, vilka trender som står i fokus samt vilka krav Hafa 
ställer på produkten. Denna grundläggande information införskaffades främst genom 
kvalitativa intervjuer. 
 
De som intervjuades var utesäljare Anders Hansson, serviceansvarig Mille Jensen och 
CAM-ansvarig Per Jönsson (se bilagor 3, 4, 5). De som arbetar på företaget förväntas 
kunna sin uppgift och innehar därför ofta värdefull information som bör tas tillvara inom 
alla discipliner. Ytterligare genomfördes intervjuer med målgruppen, de tänkta nyttjarna 
av produkten (se bilaga 6). Här nyttjades även användarscenarios för att vidga 
informationssökningen (se bilaga 7). 
 
Som uppföljning till intervjuerna inleddes en benchmarking för översiktlig information 
om Hafas konkurrenter, samt en omfattande kartläggning av dagens trender (se bilaga 8 
respektive 9). Efter dessa aktiviteter ansågs tillräcklig information införskaffad för att 
kunna utföra en funktionsanalys samt upprätta en kravspecifikation (se bilaga 10 
respektive 11). 
 
Med dessa aktiviteter som inspiration utformades imageboards vilka sammanfattar och 
visualiserar det samlade intrycket produkten i slutändan skall kommunicera (se bilaga 
12). Viktiga begrepp så som kvalitet, innovativ design och stilrenhet fick en central roll 
delvis inspirerat av Hafas etablerade varumärke. 

4.2 Idégenereringsfas 
Detta var en omfattande fas. De olika ingående delarna i produkten utvecklades och 
utvärderades fortlöpande både var för sig och i samspel parallellt med övriga 
komponenter för att ge optimalt utslag av komponentkombination beträffande både 
design och funktion. Denna fas var starkt influerad av medvetenheten om de varierande 
associationer en produkt och dess semantiska egenskaper kan framkalla hos olika 
individer samt betydelsen av att behålla ett holistiskt perspektiv.  
 
Utvecklingsarbetet inom idégenereringsfasen inkluderar: 

• Formgivning av grundkonstruktion (skåp) 
• Formgivning av spegel samt dess upphängningslösning 
• Eventuella accessoarer 
• Belysning 
• Materialalternativ 
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Idégenereringsfasen delades således upp i de fem momenten. Momenten behandlades 
dock parallellt med varandra då produkten slutligen skulle bli en enhet och utstråla 
harmoni och stilrenhet. 

4.2.1 Formgivning av grundkonstruktion 
Efter klarläggning av all inhämtad information inleddes idégenereringsfasen med en 
brainstormingsession som indelades i två sektioner. En sektion som behandlade alla 
tänkbara alternativ för att förvara ting samt en sektion för innovativt designtänk och 
formgivning (se bilaga 13). Även benchmarking utfördes mellan 
brainstormingsessionerna för att hålla idéalstrandet levande och öppna upp för nya 
möjligheter.  

4.2.2 Första utvärderingstillfället av koncept 
Alla idéer bevarades som skisser och efter vidare utveckling av dessa utfördes en andra 
brainstormingsession där de olika idéerna utvecklades till koncept. Dessa 
brainstormingtillfällen resulterade i ett presentationsmaterial bestående av åtta koncept 
med tillhörande dellösningar, eller features, vilka redovisades för handledarna på Hafa (se 
bilaga 14). Presentationsmaterialet utvärderades även av Maria Schmidt Larsson från 
företaget Make Design i Göteborg. 
 
Efter intern utvärdering av koncepten inom projektgruppen (se bilaga 17, matris för 
design/utförande) samt möte med handledare på Hafa valdes ett av koncepten för vidare 
utveckling. De egenskaper företaget uppskattade hos konceptet var dess enkla men 
ändock innovativa utförande, dess funktionella accessoarer samt ett progressivt 
användande av nya materialkombinationer.  
 

 
Bild 4: Valt koncept från första utvärderingstillfället. 

 
Konceptet förväntades även vara positiv ur produktions- och kostnadssynpunkt samt lätt 
att introducera och sälja in hos målgruppen.    
 
Det valda konceptet genomgick en vidareutveckling som resulterade i fyra olika varianter 
av konceptet.  
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Bild 5: De fyra olika konceptförslagen som genererades ur det valda konceptet. 
 
I enlighet med Hafas övriga produktsortiment bestämdes yttermåtten för 
grundkonstruktionen (utan spegel). Dessa mått anses även hanterbara för de användare 
som har begränsat utrymme i badrummet. 
 
Djup: 142 mm 
Höjd: 690 mm 
Bredd: 600 mm 

4.2.3 Formgivning av spegel 
Arbetet med att finna den rätta spegelformen inleddes med benchmarking. De 
traditionella, rektangulära speglarna dominerar marknaden men andra former används av 
företag som lägger stor vikt vid design, dessa håller dock generellt lite högre priser för 
sina produkter. Att ha komplicerade former på spegeln gör produktionsprocessen mer 
invecklad och höjer därmed priset på grund av ökad volym spillmaterial enligt snickare 
Johan Andersson. 
 
Det viktigaste vid val av spegel för detta projekt var dock att den skulle harmoniera med 
skåpets grundkonstruktion, både visuellt och funktionsmässigt. Därmed valdes en 
traditionell, rektangulär spegelmodell med måtten: 
 
Djup: 4 mm 
Höjd: 785 mm 
Bredd: 309 mm 
 
Det valda konceptet för vidareutveckling inkluderade att spegeln skulle ha möjlighet att 
förflyttas mellan två punkter. Sålunda krävdes en teknisk lösning för hur denna funktion 
skulle uppfyllas. Det bästa alternativet var två skenor som placeras i varsitt spår på 
skåpets ovan- och undersida. På spegeln är fyra rullager fästade som passar in i skenorna, 
två på ovansidan och två på undersidan av grundkonstruktionen. De skenor som användes 
rekommenderades av förtaget Thuresson Trading i Jonstorp och var av typen Sliding 
System for Mirrors, System 1200/25, från företaget Koblenz. 

4.2.4 Accessoarer  
Under hela utvecklingsprocessen lades stor vikt vid att finna en innovativ design som 
skall tilltala den yngre köparen eller individer med intresse för inredning och nya 
lösningar. Trendanalysen som utfördes gav att accessoarer ligger i tiden och dessa kan 
fungera som smarta och användbara verktyg för att förhöja designvärdet och funktionen 
hos en produkt samt göra den mer levande och anpassningsbar efter hur trenderna skiftar. 
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En mindre, tredje brainstormingsession hölls för att utveckla de idéer till möjliga tillägg 
eller accessoarer till spegelskåpet. Sessionen gav ett antal olika tänkbara komplement till 
spegelskåpet som berörde nackspegling, smyckeförvaring och förvaring av små saker i 
mindre insatser i skåpet. Det förslag som gick vidare i processen var möjlighet till 
nackspegling då majoriteten av de intervjuade inom målgruppen önskade denna funktion. 

4.2.5 Belysning  
Ljus påverkar oss alla i högre utsträckning än vi tror eller i alla fall tänker på. Val av antal 
ljuskällor, färg och intensitet på ljuset kan framkalla olika känslor hos oss och kan ge stor 
skillnad i hur ett rum uppfattas. 
 
Hur väl färger återges är viktigt i ett badrum och denna förmåga graderas med hjälp av ett 
Ra-index från 0 till 100, där 100 motsvarar idealisk färgåtergivning. Olika ljuskällor 
innehåller olika mycket av blå, grön, gul och röd strålning. Endast de färger som finns i 
ljuset kan uppfattas (Arbetarskyddsfonden). För ytterligare information om ljus och dess 
egenskaper, se bilaga 15. 
 
Marknadsundersökningen som utfördes med målgruppen visade att belysningen var något 
av det viktigaste i ett badrum. Även här utfördes en benchmarking som visade vilka olika 
alternativ till belysning marknaden nyttjar idag (se bilaga 16). 
 
4.2.6 Materialalternativ 
Det primära materialvalet gällde grundkonstruktionen, själva skåpet. Idag använder sig 
Hafa främst av MDF- eller spånskivor med laminat eller folie av olika träslag. 
Datainsamlingen som utfördes i projektets inledande skede gav att målgruppen helst 
inreder sina badrum med trämöbler, gärna i lite mörkare träslag. Målgruppens 
resonemang stämde överens med utbudet från företagen idag. Hafa har dock uttryckt en 
önskan om en vidare materialresearch. De material som redogjordes för var plexiglas, 
Corian, Delian, Hi-Mac, lättbetong, glas, massivt trä, MDF, spånskiva och stål. Tanken 
med utredningen var inte nödvändigtvis att skåpet helt skulle tillverkas i något av de 
nämnda materialen utan snarare utgöra någon form av detaljarbete för att förhöja 
imagevärdet på produkten. Flertalet av materialen förkastades på grund av för högt pris 
eller för hög densitet medan andra fortsatte figurera i projektet. I bilaga 17 presenteras, i 
matrisen för material, den nyss nämnda utredningen. Matrisens kriterier utgår från 
produkten detta projekt behandlar och slutsatsen blev att de material som används idag är 
de mest optimala. Därav valdes spånskiva som tillverkningsmaterial (se bilaga 18 för 
information om spånmaterial och andra trämaterial). Detta material ansågs mest 
fördelaktigt med anledning av dess prisvärdhet, goda konstruktionsegenskaper och låga 
densitet.   
 
Denna materialstudie i samröre med besöket på Hem- och Inredningsmässan i Göteborg 
väckte dock tankar om att kombinera olika träslag, förslagsvis björk och valnöt för att 
förhöja designvärdet. 
 
En annan tanke som redan tidigare i projektet figurerat, och som nu fick chansen att 
utvecklas, var möjligheten att uppdatera spegelskåpet med utbytbara material som skulle 
kunna utgöra enbart en del av skåpet, förslagsvis bakstycket, för att inte ta överhand. 
Detta skulle ske på produktionsnivå och innebära en möjlighet för företaget att använda 
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samma konstruktion men ändå kunna följa trender genom att enbart ändra bakstyckets 
egenskaper i produktionen. Kunden erbjuds således även ett större sortiment. 
 

 
Bild 6: Förslag på olika material- och mönsterkombinationer. 
 

4.2.7 Andra utvärderingstillfället av koncept 
Grundkonstruktionen som valdes av Hafa utav flera andra koncept vid första 
utvärderingsmötet hade nu själv utvecklats till fyra koncept som även inkluderade spegel, 
belysning, olika materialkombinationer, realistiska mått samt förslag på placering av 
transformator för belysning. Ett heltäckande koncept valdes som ansågs redo att gå vidare 
in i realiseringsfasen.  
 

 
Bild 7: Det valda grundkonceptet. 
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4.3 Realiseringsfas 
Målet med realiseringsfasen är att utveckla det valda konceptet till en helhet med 
tillrättalagda detaljer, göra ritningar i Catia V5 och visualisera resultatet med renderingar 
i nyss nämnda CAD-program samt testa hållfastheten genom en fysisk modell. Den första 
aktiviteten var att tillrättalägga konstruktionen in i minsta detalj. 

4.3.1 Konstruktion 
Det huvudsakliga arbetet med utvecklingen av konstruktionen innefattade dimensionering 
av hyllplanen i alla riktningar, typ av sammanfogning av hyllplanen, infästning av 
hyllsystem i bakgrundsmaterialet samt hur belysningen med dess olika komponenter skall 
placeras. I badrum förekommer vissa bestämmelser över hur el, angående installation av 
lampor och transformator, som måste tas i beaktande (se bilaga 19). Alla aktiviteter 
utfördes med de formgivningsmässiga aspekterna i fokus. Konceptlösningen strävade 
dock efter att göras så produktionsvänlig som möjligt. I denna fas av projektet assisterade 
David Norell, produktchef på Hafa, vid utvecklingsarbetet för att försäkra valet av 
optimal konstruktion för företaget och för användaren.  
 
Sammanfogande enheter 
Det tillvägagångssätt och med vilka typer av enheter konstruktionen sammanfogas är 
förutbestämt av de leverantörer Hafa nyttjar. De typer av fäste som förekommer är snäcka 
eller skruv i kombination med träplugg. Snäckan eller skruven samverkar med träpluggen 
för hållfasthetens skull enligt David Norell, Hafa.  
 
Det är av stor vikt vilket avstånd som bestäms mellan de förborrade hålen för snäcka, 
skruv och träplugg samt avståndet från förborrat hål till hyllplanets slut. Avstånden får 
inte vara för små då sprickbildning kan uppkomma runt de borrade hålen. Det kritiska 
avståndet, eller det minsta tillåtna avståndet, för att spånmaterialet som hela 
konstruktionen är uppbyggd av skall hålla beror dock av ett antal variabler enligt David 
Norell på Hafa, så som spånskivans kvalitet och typ av skruv. Spånskivans kvalitet beror 
dock i sin tur av fabrikat, standard och även vilken världsdel den härstammar från.  
 
Med anledning av de många aspekter en spånskivas kvalitet beror av, samt det faktum att 
Hafas leverantör skall kunna tillverka skåpet, utarbetades en lista över de detaljer som 
leverantörerna erbjuder samt avstånd mellan förborrade hål och hyllkanter som enligt 
företagets erfarenhet inte ger upphov till komplikationer. Dessa uppgifter gäller för hela 
konstruktionen med reservation för ett fåtal justeringar av konstruktions-, design-, och 
hållfasthetsmässiga skäl. 
 
Leverantörsbestämda/standardiserade enheter, avstånd och detaljer: 

• Snäcka 
Snäckorna består av två komponenter. En långsmal del som skruvas ned i ett förborrat hål 
och som i detta fall sammanfogar hyllplan med hyllsida. Del nummer två av snäckan 
appliceras i ytterligare ett förborrat hål i 90˚ vinkel till den långsmala delen och vrids om 
för att framkalla drag. Snäckorna användes främst för att sammanställa ramen samt 
sammanföra hyllplanen. Anledningen till att använda snäckor istället för skruv på dessa 
delar är av designmässiga orsaker då snäckans huvud kan placeras på sådant vis att det 
inte blir synligt för betraktaren. Totalt användes 28 snäckor. 
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• Plugg 
Träplugg används för att ytterligare förstärka konstruktionen i samverkan med snäckorna 
och skruvarna. Då plugg används i kombination med både snäcka och skruv användes 
såldes 31 stycken.  

• Skruv 
För ändamålet användes en så kallad confirmatskruv. Dessa användes för att förankra 
hyllplanskonstruktionen till ramen och bakstycket. Skruv användes på de ställen där dess 
huvud inte skulle komma att synas då spegelskåpet var klart. Totalt användes 13 stycken. 
 

• Avstånd mellan snäcka och plugg är bestämt till 20 mm. 
• Avstånd mellan skruv och plugg är bestämt till 30 mm. 
• Avstånd från hyllkant till förborrat hål är bestämt till 23 mm. 

 
För att på ett konkret sätt undersöka de standardiserade uppgifterna och kontrollera 
hållfastheten i konstruktionen utfördes ett hållfasthetstest. Testets syfte var att ge en 
uppfattning om hur mycket belastning skruv/träplugg kombinationen klarar. Ett av 
skåpets hyllplan byggdes upp så likt det tänkta slutresultatet som möjligt. Denna del 
utsattes följaktligen för ett hållfasthetstest (se bilaga 20). Testet visade på mycket goda 
egenskaper hos ingående komponenter. 
 
Ram 
Att ha en stabil grund för hyllplanen är av stor vikt då hela konstruktionen skall vila på 
denna. Därför valdes att som grund ha en ram bestående av fyra reglar, två horisontella 
och två vertikala. Då både funktionsanalysen och intervjuerna poängterar vikten av 
kvalitet i produkten lades stor vikt vid att välja en stabil grund. Att utforma en ram gav 
även andra positiva effekter än stabilitet, nämligen utrymme att placera transformator 
med tillhörande kablage till belysning.  
 
Arbetet med att välja material till skåpet blev relativt omfattande. Marknaden erbjuder ett 
antal olika alternativ. För att frambringa klarhet i optimalt materialval utfördes en 
grundlig benchmarking med uppföljande utvärderingsmatris där ett antal olika material 
jämfördes avseende olika parametrar så som pris, produktionsvänlighet och erforderlig 
hållfasthet (se bilaga 20). Valt material för ram blev således spånskiva beklätt med folie 
och/eller melamin.  
 
Reglarnas bredd valdes till 50 mm. Reglarna gjordes så smala som möjligt för att spara 
vikt och material, men tillräckligt breda för att tillåta infästning av plugg och skruv 
bredvid varandra. Ramens tjocklek valdes till 22 mm för att ge tillräckligt utrymme för 
transformatorn till belysningen men var delvis nedsänkt 4 mm för bakstyckets placering.  
 
Reglar för förstärkning 
Då skåpets huvudsakliga formgivning består av delvis sammanhängande hyllplan krävdes 
förutom ramen, tillägg i förstärkningen i form av två kompletterande reglar. Reglarna är 
av samma typ som ramen och placerades vertikalt vid utvalda ställen för att täcka upp 
hyllplanens fria ändar och därmed bidra till att ge ytterligare fästpunkter till hyllplanen.  
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Bild 8a: Regelverket sett i perspektiv.  Bild 8b: Regelverket sett framifrån. 
 
 

Bakstycke 
Bakstycket valdes till samma material som ram och reglar men med minsta möjliga 
tjocklek. Detta för att minimera vikten samt få så litet djup som möjligt på skåpet utan att 
behöva inskränka på hyllornas djup. Bakstycket hålls på plats av hyllkonstruktionens 
förankrande i ram och reglar.  
 

    
Bild 9a: Bakstycket sett i perspektiv.  Bild 9b: Bakstycket sett framifrån. 
 
 

Hyllplan 
Vid utformning av hyllplanen fanns ett antal olika parametrar att ta hänsyn till. Bland 
annat vilken bredd dessa skulle äga för att få ett tillfredsställande djup på hyllorna. Här 
valdes ett djup som överensstämmer med Hafas övriga produkter, 120 mm. Därefter 
uppstod frågan om hyllplanens tjocklek. Då spegeln skall monteras på övre och undre 
hyllplanet via nedfrästa skenor valdes av hållfasthetsmässiga skäl en lite tjockare 
spånskiva, närmare bestämt 18 mm.  
 
Hyllplanens längd var även av stor vikt. Dels för att skåpet skulle få god tillgång till 
förvaring men också för att skåpet skulle få en harmonisk och tilltalande design. Här var 
även de produktionsmässiga aspekterna viktiga. För att underlätta produktionen 
eftersträvades en formgivning där så många hyllplan och även hyllplanssidor som möjligt 
kunde tillverkas i samma längd.  
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Bild 10a: Hyllplanen sett i perspektiv.  Bild 10b: Hyllplanen sett framifrån. 
 
 

 
 
Spegel 
För att få en enhetlig form på hela produkten valdes en rektangulär spegel. För att denna 
skall kunna glida i två skenor på skåpets över och undersida behövs fästpunkter för de 
glidhjul som är tänkta att använda. För detta ändamål limmas två spånskivor på spegelns 
kortsidor för att glidhjulen skall kunna skruvas fast. 
 
Just kvalitet var en egenskap som förekom bland topp tre angående beskaffenheter ett 
spegelskåp bör representera. Därav valet av en något mer avancerad spegelupphängning.  
 
Ytterligare en spegel applicerades på grundkonstruktionen för medgivande av 
nackspegling. Spegeln är löstagbar och fästs med hjälp av magneter. 
 

    
  
Bild 11a: Spegeln med pålimmade spånskivor Bild 11b: Visar den löstagbara nackspegelns  
 för upphängningen på skåpet.  placering. 
 
 

Belysning 
Huvudkraven för belysningen var att det inte fick blända, den skulle återge färg väl och 
inte ge upphov till skuggor. Utifrån dessa kriterier valdes att placera belysningsarmatur 
både ovanpå skåpet och på skåpets undersida. Den övre belysningen består av två 
lampetter vilka sträcker sig över spegeln och lyser upp densamma. Belysningen under 
skåpet är så kallade downlights och verkar mer som en imageförhöjande detalj. 
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En annan aspekt av belysningsproblematiken är hur den rent praktiskt skall placeras i och 
på skåpet. Förutom själva lampan skall även kablage och transformator rymmas på något 
diskret sätt som dessutom måste vara skyddat mot vatten. Genom att placera 
transformatorn högre upp än kablarna omöjliggjordes möjligheten för vatten att rinna 
utefter kablaget in i transformatorn.  
 

  
 
Bild 12: Förslag till belysning ovanpå skåpet. 

4.3.2 Ergonomi  
De ergonomiska aspekterna i projektet var inte så omfattande, men det fanns ändock ett 
antal praktiska tillämpningar inom ämnet att belysa. Ett par kritiska momenten vid 
användandet av ett spegelskåp kunde lokaliseras. För det första spelar spegelskåpets 
placering i höjdled in för den ergonomiska situationen, men då placeringen anpassas av 
användaren själv lämnades den utanför projektet.  
 
Det fanns dock två andra aspekter som förtjänade uppmärksamhet, för det första, djupet 
på skåpet. Om skåpet blir för skrymmande i djupled i förhållande till väggen riskerar 
användaren att slå huvudet i skåpet då denne exempelvis skall tvätta ansiktet. Åtgärden 
bestod i att välja en nätt utformning av hyllplanen i djupled. För det andra gäller det 
ansträngningen vid förflyttning av spegeln i sidled. För att ge maximal praktisk komfort, 
minimal ansträngning för användaren och samtidigt inge kvalitetskänsla hos produkten 
användes kullager vid konstruktion av spegelns upphängning.  

4.3.3 Montering 
Vid mötet mellan formgivning och konstruktion lades fokus på att standardisera 
utformningen av de ingående delarna med målsättning att använda likformiga delar 
placerade på olika ställen i konstruktionen utan att inskränka det designmässiga värdet. 
 
Under hela processen har hänsyn tagits till att minimera antalet ingående komponenter 
med assistans av metoden DfMA samt fortlöpande fastställt att produkten håller hög 
kvalitet och möter kundens behov och önskningar. All montering utföres i fabrik. 
 

4.4 Resultatfas 

4.4.1 Virtuell modell 
I den sista fasen lades fokus på att visualisera resultatet. För ändamålet användes CAD-
programmet Catia V5 R16. En virtuell modell av produkten skapades del för del och 
lades ut på ritning (se bilaga 21). Även renderingar där produkten presenteras i sin tänkta 
miljö skapades. I samband med denna aktivitet namngavs spegelskåpet till Maze 
(labyrint) med anledning av dess form. 
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4.4.2 Slutpresentation 
En presentation hålls i projektets slutfas för att redovisa för arbetsgången och resultatet 
arbetet genererade. Slutpresentationen är både skriftlig och muntlig och omfattar även en 
utställning där den färdiga produkten, i form av en prototyp, visas.  
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5. Resultat 
Projektet resulterade i ett designkoncept för spegelskåp som skall uppfylla Hafas önskan 
om att införa nytänkande inom området för badrumsmöbler. Resultatet baseras på 
insamlad information vid problemanalysfasen samt den uppföljande idégenereringsfasen. 

5.1 Resultat från problemanalysfasen 

5.1.1 Benchmarking 
De flesta av de större företagen verksamma inom badrumsinredning uppvisar välsorterade 
sortiment där olika trender finns representerade, så väl nya som gamla. Merparten 
erbjuder trendriktiga helhetslösningar där kunden förväntas byta ut hela sin inredning.  
 
Benchmarkingen gav även att då fokus riktas mot dellösningar, så som spegelskåp, 
minskar variationen om köparen letar efter innovativ och trendriktig design. De flesta 
företagen erbjuder endast traditionella skåp med en eller två spegeldörrar och/eller skåp 
med skjutspegel. Många av konkurrenterna verkar inte lägga ner allt för stor möda på att 
utforma spegelskåp, utan fokuserar mer på design av bänkar med lådor som kompletteras 
med att enbart ha en spegel, utan förvaringsmöjligheter, ovanför handfatet. 
 
Projektet syftar dock till att attrahera en något yngre publik som poneras bo i exempelvis 
hyreslägenheter och inte har möjlighet att utföra alltför omfattande ingrepp på 
badrummets inredning, men som ändå vill ha ett trendigt badrum. Ett nytt, innovativt, 
men ändock funktionellt spegelskåp skulle kunna erbjuda just detta. 

5.1.2 Trendanalys 
Medveten, funktionell design, samt kvalitet och leveranssäkerhet har hamnat i fokus och 
är idag en stark drivkraft och trend hos svenska tillverkare allt eftersom konkurrensen 
från utländska företag växer.  
 
De generella trender som florerar i samhället påverkar även hur badrum inreds. De 
starkaste tendenserna indikerar få linjer, mörka träslag och retroutförande, vilka är trender 
som varit och fortfarande lever. Det allra senaste är inslag av asymmetriska detaljer, ett 
mjukare utförande i formspråket samt att arbeta med olika slags belysning för att förhöja 
designvärdet. En annan stark trend är att anlägga ett tidsbeständigt badrum för att sedan 
följa kortvariga modetrender genom att ändra detaljer och accessoarer i sitt badrum.  

5.1.3 Intervjuer 
Badrumsskåp är ett populärt ställe för förvaring av toalettartiklar. Den tänkta köparen och 
användaren av den för detta projekt framtagna produkten är kvinnor mellan 25-35 men 
även äldre kvinnor som intresserar sig för nytänkande design. Intervjuerna med 
målgruppen gav att merparten av de tillfrågade ville ha ett antal olika funktioner i sitt 
skåp, så som möjlighet till både öppen och stängd förvaring och nackspegling. 
Designmässigt framhölls strama och enkla linjer, stilrenhet, sparsamhet och 
funktionalitet. 
 
Ytterligare intervjuades nyckelpersoner hos Hafa. Resultatet av dessa intervjuer var 
entydigt, de viktigaste nyckelorden som skall förknippas med ett spegelskåp tillverkat av 
Hafa är kvalitet, tidsenlig design och funktionalitet. 
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5.1.4 Varumärkesanalys 
Hafa arbetar enligt konceptet att tillverka badrumsmöbler som är och ser exklusiva ut och 
som har hög kvalitet, men till ett överkomligt pris. Inga detaljer skall lämnas åt slumpen, 
lådor och luckor är dämpade vid stängning och skåp tillverkas i en mängd olika storlekar 
för att alla skall kunna finna något som passar. 

 
 
Bild 13: Marknadsposition för Hafa.  
 
Det övergripande designspråket talar om en stilren och diskret utformning. Hafas möbler 
skall kommunicera ett högt kvalitetsvärde, elegans och funktionalitet. 

5.2 Resultat från produktutvecklingsprocessen 

5.2.1 Slutligt koncept 
Konceptets konstruktion och dess egenskaper validerades och kontrollerades för att 
säkerställa uppfyllandet av de krav och önskningar kravspecifikationen och 
funktionsanalysen belyste. Konceptförslaget är på alla vis anpassat efter målgruppen och 
företaget genom tillämpande av verktyg som skall samla in och omvandla information till 
en fysisk produkt. 
 
Det slutgiltiga resultatet blev ett spegelskåp med ett formspråk som väl överensstämmer 
med de trender som florerar. Resultatet anses även uttrycka kvalitet, elegans och 
prisvärdhet, vilka är några av de värden varumärket Hafa står för.  
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Bild 14: Slutgiltigt konceptet utan spegel samt med spegel på vänster respektive höger sida. Här presenteras 
även olika förslag till material- och färgkombinationer. 

5.2.2 Slutligt koncept renderat 
För att ytterligare visualisera resultatet utfördes en rendering i Catia V5, Photo Studio. 
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Bild 15: Slutligt koncept renderat. Tilläggas bör att handfatet enbart existerar i bilden för att ge en tydlig 
helhetsbild, ingår således inte i projektet.  
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6. Analys 

6.1 Analys av resultat 
Den initiala fasen av detta projekt bestod i att tillsammans med företaget Hafa utarbeta 
riktlinjer för hur arbetet skulle bedrivas, alltså vilken roll de skulle spela i processen, hur 
stort inflytande de skulle ha och vad som förväntades av projektgruppen respektive 
företaget. Där till fastställdes även tydligt syfte, mål och avgränsning för projektet. 
Övergripande kan dessa aktiviteter sammanfattas med att projektet skulle vara på 
konceptuell nivå med möjlighet till prototypframställning under förutsättning att 
resultatet blev framgångsrikt. Projektets huvudsyfte var även att låta kreativiteten få fritt 
spelrum och verka inspirerande och utvecklande för Hafa som vill attrahera en yngre och 
trendmedveten målgrupp. Därmed instruerades projektgruppen att lämna ekonomiska och 
produktionsmässiga aspekter åt sidan. 
 
Projektets fortskridande följde dock inte helt de riktlinjer som var tanken. Då företaget är 
mer vant att arbeta på operativ nivå med stränga kostnadskalkyler och standardiserade 
produktionsprocesser var det svårt att förhindra införandet av hänsynstagande till dessa 
aktiviteter. Därmed styrdes projektet mot ett mer, för företaget, realistiskt resultat, dock 
på bekostnad av den kreativa mångfalden. Slutresultatet kom att bli en kompromiss 
mellan de ursprungliga riktlinjerna och företagets mer praktiska och konkreta synsätt på 
produktutveckling. Utvecklingsarbetet fick en smalare väg att gå, men stora delar av det 
huvudsakliga syftet skulle ändå förbli intakt i slutändan.  
 
Kompromissen bestod i att det resultat som enbart skulle vara på konceptuell nivå med 
kreativt designspråk och nytänkande inom materialsektionen blev mer inriktat åt 
detaljplanering med produktions- och funktionspraktiska lösningar i centrum. 
 
Tilläggas bör att intervjuerna med målgruppen och de anställda på Hafa inte anses vara 
etablerad fakta. Denna aktivitet genomfördes således med intentionen att ge indikationer 
på vad enskilda individer lägger för värden i de trender som råder och de produkter som 
finns på marknaden idag utifrån den situation de befinner sig i. Intervjuerna gav även 
information om vad som skulle kunna vara önskvärt att förändra. Resultatet av 
respondenternas uppfattningar tolkades av projektgruppen.  
 
Benchmarkingen är även den utförd och tolkad av projektgruppen. Denna aktivitet 
syftade till att ge större inblick i branschen och samtidigt inspirera, men kan inte heller 
anses vara vedertagen fakta, utan fritt tolkad information av de operativa utredarna. 

6.2 Teoretisk analys 
Projektet guidades av Ullmans ”The Mechanical Design Process”, Landqvists ”Vilda 
idéer och djuplodande analys” samt Warsén & Leanders ”Resa i design”. Anledningen till 
att inte hålla sig till en arbetsgång var att ingen av dessa metodologier ansågs lämpade att 
vägleda projektet fullt ut. Ullmans designprocessmodell baseras på många små steg och 
ansågs svår att överblicka. Landqvists modell representerar motsatsen, innehåller alltså 
inga detaljerade steg utan mer en grov sammanfattning. Ur detta sprang en av 
projektgruppen fabricerad process anpassad för produktutveckling på konceptuell nivå. 
Den nya modellen baseras på fyra olika faser; problemanalysfas, idégenereringsfas, 
realiseringsfas och resultatfas.  
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Till en början fungerade modellen förträffligt. Problemanalysfasen och 
idégenereringsfasen fortskred utan komplikationer. När såväl realiseringsfasen tog vid 
började projektet frångå initialsyftet. Den kreativitet som projektgruppen uppvisat under 
idégenereringsfasen mottogs mycket positivt av företaget men blev ändock lidande på 
grund av kostnads- och produktionsmässiga skäl. Därmed blev det svårare att följa den 
från början planerade arbetsgången. Den utarbetade arbetsgången där problemlösning 
sker efter specifik plan, vilket även Ullman förespråkar, frångicks. Därmed ökade även  
angelägenheten att medvetet arbeta för behållandet av det holistiska perspektivet och se 
till produktens helhet då realiseringsfasen antog en snävare, mer detaljerad, väg med 
många oplanerade avbrott för problemlösning. 
 
Arbetssättet för detta projekt kombinerade både kreativa metoder och rationella metoder. 
Syftet var att utveckla ett systematiskt tillvägagångssätt i idégenereringsfasen, men med 
kreativa metoder stimulera det nyskapande tänkandet. Dessa metoder i kombination 
genomsyrade hela projektet när det betraktas i efterhand, men beror mer på 
projektgruppens individuella egenskaper än medvetna handlingar. 
 
När realiseringsfasen tog sin början startade en medveten strävan mot att använda 
Ullmans morfologiska metoder, att se alternativa lösningar till ett och samma problem 
samt möjligheten att kombinera flera olika uppsättningar av design- och 
funktionslösningar med varandra. Denna metod fick positivt utslag och frambringade 
både kreativitet och optimala kombinationer.  
 
Den benchmarking som utfördes i projektet delades upp på två tillfällen. Avsikten med 
detta var att inte låsa fast kreativiteten till de lösningar som redan existerade. Alltså 
utfördes en benchmarking initialt för att ge ytlig kännedom om branschen och först efter 
den initiala brainstormingsessionen utföra en mer ingående undersökning. Resultatet blev 
gott, men det skulle dock vara tidsbesparande att göra en grundlig research innan 
brainstormingsessionen för att inte ockupera tankarna på lösningar som redan existerar. 
 
Konceptutvärdering gjordes i nära samarbete med Hafa vid två separata mötestillfällen dit 
projektgruppen kom med väl genomarbetat presentationsmaterial. Proportionsenliga 
skisser färglagda med markers och bearbetade i Photoshop. Vid dessa tillfällen 
medverkade olika personer från Hafas personal och här bekräftades Monös tankar om hur 
en produkt uppfattas olika beroende på vilka egenskaper betraktaren besitter. De som var 
verksamma inom design och marknadsföring kan exempelvis identifieras som 
konstnärliga eller kommersiella och koncentrerade sig på produktens utseende. Personal 
verksam inom konstruktion, som kan tänkas representera den praktiska och industriella 
betraktaren, såg främst produktionsmässiga detaljer.    
 
Den metodologi som följdes i detta projekt var till stora delar utarbetad av projektgruppen 
innan projektet inleddes. Metodologin var dock starkt inspirerad av Ullmans process där 
problemformuleringsfasen belyses som en fundamental del. Där förekom inga svårigheter 
att sätta upp syfte, mål och avgränsning. Allt eftersom projektet fortskred uppstod dock 
behov till modifikation av den ursprungliga planen för att tjäna målet, att frambringa ett 
resultat som tilltalade både projektgruppen, företaget och slutligen målgruppen. 
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7. Diskussion 
Vid betraktande av projektet i efterhand bör både de negativa och positiva delarna 
belysas. Det som upplevdes som negativt under arbetes gång bör inte nödvändigtvis ha 
inneburit negativa konsekvenser för resultatet. Tvärtom kan dessa, oftast oförutsedda, 
aktiviteter få positiva effekter. Exempelvis framgår av analysen att realiseringsfasen var 
problematisk med många avbrott för att lösa detaljer som inte initialt var inplanerade att 
ens vara en del av projektet och olika aspekter introducerades som inte egentligen skulle 
påverka resultatet. Dessa faktorer var bland annat ekonomiska och produktionsmässiga. 
Det är lätt att dra slutsatsen att dessa aspekter skulle inskränka det kreativa tänkandet och 
frambringa ett mindre attraktivt resultat. Det kan också vara så att fler krav innebär större 
utmaning och fokusering på att framkalla en optimal lösning som dessutom kommer att 
vara skräddarsydd för ändamålet. Slutsatsen består i att det inte är kvantiteten som 
premieras utan kvalitén på det reella och definitiva resultatet. 
 
En del av syftet var att inspirera Hafa till nytänkande inom designområdet med innovativa 
idéer. Om det ursprungliga syftet och målet följts skulle dock resultatet riskerat att bli allt 
för surrealistiskt för företaget att ta till sig. I den meningen var således inskränkningarna 
enbart positiva då Hafa nu kan se möjligheten att producera resultatet. Lärdomen består i 
att öppenhet och flexibilitet alltid främjar slutprodukten. 
 
Hafa hade stort inflytande över vilket koncept som valdes att presenteras som slutresultat. 
Valet genomfördes under två separata möten. Det kan dock vara så att 
presentationsmaterialet var allt för väl bearbetat så att beslutsfattarna inte enbart såg 
formspråket utan även påverkades av exempelvis färgval på skisserna. 
 
Projektarbetet och denna dokumentation över fortskridandet har varit fokuserat på vilket 
syftet, målet och avgränsningarna fastställts till och hur väl de uppfyllts. Det bör dock 
poängteras att det är kunden och användaren som skall bli nöjda. Även om slutresultatet 
mottas positivt av företaget är det inte säkert att uppfattningen delas av marknaden då 
denna ofta väljer produkter utefter andra kriterier än tillverkarens. Denna aspekt 
uppmärksammades i problemanalysfasen och intervjuer med målgruppen genomfördes 
för att ge en bild över hur kunden väljer sin badrumsinteriör. Det är dock problematiskt 
att utforma intervjuguider som uppfattas på samma sätt av alla respondenter. Effekterna 
av bristfällig analys av kundens krav och önskemål uppdagas dock inte förrän produkten 
lanseras.  
 
Initialt fastställdes att projektet skulle föras på konceptuell nivå och med önskan om att 
ändå tillverka en prototyp. Att projektet allt eftersom det fortlöpte blev mer detaljerat 
berodde alltså inte enbart på ekonomiska och produktionsmässiga aspekter som tidigare 
nämnts, utan även den vilja som fanns att tillverka en fungerande prototyp. Därmed 
krävdes reella lösningar och detaljritningar. Den växande fokuseringen på att frambringa 
fungerande prototyp kan dock ha inskränkt på den tid som istället skulle kunna ha lagts 
på att utveckla produktens formspråk ytterligare, vilket är av större vikt vid ett rent 
konceptuellt arbete. 
 
7.1 Egen reflektion  
Resultatet av detta examensarbete emottogs väl av företaget och upplevs av 
projektgruppen som väl genomfört arbete. Projektets olika destinationer bidrog till 
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nyttjande av förvärvad kunskap från utbildningen samt inhämtande av ny teoretisk och 
praktisk kunskap inom områden som design, träindustri och elkunskap.  
 
Genomgripande kan fastställas att avgränsningar för projekt av denna typ måste göras 
kontinuerligt för att arbetet skall bringa ett tydligt resultat. Det är lätt att halka in på 
sidospår, vilket i sig kan vara positivt för kreativiteten, men kan dock verka negativt för 
huvudsyftet. Detta fenomen kan exemplifieras då det hos projektgruppen, efter att ha 
börjat förfina det slutgiltiga konceptet, väcktes en önskan om att kunna vända 
konstruktionen åt vilket håll kunden så önskade. Beroende av vart i badrummet handfatet 
är placerat möts betraktaren av antingen höger eller vänster sida av skåpet då det ser helt 
olika ut på respektive sidor. Optimalt skulle konstruktionen med alla dess skruv- och 
plugghål göras på så vis att de ingående delarna fungerade för båda skåpen. Att ta detta 
hänseende i beaktande skulle dock vara allt för tidskrävande, därför lämnades 
förverkligande av dessa funderingar utanför arbetet.   
 
Företagets och projektgruppens olika arbetssätt gav även positiva effekter hos båda parter 
för den lärdom som arbetet frambringade. Projektgruppen fick en vidare förståelse för hur 
projekt kan bedrivas i ett svenskt, framgångsrikt företag och vilka aspekter som 
premieras. Företaget i sin tur fick erfara ett mer fritt innovationsarbete där kunden sätts i 
fokus. 
 
En del av projektet som inte anses helt tillfredsställande är dock materialavsnittet där 
förhoppningen från början var att erbjuda Hafa nya, spännande materialalternativ. Varför 
denna aktivitet i efterhand anses vara ett misslyckande beror på Hafas intresse av att 
införa nya material i sortimentet.  Efterforskningarna i ämnet resulterade dock i att nya 
material var svåra att introducera av bland annat kostnadsskäl. Dock presenterades olika 
alternativ för Hafa. 
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BILAGA 1 
 
 

Projektbeskrivning  
 
Projekt- 
Grupp:    Evelina Gustavsson Camilla Schough 
    820209-5926  810409-1601  
    evelina.o.gustavsson  schough8@yahoo.se 

  @hotmail.com 0768-50 50 55 
  0702-36 44 99   

 
Titel på examensarbete: Spegelskåp Maze  
 
Uppdragsgivarens namn:  Hafa AB 
Handledares namn på företaget: David Norell och Cecilia Derle 
 
Syfte med projektet: De flesta spegelskåp har idag samma 

formspråk. Hafa har för avsikt att utveckla 
denna sektor för att öka i konkurrenskraft. 
Målet är att ta fram en innovativ design på 
spegelskåp som representerar det nytänkande 
Hafa strävar efter i sin nya produktserie 
Young, vilken skall attrahera den yngre 
köparen. 

 
Förmodad metodologi: Landqvists och Ullmans designmetodik 

specifikt anpassad för detta projekt. 
 
Summering av relevant litteratur: Cagan, J., Vogel, C.M. (2002). Creating 

Breakthrough Products. USA: Prentice Hall 
 
Landqvist, J. (2001). Vilda idéer och 
djuplodande analys- Om designmetodikens 
grunder. Stockholm: Carlssons Bokförlag 
 
Monö, R. (1997). Design for Product 
Understanding. Stockholm: Liber AB 
 

 
Tillgänglig data: Relevant litteratur, Internet samt muntliga 

källor 
  
Datorprogram och nödvändiga  
faciliteter: Dataprogram: Catia V5, Word, Excel, 

InDesign, Photoshop 
 
Ganttschema: Se bilaga 2. 
 
Nedanstående signaturer måste vara ifyllda: 
 
Startdatum:_______________________ (Sign. HH 

Handl.):___________________________ 
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BILAGA 2 
 
 

Ganttschema 
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BILAGA 3 
 

 
Intervju med Anders Hansson 
 
Datum: 2006-09-06 
 
Intervju med: Anders Hansson, utesäljare på företag som säljer Hafas produkter. 
 
Syfte med intervjun: Att erhålla information om de trender som råder inom 
spegelskåpssektionen, vad som är viktigaste egenskapen hos en produkt, vad en produkt 
bör uttrycka, vilken funktion som är mest efterfrågad samt vilken typ av spegelskåp som 
är mest eftertraktad på marknaden utifrån de iakttagelser Anders gjort.  
 
Frågorna presenterades och besvarades enligt följande guide: 
 

1. Vilken trend är starkast nu och gäller samma trend för ung som gammal, 
man eller kvinna? 

Svar: Raka linjer samt mörka träslag has den yngre generationen. De som är lite äldre vill 
i större utsträckning ha ljusa träslag och mjukare linjer. Oftast kommer köparna i par, 
man och kvinna, och då får mannen ge vika för kvinnans åsikt. Alltså är det generellt så 
att det är genom kvinnan man kan se vad trenden är. Vad männen verkligen vill ha är 
svårare att reda ut. 

 
2. Vad är viktigast hos en produkt, exempelvis design, funktion med mera? 

Svar: Viktigast hos en produkt är kvalitet, gedigenhet, design, i inbördes ordning. Priset 
är idag av underordnad betydelse. 
 

3. Vad är viktigast att en produkt uttrycker, exempelvis robusthet, enkelhet, 
funktion, stil med mera? 

Svar: Att inreda toaletten har idag blivit vad köksinredning var för ett par år sedan. 
Badrummet skall idag inte bara vara dit man går för att göra sig i ordning, helst skall 
badrummet vara ett rum där man kan ha en skön stund, som på en spaanläggning. 
Spegelskåpet och andra inredningsdetaljer har därav fått en viktigare roll i sammanhanget 
varvid spegelskåpet sålunda inte enbart skall erbjuda förvaring utan även vara 
framträdande i inredningen, ge ett bestående intryck. Träslagen behåller dock sin status, 
färg på interiörerna är något som ingen riktigt vågat sig på än. 

 
4. Vilken är den mest efterfrågade funktionen? 

Svar: Förutom bra förvaringsmöjligheter vill köparen ha dubbelspeglar (kvinnor vill 
kunna spegla sig baktill) samt belysning både uppe och nere. 

 
5. Vilken typ av spegelskåp säljs mest idag? 

Svar: De bäst säljande produkterna idag är Anna och Johan, vilka är två traditionella 
spegelskåp med dubbelspeglar. 
 

6. Vilka material används till skåpen? 
Svar: Materialen som används är MDF eller spånskiva med folie. 
 

7. Föredrar de flesta köparna öppna eller stängda skåp? 
Svar: Köparen vill oftast ha stängda lagringsutrymmen. 
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BILAGA 4 
 

 
Intervju med Mille Jensen 
 
Datum: 2006-09-07 
 
Intervju med: Mille Jensen, serviceansvarig vid Hafa badrum. 
 
Syfte med intervjun: Att erhålla information om vilka produktproblem servicesektionen 
anser ta störst plats inom spegelskåpssektionen samt även viss information om vad Mille 
anser är viktigaste egenskapen hos en produkt, vad en produkt bör uttrycka samt vilken 
funktion som är mest efterfrågad utifrån erfarenheter inom företaget.  
 
Frågorna presenterades och besvarades enligt följande guide: 
 

1. Av vilken anledning lämnas spegelskåp ofta in hos er för service? 
Svar: De Kritiska detaljerna är oftast gångjärn vid speglarna, att det kommit in luft mellan 
dubbellimmade speglar, att transformatorn till lyset gått sönder eller att folk använder 
halogenlampor med för hög Wattstyrka (träet vidgas av värmen och lampan trillar ut). Ett 
annat stort problem, som dock inte hamnar under kundservice, är att få hela speglar från 
fabriken, alltså paketeringsproblematik. 
 

2. Ur servicesynpunkt, vad är viktigast för designers och produktutvecklare att 
tänka på vid konstruktion av spegelskåp? 

Svar: Att hålla sig till standarddetaljer och mått, exempelvis samma glasdjup, hyllbärare, 
lampor och transformatorer. 

 
3.  Vad är viktigast hos en produkt, exempelvis design, funktion med mera? 

Svar: Viktigast hos en produkt är kvalitet, tuff design, funktionalitet och att det finns 
nackspegel. 
 

4.  Vilken känsla eller vilka värden skall en produkt främst uttrycka? 
Svar: Tidsenlig design och god kvalitet. 

 
5. Vilken är den mest efterfrågade funktionen? 

Svar: Unga människor som enbart köper ett spegelskåp tänker mycket på priset. De köper 
hellre ett enkelt, billigt skåp som de kompletterar med accessoarer, typ korgar. Design har 
oftast större betydelse än funktion. 
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BILAGA 5 
 
 

Intervju med Per Jönsson  
 
Datum: 2006-09-07 
 
Intervju med: Per Jönsson, CAM-ansvarig vid Hafa badrum, främst inom porslin och 
möbler. 
 
Syfte med intervjun: Att erhålla information om kvalitet hos spegelskåpssektionen, vilka 
visualiseringsprogram som används samt även viss information om vad Per anser att en 
produkt skall förmedla.  
 
Frågorna presenterades och besvarades enligt följande guide: 
 

1. Vad är största anledningen till kvalitetsbrister inom företaget? 
Svar: Hafa är ett snabbt växande företag som inte riktigt hinner anpassa sig till sin egen 
expansion. Kvalitetssäkringen hinns därför inte riktigt med. 
 

2.  Vilka visualiseringsprogram används av Er på Hafa? 
Svar: Room (vilket kan användas av kunder på hemsidan), samt Winner. 
 

3. Vad skall en produkt förmedla? 
Svar: Kvalitet och design till rätt pris. Funktion är också viktigt, men oftast går design 
före. Det optimala är ju självklart att funktion och design skall gå hand i hand. 
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BILAGA 6 
 

 
Intervjuguide och sammanställning 
Syftet med intervjuerna är att utreda vad målgruppen anser vara ett optimalt utformat 
spegelskåp, både ur funktionell- och visuell synvinkel. Frågorna är anpassade på sådant 
vis att även funktioner som idag inte finns på eller i anslutning till spegelskåp skall kunna 
träda fram. Intervjuerna har även som syfte att ge en samlad bild av målgruppens 
önskningar och åsikter då gruppen är bred inte bara ur ett åldersperspektiv utan även 
gällande familjebildning och arbetssituation. Intervjuerna skall förhoppningsvis ge 
indikationer på vad som är gemensamt för dem som kallas Young, 20-35 år, samt för dem 
som kan benämnas som Young at heart, 35- år.  
 
Frågor till målgruppen Young eller Young at heart: 
 
1. Vad gör du i ditt badrum förutom de naturliga behoven?  
  
2. Vilka funktioner ska finnas i ett badrum? 
  
3. Vart förvarar du helst dina badrumsaccessoarer?  
  
4. Föredrar du öppen eller stängd förvaring? 
  
5. Vilken design föredrar du? 
  
6. Det är mycket trä som gäller nu, är andra material välkomna? Vad föredrar du? 
  
7. Vilka tre egenskaper värdesätter du hos ett spegelskåp?  
 
Personer som blivit intervjuade: 
 
Hanna, 23 
Evelina, 24 
Stina, 24 
Johanna, 24 
Johanna, 25 
Karin, 25 
Ida, 25  
Lisa, 25 
Lena, 25 
Camilla, 25 
Frida, 25 
Viktoria, 30 
Linda, 31 
Agnes, 33 
Yvonne, 37 
Mona, 51 
Wiviann, 52 
Rose-Marie, 54 
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Intervjusammanställning 
Förutom de självklara aktiviteterna i ett badrum som att uträtta de naturliga behoven och 
tvätta sig används badrummet till sminkning, göra hårinpackningar, raka benen, 
tandborstning av sig själv och barn, vägning, manikyr, klämning av pormaskar samt 
klädtvätt. Till de något mer överraskande sysselsättningarna tillhör att prata i telefon samt 
förfesta med kompisarna.   
 
Ett badrum kan innehålla många olika funktioner. Förutom basfunktionerna som toalett, 
dusch och/eller badkar samt handfat har många idag golvvärme, varierande belysning, 
slingor för handdukstorkning för att nämna några. De individer som intervjuades var helt 
eniga om att de viktigaste funktionerna i ett badrum är bara fullgod belysning, stor spegel 
(och gärna möjlighet till nackspegling), eluttag samt stor tillgång till förvaring av olika 
dimensioner samt avställningsytor. Andra funktionsaspekter som framkom var att det 
skulle vara varmt och mysigt i badrummet samt att det gärna skall gå att reglera 
belysningens ljusstyrka. Majoriteten är mest intresserade av de sedvanliga och frekvent 
nyttjade basfunktioner, de mer avancerade tillämpningarna som nämndes i början av 
stycket var underrepresenterade. 
 
Det finns många altarnativ att förvara saker på. Förutom de uppenbara som skåp, lådor 
eller hyllor finns även korgar, askar eller krokar för att nämna några alternativ. De 
intervjuade individerna är rörande överens om att de vill ha möjlighet att förvara sina 
badrumsföremål på olika sätt. Smink, parfym och body lotion kan stå på öppna hyllor 
medan rakhyvlar, tamponger och nagelsaxen gärna får vara gömda i ett skåp. Det mest 
populära sättet att förvara saker var i just skåp, men gärna i kombination med korgar, 
hyllor och även krokar för smycken var önskvärt. Majoriteten föredrar stängd förvaring 
för att det ger ett mer städat intryck och för att sakerna inte blir så dammiga när de är i 
tillslutna förvaringsutrymmen. Nästan hälften av de intervjuade var dock positiva till att 
även ha tillgång till öppna ytor för de frekvent använda badrumsattiraljerna eller för 
vackra ting vilka spelar en roll i badrumsinredningen. 
 
Vilken design som föredras framför andra är oftast en produkt av vad inredare och 
designers presenterar och producerar just för tillfället. Det kan vara en förklaring till att 
flertalet var inriktade på samma typ av formgivning. De mest använda adjektiven som 
användes för att beskriva den föredragna designen var strama och enkla linjer, stilrenhet, 
sparsamhet och funktionalitet. Många är dock öppna för att bryta det strama och enkla 
med någon rolig/smart finess eller tillhörande accessoarer. Viktigt är dock att det skall 
vara lätt att rengöra förvaringsutrymmena. Överraskande är att majoriteten väljer ljus 
inredning framför mörk. Annars är ju trenden generellt just nu att inredningen skall 
utgöras av de mörkare träslagen. 
 
Att införa andra material än trä i badrummet verkar inte vara så populärt. Åsikterna går 
dock isär hos de intervjuade. Det primära är att det är material som är lätta att torka av 
och hålla rena i så fall, exempelvis plast eller möjligtvis metall. 
 
De tre mest populära funktionerna hos ett spegelskåp är bra belysning (behövs vid 
sminkning), spegel för både framsidan och baksidan samt bra förvaring i hyllor av olika 
höjd - höga hyllor för schampo och lägre för smink. Åtskilliga nämner även att tilltalande 
design är en viktig egenskap hos spegelskåp samt, åter igen, att det skall vara lätt att 
rengöra.  
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BILAGA 7 
 

 
Användarscenario 
 
 
Målgruppsscenario 1 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 25 år 
Status: Singel 
Yrke: Studerande 
 
0700 Väckarklockan ringer. 
 
0715 Befinner sig i duschen och följer upp med sminkning. Sminket finns att finna i ett 
enkelt spegelskåp med dubbeldörrar. Hon tar ut puder, rouge, ögonskugga, kajalpenna 
och mascara och försöker få plats med allt på handfatet för att allt ska ligga tillgängligt. 
Sakerna ramlar ner i handfatet. Håret har hon oftast uppsatt. För att se resultatet av 
håruppsättningen bakifrån har hon en lös spegel liggande i skåpet. Till slut är ansiktet 
målat och håret klart, hon lämnar badrummet utan att hinna plocka in sminket i skåpet 
igen.  
 
0815-1500 Lektioner. 
 
1700 Åter i badrummet där hon tvättar av smink innan träning. Ögonskuggan som halkat 
ner i handfatet blir förstörd av vattnet. 
 
1900 Förberedelse för utekväll på kårpuben. Sminket ligger fortfarande utspritt på 
handfatet. 
 
0300 Nattdusch, ta ut linser, böjd över handfatet för att komma åt spegel, lägger in 
sminket huller om buller i skåpet… läggdags. 
 
 
Målgruppsscenario 2  
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 45 år 
Status: Make och två barn (16 och 5 år) 
Yrke: Ekonomiansvarig på medelstort företag inom kosmetikbranschen   
 
0600 Väckarklockan ringer. 
 
0615 Väcka barnen och göra minstingen redo för förskola samtidigt som det äldsta barnet 
skall förbereda sig för skolan. 
 
0700 Familjen har två badrum. Det ena används av det äldsta barnet och i det andra gör 
sig mamma i ordning samtidigt som det yngsta barnet. Mammas yrke kräver att hon 
lägger ner tid på sitt utseende så det är en lång procedur som inleds med dusch, 
fuktkrämer, antirynkkrämer sminkning och allehanda hårvårdsprodukter. Allt får inte 
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plats i det lilla badrumsskåpet men det gör inte så mycket. Det viktiga är att allt är 
lättillgängligt. Krämer och smink ligger på varandra i skåpet och det ramlar ofta ut när 
skåpet öppnas. Allt detta sker samtidigt som minstingen vill ha sin tid framför spegeln, 
vilket nästan är en omöjlighet eftersom spegeln sitter alldeles för högt upp. Därför måste 
mamma hämta en stol. 
 
0730 Äntligen frukost. 
 
0830-1800 Arbete. 
 
2000 Ser till att minstingen borstar tänderna då det är läggdags. 
 
2200 Mamma tvättar bort smink, borstar det trasliga håret och borstar tänderna. Försöker 
få ordning på de produkter som står i skåpet och på handfatet… förgäves… för lite 
plats… läggdags. 
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BILAGA 8 

 

 

Benchmarking  
 

IDO 
IDO är ett företag som ingår i den världsomfattande badrumskoncernen Sanitec. IDO:s 
marknad utgörs idag av de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland, samt de baltiska 
länderna och Ryssland. En stor del av omsättningen består av sanitetsporslin där IDO har 
en stark ställning. Den produktgrupp som växer särskilt snabbt är badrumsinredningar 
och duschar. 
 
Företagets designfilosofi är att skapa badrumsmöbler som matchar övrig inredning i 
hemmet. Jordnära nyanser, öppna hyllor, höga speglar med inramning i ek och lite 
österländsk estetik. 
  
De har en möbelserie som heter Trend som består av moderna men tidlösa produkter. Det 
finns badrumsmöbler för det lilla så väl som det stora badrummet. 
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Svedbergs 
Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför det kompletta badrummet och är 
marknadsledande i Norden på badrumsmöbler. Praktiska funktioner som verkar utan att 
märkas är ledord inom företaget, vars alla produkter matchar varandra.  
 
Svedbergs sortiment består av sju olika möbelserier. Luckor och handtag kan väljas efter 
smak och det finns även olika tillval.  
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Dansani 
Dansani utvecklar, designar och producerar produkter till badrummet. Fokus ligger på 
dansk design och möblerna är av hög kvalitet, där funktion, slitstyrka och estetik förenas 
naturligt. Ny teknologi vägs grundligt mot principen om ett gott hantverk. Företaget 
exporterar till mer än 15 länder. 
 
Sortimentet omfattar badrumsmöbler, duschar och tillbehör i alla prisklasser i både 
klassisk och modern stil och består av åtta olika badrumsserier. 
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Vedum 
Vedum är Sveriges största familjeägda köks- och badrumsföretag. Förutom kök och 
badrum finns det även vissa möbler för tvättstuga och förvaring. Företaget erbjuder 
inredningar av hög kvalitet och god tidlös design och kärnvärdena är personliga, 
formmedvetna, funktionella, ansvarstagande och flexibla. 
 
Sortimentet på badrumssidan består av kombinerbara system, för oändliga val- och 
kombinationsmöjligheter, och kompletta serier med tre olika uttryck och i flera olika 
material och kulörer. 
 

                
 

       
 
Aspen 
Aspen är ett förhållandevis nytt företag inom badrumsbranschen och har riktat in sig mot 
det högre kvalitetssegmentet. Sortimentet innehåller bland annat fanerade stommar, 
massiva luckor och äkta porslin. Möblerna ritas och monteras inom företagets väggar. 
Återförsäljare finns i Sverige och Norge. 
 
Aspen har tre olika badrumsserier – Viskan, Nilen och Tidan. Stilen från modern till 
traditionell skandinavisk passar både det stora och det mindre badrummet. 
 
Inga bilder tillgängliga. 
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BILAGA 9 
 

 
Trendanalys 
Trender har stor påverkan på användare och köpare och inkluderar, förutom det rent 
visuella, även aktiviteter som pågår i världen. Dessa aktiviteter kan påverka momentant 
för att snabbt dö ut medan andra har kommit för att stanna. Ett aktuellt exempel är den 
ökade utflyttningen av företag från Sverige till länder i öst vilka främst erbjuder billig 
arbetskraft. Därav har de svenska företagen tvingats finna andra sätt att konkurrera för att 
behålla produktionen i Sverige. Medveten, funktionell design samt kvalitet och 
leveranssäkerhet har således hamnat i fokus och är idag en stark drivkraft och trend hos 
svenska tillverkare.  
 
Fokus på vad som är viktigast hos en specifik produkt skiftar ständigt. Trenderna inom 
badrumsdesign följer väl trender inom andra branscher och vid en bakåtblick identifieras 
en design som är ytterst sparsmakad med få, raka linjer och symmetri, en klassisk, 
skandinavisk enkel men smakfull formgivning som fokuserar på ljus, rymd och funktion.  
 

                 
 
Många företag presenterar fortfarande denna typ av inredning, men unga, trendkänsliga 
företag har utvecklat nya stilar. 
 
Fortfarande är det få linjer som är gällande, men i ett mjukare utförande, mer rundade, 
asymmetriska detaljer. Även accessoarer och färgaccenter har fått större utrymme och de 
ljusa träslagen som björk och bok har bytts ut mot de mörkare, valnöt och ek. I stället för 
de tidigare diskreta inredningsdetaljerna eftertraktas detaljer som sticker ut utan att för 
den delen ta över rummet. Den tidigare funktionsinriktade designtrenden ter sig även ha 
hamnat i skymundan, idag går mode före funktion, då främst hos den yngre köparen. 
Retrotrenden har figurerat under en ganska lång tid och den ser ut att hålla i sig även i 
framtiden. Influenser från 50-talet är tydliga inom de flesta discipliner och då främst 
bland de unga som inte var med under det decenniet. Många är de som köper 
kobratelefoner eller den berömda Myranstolen. 
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Badrummet har kommit att bli mer än just bara ett badrum. Det har blivit ett rum att leva 
och att rekreera sig i. I takt med denna utveckling har det också blivit allt viktigare hur 
badrummet skall inredas. Inspirationen kommer oftast från de allt mer populära 
spaanläggningarna runt om i landet och även från allehanda TV- program, som efter en 
lång period av köksrenovering, nu övergått till att fokusera på badrummet. 
 
Den starkaste trenden är just nu ek och mörka träslag, speciellt hos den yngre skaran, men 
all badrumsinredning i trä är en stark trend. Det är också mycket populärt att blanda 
gammalt och nytt. En gammal silverkandelaber eller spegel kan bli en mycket spännande 
accent i ett modernt badrum. 
 
En annan stark trend är att anlägga ett diskret och tidsbeständigt badrum för att sedan 
följa kortvariga modetrender genom att ändra detaljer och accessoarer i sitt badrum. En 
ny tvålhållare eller handdukshängare med färgstarka handdukar kan göra att badrummet 
ständigt känns up-to-date.  
 
Belysningen har även fått stor uppmärksamhet under senare tid. Med rätt belysning kan 
en helt ny upplevelse av ett rum skapas. Badrummet kan kompletteras med ganska hård 
allmänbelysningen samt några punktbelysningar som bidrar till att lyfta fram olika 
detaljer i badrummet. Ett annat alternativ är att installera dimmer på allmänbelysningen 
för att kunna variera ljuset i relation till hur badrummet används.  
 
Inredningsmagasinet ”Allt om Kök & Bad” presenterade nyligen de allra hetaste 
badrumstrenderna vilka sammanfattas nedan. Denna sammanfattning summerar på ett bra 
vis den av projektgruppen utförda analysen ovan: 
 

• Mjukare material till badrummet kommer mer och mer, istället för det klassiska 
kakel och glas. Tapeter och fondväggar får gärna ha mönster av blommor eller 
blad för att ta in naturen.  

 

• Det är fortfarande den rena, enkla designen som gäller på badrumsmöbler. 
Formerna kan vara både kantiga eller lätt svängda. Designen blir nättare, lättare 
och luftigare. 

 

• Pastellfärger på kakel har gjort sitt och det är svarta och vita nyanser som tar 
över. Det traditionella vita badrummet kommer att finnas kvar men just nu känns 
svart intressant. 

 

• Svart, knallsvart och blankt är populärt i möbler. Vid sidan av svart och vitt 
kommer även naturfärger: brunt, tegel, brungrått, men starka färger är en liten 
sidotrend.  

 

• Materialen i badrummet är inte längre de vanliga. Marmor, granit och keramiska 
plattor med struktur samt olika typer av metall är på uppgång.  

 

• Fortfarande är trä populärt och det skall vara mörkt. Ek dominerar fortfarande 
med det är även mycket wenge, körsbär och valnöt i inredningen. Bambu är ett 
träslag som kan komma att bli populärt då det är tåligt och tål fukt bra.  

 

• Belysningen är viktig i badrummet och fortfarande finns halogenlamporna kvar 
som bas. Men man väljer också flera belysningskällor, självklart med dimmer. 
Vid spegeln skall ljuset vara mjukare för att spegelbilden skall bli trevligare att 
möta.  
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BILAGA 10 
 

 
Funktionsanalys 
 
- för spegelskåp avsett för badrum 
 
HF = Huvudfunktion 
N = Nödvändigt 
Ö = Önskvärt 
 
Funktion   Klass Anmärkning 
 
Basfunktion 
 
Medge  förvaring  HF Av hygienartiklar 
Medge  spegling  N 
Uttrycka  hög kvalitet  N 
Uttrycka  funktion  N 
Uttrycka  gedigenhet  N 
Äga  stabilitet  N 
Medge  rengöring  N Av både skåp och spegel 
Medge  stängning/öppning N 
Medge  nackspegling  Ö 
Erbjuda belysning  Ö Ovanifrån och eventuellt  
    underifrån 
 
Design 
 
Medge  funktion  N 
Uttrycka  gedigenhet  N 
Uttrycka  hög kvalitet  N 
Uttrycka  enkelhet  Ö 
Uttrycka  stilmedvetenhet Ö 
Uttrycka  exklusivitet  Ö 
Uttrycka  ungdomlighet  Ö 
Uttrycka  fräschör  Ö 
Uttrycka  lekfullhet  Ö 
 
Ergonomi 
 
Underlätta  öppning/stängning Ö 
Erbjuda  justering  Ö I höjdled 
Maximera  förståelse  Ö  
 
Säkerhet 
 
Undvika  klämrisk  N Vid öppning/stängning av  

skåp 
Undvika  skärskador  N  
Erbjuda konstruktionsstabilitet N  
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Konstruktion 
 
Medge  produktion  N 
Medge  montering  N 
Underlätta  montering  Ö 
Maximera  stabilitet  Ö 
Äga  hög kvalitet  N 
Motstå  väta  N 
Maximera  materialhållfasthet Ö 
Maximera  brukarvänlighet Ö 
Erbjuda  modellvariationer Ö Olika träslag, färger 
 
Produktion 
 
Maximera  produktionsvänlighet Ö 
Underlätta  hantering  Ö 
Minimera  arbetsoperationer Ö 
Variera  arbetsmoment  Ö För personalen 
Maximera  arbetsmiljövänlighet Ö 
Minimera  skaderisker  Ö 
Minimera  kroppsbelastning Ö 
Minimera produktionstid  Ö 
Underlätta  serieproduktion Ö 
Minimera  spillmaterial  Ö 
Minimera   vikt  Ö 
Medge materialvariation Ö 
Medge  emballering  N 
Underlätta  emballering  Ö 
Medge  lagring  N 
Underlätta  lagring  Ö 
Underlätta  transport  Ö 
 
Marknadsföring 
 
Öka försäljningsvolymen Ö 
Uttrycka  kvalitet  N 
Skapa förtroende  Ö Hos marknaden 
Attrahera  målgruppen  N 
Erbjuda  målgruppsanpassning Ö 
Öppna  ny marknad  Ö 
Skapa efterfrågan  N 
Förstärka  företagets image Ö 
Skapa ny trend  Ö 
Pressa konkurrenter  Ö 
Äga  produktnamn  N 
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BILAGA 11 
 

 
Kravspecifikation 
 
- kriterier för design av spegelskåp avsett för badrum 
 
 
 
Funktion 
 
Förvaringsmöjligheterna skall optimeras   (K) 
Spegel skall integreras    (K) 
Belysning skall integreras    (Ö) 
Innovativa lösningar skall eftersträvas   (Ö) 
Möjlighet till nackspegling skall integreras   (Ö) 
 
 
Design 
 
Produkten skall passa in i, utav Hafa, fastställda stil Young  (K) 
Produkten skall vara anpassad till målgruppen inom Young  (K) 
Innovativ formgivning skall eftersträvas   (Ö) 
Efterforskning rörande nya material med hänsyn till kostnad och kvalitet (Ö) 
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BILAGA 12 
 
 

Imageboards 
 

 
 
 
 
      Uttryck 

 



 59

 
 
 
 
 

     Trend 
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BILAGA 13 

 
 

Brainstorming 
Nedan visas några av alla de olika förslag som genererades under det första och andra 
brainstormingtillfället. 
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BILAGA 14 
 

 
De första koncepten 
Vid första mötet med Hafa presenterades åtta olika konceptförslag. Tanken var att ett, 
eller ett par, av dessa skulle väljas för att sedan arbetas vidare med. 
 
 

1.   2.  
 
 

3.   4.  
 
 

5.   6.  
 
 

7.   8.  
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BILAGA 15 
 

 
Belysning 
En viktig del av inredningen är ljuset. Ett rum behöver både allmänbelysning och 
punktbelysning. Det gäller även i badrum och framför allt då vid badrumsspegeln där 
vissa aktiviteter, exempelvis sminkning, kräver bra ljussättning med god färgåtergivning.  
 
Det är viktigt att belysningen inte bländar, men den måste ändå vara tillräckligt stark för 
att uppnå sitt syfte. Beroende på vad som skall göras framför spegeln kan en dimmer vara 
lämpligt. Dimmers sparar även på elen 
(http://www.belysningsaffaren.se/belysningstips.php). Styrkan i ljuset kan då lätt regleras 
för att passa ändamålet. Ju svagare ljus desto sämre färgåtergivning. 
(Arbetsskyddsnämnden, 1993). 
 
Vid sminkning är det önskvärt att undvika skuggor i ansiktet, varför det är viktigt att 
tänka på ljusets riktning. Färgåtergivningen är en annan aspekt att tänka på. 
Färgåtergivning är ett mått på en ljuskällas förmåga att återge färger. Ett Ra-index från 0 
till 100 används, där 100 motsvarar idealisk färgåtergivning. Ett föremåls färg kan 
uppfattas helt annorlunda i dagsljus än i elljus. Olika ljuskällor innehåller olika mycket av 
blå, grön, gul och röd strålning. Endast de färger som finns i ljuset kan uppfattas 
(Arbetarskyddsfonden). Utomhus i dagsljus återges färger korrekt. Beroende på ljustes 
spektrala sammansättningar kan färger och nyanser förvrängas. (Arbetsskyddsnämnden, 
1993). Belysningen i badrumsskåpet bör ha ett Ra-värde så nära 100 som möjligt. 
 
Trender inom belysning 
Trender går mot dynamiskt ljus som ger möjlighet till individuell styrning, t.ex. med 
dimmer. Tekniken på modet är diodbelysning. Det har tidigare varit ett problem med 
diodbelysningen då denna inte gav tillräckligt med ljusstyrka eller önskvärd 
färgåtergivning, men tekniken går framåt och i dag finns det lysdioder som ger fem 
gånger mer ljus per watt än en glödlampa. Endast diodbelysning kan dock inte användas 
på grund av att detta ljus upplevs ”plattare” än traditionell belysning då det endast 
sträcker sig över en våglängd. Det måste alltså kompletteras med andra typer av 
ljuskällor. 
 
Materialen som dominerar är hårda material som aluminium, rostfritt och krom. Även 
glasskärmar kan användas på en spotlight för att mjuka upp intrycket. 
 
Trenden med infällda spotlights fortsätter, men det är viktigt att tänka på mixen av olika 
ljuskällor, enbart spotlights kan ge ett hårt och sterilt intryck. (Bruér, 2006). 
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BILAGA 16 

 

 

Belysningsalternativ 
 

Från Dansani 

 

 

Lodrätt monterade       Lampetter i ett vackert         Glaslampetter 
halogenlampor.         samspel mellan matt och  

    klart glas. 
 

(www.dansani.se) 
 
Från Ifö 
 

 
Wireupphängd pendel med          Dimbar porslinsarmatur med          Fotlamphållare 
keramiska lamphållare.         halogenlampa. 
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(www.ifö.se) 
 
 
 
 
Från Badoo 
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(www.badoo.se) 
 



 66

BILAGA 17 
 
 

Viktningsmatriser 
 

Design/utförande                   
                    
   Kriterie Viktning Slide (1) Shape (2) Metal (3) Turn (4) Tårtan (5) H&H (6) Larv (7) Hålsp. (8)   
   Bra förvaring 5 5 25 4 20 4 20 3 15 2 10 4 20 2 10 5 25   
   Bra spegel 5 5 25 5 25 4 20 1 5 2 10 5 25 3 15 4 20   
   Innovativ desing 4 3 12 5 20 5 20 5 20 5 20 3 12 5 20 4 16   
   Enkel rengöring 1 4 4 5 4 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4   
   Få komponenter 2 4 8 4 8 1 2 1 2 1 2 3 6 4 8 3 6   
   Enkel paketering 2 5 10 5 10 3 6 5 10 1 2 4 8 1 2 5 10   
   Lätt tillverkning 3 4 12 4 12 2 6 1 3 1 3 3 9 3 9 4 12   
   Stabilitet i konstruktion 4 5 20 4 20 3 12 2 8 2 8 3 12 3 12 4 16   
                                      

Total poäng   116 119 88 66 58 96 81 109   
                    
                    
                    
Material                    
                    
   Kriterie Viktning Borstat Frostat Hi-macs/ Delian Massivt Mdf & Spånskiva Lättvikts- Plexiglas
    stål glas Corean   trä fanér & fanér betong   
   Kvalitetskänsla 5 5 25 3 15 4 20 3 15 5 25 4 20 4 20 4 20 2 10 
   Robusthet 4 4 16 2 8 4 16 3 12 5 20 5 20 4 16 5 20 3 12 
   Låg vikt 3 4 12 1 3 1 3 4 12 2 6 4 12 5 15 3 9 4 12 
   Produktionsvänlighet 3 4 12 2 6 2 6 3 9 5 15 3 9 4 12 3 9 3 9 
   Lätt hantering 3 5 15 1 3 2 6 4 12 5 15 5 15 5 15 2 6 4 12 
   Materialkostnad 3 3 9 2 6 1 3 2 6 2 6 4 12 5 15 5 15 4 12 
   Imagevärde 4 2 8 3 12 5 20 3 12 5 20 4 16 4 16 4 16 2 8 
   Fuktbeständighet 5 5 25 5 25 5 25 5 25 3 15 4 20 4 20 2 10 5 25 

                                        

Total poäng   122 78 99 103 122 124 129 105 100 

 
 
 
 



 67

BILAGA 18 
 

 
 
Träskivor 
Träskivor har med åren fått en mycket bred användning. De förekommer allmänt i möbler 
och snickerier av olika slag, antingen som lackerad skiva eller som stommaterial för fanér 
och film. (www.tmf.se). Träskivor delas traditionellt in i tre olika grupper: 
plywood/lamellträ, spånskivor och träfiberskivor.  
 
Några vanliga användningsområden för olika träskiveprodukter: 
 
 Plywood Spån- Träfiber- MDF OSB 
  skivor skivor   
Blindbotten x x x  x 
Väggar (fasad) x x   x 
Underlagstak x x x  x 
Golv x x x  x 
Väggar x x x   
Innertak  x x   
Möbler x x x x  
Inre snickeri  x x x  
Lister  x  x  
Emballage x  x  x 
Fordon x  x x  
(ebib.arbetslivsinstitutet.se/arb/1998/arb1998_19.pdf) 
 
Fuktstabilitet. Värdena avser fuktberoende förändringar 
inom intervallet 30-90 % RF.  
   
Skivmaterial Längdändring % Tjockleksändring % 
      
Plywood av barrträ 0,11 4 
Spånskivor (V20) 0,17 - 0,35 3 till 4 
Träfiberskivor 0,20 - 0,30 5 

(Avén m fl, 2005) 
 
Tabellen visar en jämförelse i densitet mellan olika träskivor: 
 

Produkt Densitet  (kg/m3) 
Plywood a furu/gran ca. 500 
Träfiberskivor (hårda) 800 - 1000 
MDF 650 - 800 
Spånskivor 550 - 750 

(Hansson och Holger, 1991) 
 
Plywood 
För plywoodtillverkning används grova stammar som svarvas till tunna faner. Vanliga 
tjocklekar på faneret är 1,5, 2,5 och 3,8 mm. (www.groningboard.se). Fanéren, som till 
antalet i regel är udda, limmas för att sedan läggas med fiberriktningen korsvis (90˚), 
vilket gett plywood dess europeiska benämning "kryssfanér". Skivorna pressas sedan ihop 
under högt tryck och hög temperatur. (Isaksson mfl, 2005; www.groningboard.se). 
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Plywood kan delas in i konstruktionsplywood (K-plywood), normerad svensk plywood 
(snickeriplywood), och formplywood (Avén m fl, 1984). Skivorna tillverkas i olika 
kvaliteter anpassade till olika användningsområden. Sortimentet är stort med en mängd 
olika typer, kvaliteter och utföranden. (Hansson och Holger, 1991). 
 
Sortiment av snickeriplywood: 
 
Tjocklekar (mm): 4, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25 
Format (mm): 1500 x 1500, 2000 x 1000, 2500 x 1200 
Träslag:   furu, gran 
Ytbearbetning: putsad yta 
Kanter:  grada kanter 
Kvaliteter:  B/X, BB/X (framsida/baksida) 
(Avén m fl, 1984) 
 
Furuplywood används huvudsakligen till möbler och snickerier och granplywood för 
konstruktionsändamål. Egenskaperna hos skivorna kan förändras genom beläggning och 
behandling av ytan. (ebib.arbetslivsinstitutet.se/arb/1998/arb1998_19.pdf). 
 
Spånskivor 
Spånskivor tillverkas genom att veden sönderdelas till flis och därefter mals till spån.  
Under värme och högt tryck pressas sedan limmat träspån samman till en  
skiva. Den dominerande typen av lim i spånskivor är karbamidhartslim. 
(www.groningboard.se). För skivor som kräver större fukttålighet förstärks limmet med 
melamin. (ebib.arbetslivsinstitutet.se/arb/1998/arb1998_19.pdf ). 
 
Skivorna ändamålsanpassas i hög grad redan vid tillverkningen. Spånskivor delas i 
fukthänseende in i huvudtyperna V20 (normalkvalitet avsedd för torra inomhusklimat) 
och V313 (fuktbeständig kvalitet) (Avén m fl, 1984). Densiteten hos olika träslag 
påverkar skivornas egenskaper. Ofta blandas olika råvaror. Skivor tillverkade av råvaror 
med hög trädensitet ger sämre hållfasthet. Lövträvirke har högre densitet än barrvirke. 
(ebib.arbetslivsinstitutet.se/arb/1998/arb1998_19.pdf).   
 
Spånskivan är basmaterial i de flesta planmöbeldelar. För möbeltillverkning används 
spånskivor av så kallad möbelkvalitet, vilket innebär att det yttersta skiktet är av mycket 
fint spån som ger en jämn yta och bärighet vid infästning av skruvar, samt ett mellanskikt 
som består av grövre spån.  
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Sortiment av snickeri- och möbelspånskivor: 
 
Tjocklekar (mm): 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30 
Format (mm):  2400 x 600, 2500 x 1200, 2500 x 1850 
Kanter:   finputsade 
Ytskikt: yttätad, polyestergrundad, lackgrundad, pappersfolie, 

melaminlaminat, högtryckslaminat 
(Avén m fl, 1984) 
 
Spånlamell 
Spånlamell är en kombination av spånskiva och lamellträ. Ytterst ligger ett skikt av 
mycket fint spån, medan mittenskiktet består av lamellträ. Spånlamell används med 
fördel där kraven på bärighet är höga, t ex för hyllplan. (www.direktlaminat.se). 
 
Träfiberskivor 
Enligt svensk standard är en träfiberskiva ”en skiva, vars tjocklek i regel överstiger 1,5 
mm och är tillverkad av ligningcellulosafibrer, vilkas bindning till varandra i första hand 
beror på fibrernas egna vidhäftningsegenskaper”. Bindemedel och andra material kan 
dock tillsättas.” Fiberskivor kallas även board, wallboard, masonit med mera. 
(ebib.arbetslivsinstitutet.se/arb/1998/arb1998_19.pdf).  
 
Vidareförädling av fiberskivor sker genom impregnering med härdande olja eller asfalt 
(bitumen), formatskärning, spontning, laminering, målning, prägling och perforering. 
Används till lådbottnar, ryggar med mera. (www.groningboard.se). 
 
Det finns ett stort sortiment av olika tjocklek, format och utföranden och de delas in efter 
densitet (Hansson och Holger, 1991). 
 

Kvalietet Densitet  (kg/m3) 
Porösa ca. 350 
Medelhårda 600 - 700 
Hårda 800 - 1000 

 
(ebib.arbetslivsinstitutet.se/arb/1998/arb1998_19.pdf) 
 
MDF- Medium Density Fibreboard 
MDF är en typ av träfiberskivor tillverkade på torr väg med limtillsats, i regel 
karbamidlim (www.groningboard.se; Hansson och Holger, 1991). Genom att 
tillverkningen är en torr process får man två släta sidor. MDF skivor tillverkas i en mängd 
tjocklekar. Produktfördelarna är en fin målningsbar yta, god bearbetbarhet och 
möjligheter till profilering av kant och yta. Används ofta till möbler men även till olika 
former av inredning. (www.groningboard.se). En hög fibertäthet och kompakt kärna ger 
goda skruvegenskaper. (www.direktlaminat.se). 
 
MDF ersätter huvudsakligen spånskivor och har stora fördelar jämfört med dessa. De är 
billigare att framställa, det är stabilt, starkt, jämt och lättbearbetat material med utmärkt 
beständighet mot fukt och temperaturförändringar.  
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Det finns även LDF (Low Density Fibreboard) och HDF (High Density Fibreboard. LDF 
används bland annat till  lister och socklar, HDF bland annat till golvunderlag och 
dörrblad.  
 

Namn Densitet  (kg/m3) 
LDF < 650 
MDF 650 - 800 
HDF > 800 

 
Sortiment av MDF: 
 
Tjocklekar (mm): 9, ≤ 32 
Bredd (mm):  1200, 1220, 1300 
Längd (mm):   2400, 2500, 3750, 7500 
Förädling: yttätad, gradad 
(Avén, m fl, 1984) 
 
OSB – Oriented Strand Board 
Skivorna består oftast av tre skikt, där de olika skiktens spån är vinkelräta mot varandra. 
Det ger bättre hållfasthet och stabilitet. OSB ersätter huvudsakligen plywood inom 
byggbranschen. Egenskaperna är till viss del desamma men OSB är billigare att tillverka 
än plywood.  (ebib.arbetslivsinstitutet.se/arb/1998/arb1998_19.pdf). 
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BILAGA 19 
 

 

IP-klassning 
Grad av skydd mot inträngande vatten: 
 
Kapslingsklassningen för 
vattenskydd, märksiffra 

Benämning Förklaring 

 
0 

 
Oskyddat 
 

  

1 Droppskyddat   
 
 
 

Lodrätt fallande droppar får inte ha 
skadlig inverkan.  

2 Droppskyddat 
vid lutning max 
15 o 

Lodrätt fallande droppar får inte ha 
skadlig inverkan när kapslingen lutas 
upp till +/- 15 grader. 

3 Strilsäkert Strilande vatten med en vinkel av 
högst 60 grader på ömse sidor om 
lodlinjen får inte ha skadlig inverkan. 
  

4 Striltätt Vattenstänk från alla håll. Vatten som 
strilas mot kapslingen från godtyckligt 
håll får inte ha skadlig inverkan.  

5 Spolsäkert Vattensprut från alla håll. Vatten som 
sprutas mot kapslingen från 
godtyckligt håll får inte ha skadlig 
inverkan.  
 

6 Spoltätt Kraftigt vattensprut från alla håll. 
Vatten som sprutas mot kapslingen i 
kraftiga strålar från godtyckligt håll får 
inte ha skadlig inverkan.  
 

7 Vattentätt Inträngning av vatten i sådan mängd 
att skada orsakas får inte vara möjlig 
då kapslingen kortvarigt sänks ned i 
vatten under standardiserade 
förhållanden vad gäller tryck och tid. 
  

8 Tryckvattentätt 
 
 
 
 
 

Inträngning av vatten i sådan mängd 
att skada orsakas får inte vara möjlig 
då kapslingen långvarigt sänks ned i 
vatten under förhållanden 
överenskomna mellan tillverkaren och 
användaren, men som är svårare än de 
som gäller för beteckningssiffra 7.  

(http://www.ergomit.se/ipklassning.asp; 
http://www.sp.se/Electronics/services/ip/guide2.htm) 
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BILAGA 20 
 
 
 

Hållfasthetstest för hyllplan 
Spånskivors hållfasthet varierar stort och är beroende av många faktorer, så som storlek 
på spånen, tillverkare, ursprung och tjocklek. Detta innebär problem vid 
hållfasthetsberäkningar. Skall beräkningarna anses tillförlitliga kan de bli mycket 
komplicerade. Ett enkelt sätt att ändå få en uppfattning om spånskivans hållfasthet och 
hur mycket last den kommer att tåla är att utföra ett praktiskt hållfasthetstest. 
 
Syftet med detta hållfasthetstest var att få fram en godtycklig lägsta vikt som en frilagd 
fästpunkt i ett hyllplan klarar. I testet har sämsta tänkbara förutsättningar använts, det vill 
säga ett frilagt hyllplan fastsatt mot en dubbel spånskiva med endast en confirmatskruv 
och en träplugg. Detta för att få en uppfattning om den minimala vikt ett hyllplan kommer 
att klara. I det verkliga fallet kommer hyllplanet även att bäras upp med hjälp av 
intilliggande hyllsidor som i sin tur är infästa i bakstycke, reglar och ytterligare ett 
hyllplan. Med hjälp av testet erhålls en uppfattning om den tänkta konstruktionen på 
skåpet kommer att hålla för dess ändamål. 
 
Tillämpade material:  
Spånskiva med tjocklek 18 mm 
Confirmatskruv 
Träplugg med diameter 8 mm 
 
Tillämpade verktyg: 
Borrmaskin: Cerax 12 V 
Borr diameter (plugg): 8 mm 
Borr diameter (confirmatskruv): 5.5 mm 
Träsåg 
 
Det testade hyllplanets mått: 
Bredd: 120mm 
Längd: 300 mm 
Tjocklek: 18 mm 
 
Testet uppfördes med högsta möjliga samstämmighet med de förhållande som kan råda i 
verkligheten. Dock ansågs viss fakta, som exempelvis borrhastighet, vilken kan påverka 
spånskivans hållfasthet, ovidkommande då testets resultat i inte kan ges någon exakt 
vetenskaplig trovärdighet. Resultatet ger enbart indikationer.   
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Testet utfördes på så vis att konstruktionen monterades genom att fästa hyllplanet mot 
bakstycket med träplugg och confirmatskruv i förborrade hål. Träpluggens diameter var 8 
mm och placerades i ett hål med samma mått. Confirmatskruvens förborrade hål var 5,5 
mm. Sedan belastades hyllplanet. Lasten ökades till dess att hyllplanet började vinklas 
nedåt och tappa full kontakt med bakstycket. Lasten var utspridd över hela hyllplanets 
djup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konstruktionen med hyllplan och bakstycke.  Hyllplanets fästpunkter, plugg- och 
Ej skalenligt. skruvhål. Ej skalenligt. 
              
 
Den slutliga last som bidrog till att hyllplanet förlorade full kontakt med bakstycket var 
6000 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


