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Förord 
Denna rapport presenterar examensarbetet som jag utförde under vårterminen 
2013 i samarbete med företaget Macro International AB. Resultatet blev ett 
spegelskåp för badrum med ett primärt förvaringskoncept. Jag hoppas att 
uppdragsgivaren är nöjd med det framtagna produktförslaget och att de i 
framtiden kan använda sig av det i sitt badrumssortiment.  
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konstruktiva kritik fick mig att kämpa ännu mer för att uppnå resultat som jag kan 
känna stolthet över. 

Slutligen vill jag tacka Håkan Pettersson på Högskolan i Halmstad, för hans 
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arbete.  

 

 

Halmstad, maj 2013 

 

 

 

 

__________________________ 
Magdalena Ciborowska 

  

I 
 



Sammanfattning  
Denna rapport presenterar ett examensarbete på kandidatnivå omfattande 15 
högskolepoäng, som genomfördes på Högskolan i Halmstad under vårterminen 
2013. Examensarbetet avslutar den tre år långa maskiningenjörsutbildningen med 
inriktning teknisk design. Projektet genomfördes i samarbete med Macro 
International AB tillsammans med Ballingslöv, och handledaren på företaget var 
Jörgen Carlsson.  
 
Målet med projektet var att utveckla ett produktförslag för ett badrumsskåp av 
spegeltyp som skulle passa in i Ballingslövs framtida badsortiment. Det slutliga 
produktförslaget skulle uppfylla krav som ställdes av uppdragsgivaren, främst 
med avseende på belysning, utformning, funktion och förvaring. För att garantera 
ett framstående resultat skapades inom projektet en specifikt anpassad 
designprocess, som följdes under arbetets gång. Flera moment som mycket väl 
kunde ha ingått i denna sattes upp som avgränsningar i början av projektet, främst 
på grund av tidsbegränsningen. Moment som ingick I designprocessen delades 
upp i fem steg: startfas, analysfas, idégenereringsfas, vidareutvecklingsfas och 
slutfas.  
 
Resultat som erhölls var ett slutligt produktförslag för ett funktionellt 
badrumsskåp och ett primärt förvaringskoncept. Visualiseringen av den framtagna 
produkten genomfördes främst med hjälp av Catia V5R20 och KeyShot 4. Färdiga 
ritningar finns bifogade i rapporten och kan användas vid eventuell tillverkning.  
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Abstract 
This bachelor thesis corresponds to 15 hp worth of independent studies conducted 
as a project during the spring semester of 2013 at Halmstad University. It 
concludes a three-year mechanical engineering program with focus on technical 
design. The project was conducted in collaboration with Macro International AB 
together with Ballingslöv, and with the help of Jörgen Carlsson, who provided 
supervision on behalf of the company. 
 
The purpose of this project was to develop a bathroom cabinet that would fit into 
Ballingslövs future bathroom line. The final product had to meet the requirements 
set by the company in regards to lighting, design and storage possibilities. To 
ensure an outstanding result, a design process had to be determined before the 
product development could begin. The project then proceeded according to the 
steps of this process. Boundaries were set, concerning elements that could have 
been a part of the process but were not included, mainly because of the time limit. 
The elements which were included in the design process were divided into five 
stages: initial phase, analysis phase, idea generation, further development and 
final phase.  
 
The obtained result consists of a final proposal for a functional bathroom cabinet 
and a primary concept for storage in the mentioned cabinet. The generated 
product was visualized using Catia V5R20 and KeyShot 4. Prints that can be used 
in case of production are provided as attachments in this paper.  
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KAPITEL 1  INTRODUKTION 

Kapitel 1  Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport presenterar ett examensarbete som genomförts på Högskolan i 
Halmstad under VT2013 och omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet 
avslutar den tre år långa maskiningenjörsutbildningen med inriktning teknisk 
design.  

Projektet genomfördes i samarbete med Macro International AB, ett företag som 
utvecklar, tillverkar och säljer duschar, badkar och badrumsmöbler. Handledaren 
på företaget var Jörgen Carlsson. Examensarbetet bestod av att ta fram ett 
innovativt produktförslag för ett badrumsskåp som skulle passa in i ett koncept för 
Ballingslövs framtida badrum.  

1.1.2 Företagspresentation  
Macro International AB grundades år 1985 i Laholm av Sven Cliff. Än idag sker 
tillverkningen av produkterna i Laholm, en tätort i södra Halland i Sverige. Sedan 
starten har företaget tillverkat högkvalitativa duschar, och under åren 
kompletterades sortimentet med badkar och badrumsmöbler från Ballingslöv. 

År 2011 förvärvades Macro av Ballingslöv International och ingår numera i 
Ballingslövskoncernen tillsammans med varumärken som Kvik, Ballingslöv, 
Drømmekjøkkenet, JKE Design, Paula Rosa, Multiform och Xlnt Design. 
Ballingslövkoncernen är en av de ledande tillverkarna av kök, bad och förvaring i 
Norden, och bland de större i Storbritannien inom det privata 
nybyggnadssegmentet. Ballingslöv International ägs i sin tur av Stena Adactum 
som är ett investmentbolag med huvudkontor i Göteborg.  

Ballingslöv Internationals affärsidé är att skapa spännande hemmiljöer genom att 
bland annat utveckla, tillverka och marknadsföra erbjudanden för köks-, bad- och 
förvaringslösningar under starka varumärken. Koncernens verksamhet ska, enligt 
deras hemsida (hämtat 2013-03-04), baseras på långsiktligt hållbara lösningar 
skapade med ett etiskt ansvarstagande i fokus. Samtidigt strävar hela koncernen 
efter att i så stor utsträckning som möjligt minimera miljöpåverkan från 
verksamheten.  

Macro International AB försöker ständigt att förbättra och förnya sig inom 
miljöfrågor och använder sig i största möjliga utsträckning av närproducerade 
komponenter. Alla produkter får även genomgå en rad tester för att garantera hög 
kvalitet. Standarderna som följs vid utvecklingen och tester av produkterna är SS-
EN 14428:2005+A1:2008, SS-EN 15200:2 007 och SS-EN 1111, som rör 
sanitetsenheter och sanitetsarmaturer.  
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Ballingslövs kärnvärden är inspiration, kvalitet, enkelhet och vardagsglädje, och 
det är dessa som utgör grunden för varumärket. Deras produkter utmärks av 
genomarbetad design och funktion, och företaget var först i Sverige med bland 
annat flyttbara hyllor i köksskåp. De är även certifierade enligt ISO 9001 och ISO 
14001, som är standarder för kvalitets- och miljöledningssystem.  

1.2 Syfte och mål 
Målet med detta projekt är att ta fram ett produktförslag för ett badrumsskåp av 
spegeltyp. Det slutliga produktförslaget ska uppfylla krav som ställs med 
avseende på belysning, utformning, funktion och förvaring. Detta produktförslag 
ska även visualiseras med hjälp av Catia V5 och om möjligt i form av en fysisk 
prototyp. Syftet är att skåpet ska passa in i Ballingslövs framtida 
badrumssortiment. Produktförslaget ska utvecklas med hjälp av en specifikt 
framtagen designprocess som ska tas fram inom examensarbetet och innefatta alla 
nödvändiga steg för att uppnå ett framstående resultat.  

1.2.1 Problemdefinition 
Ballingslöv International har förvärvat Macro International AB i syfte att förnya 
deras badsortiment. I dagsläget är Ballingslöv främst kända för sin köksinredning, 
men de vill gärna ta fler marknadsandelar i Norden också när det gäller 
badrumsinredning. Projektet ska leda till ett badrumsskåp som förmedlar samma 
känsla som alla Ballingslövs produkter och passar in i ett framtida badsortiment. 
De mest betydande aspekterna är belysningen, utformningen av skåpet och 
förvaringsmöjligheterna som skåpet ska erbjuda. Macro International AB vill ta 
fram ett innovativt spegelskåp som är utrustat med smarta lösningar för dessa 
betydande element.  

1.3 Avgränsningar 
På grund av projektets omfattning kommer förvaringskonceptet endast utvecklas 
fram till en primärprodukt. Däremot ska framtagningen av skåpet med avseende 
på luckor och stomme tas ända till tillverkningsstadiet. 

Macro International AB har arbetat med produkter avsedda för våtutrymmen 
under en längre tid och därför kan den kunskap som redan finns på företaget antas 
räcka för att utveckla en produkt för detta ändamål. På grund av detta väljs i första 
hand material och komponenter (exempelvis spånskivor och gångjärn) som redan 
används till Ballingslövs produkter, främst för ett mer säkrat resultat men även för 
att underlätta eventuell produktion. 

Eftersom målet är att ta fram ett badrumsskåp som är funktionellt och visuellt 
tilltalande för målgruppen kommer konstruktionens hållfasthet och aspekter som 
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rör leverans, tillverkningstid och liknande inte tas upp i rapporten, även om de kan 
ha diskuterats med handledaren på Macro International AB. 

Tidskrävande moment, som inte är avgörande för ett tillfredsställande resultat, 
kommer inte heller att utföras på grund av den tidsbegränsning som finns. Ett av 
dessa moment är patentsökning, som blir en uppgift åt företaget vid en eventuell 
produktion av den färdigutvecklade produkten. Även FMEA och andra felanalyser 
kommer, trots deras betydelse i ett sådant projekt, att utföras endast i mån av tid. 
Ett förslag är att företaget utför felanalyser och bedömning av risker vid 
framförallt handhavande av produkten innan eventuell tillverkning. 

Kapitel 2  Teoretisk referensram 

2.1 Arbetsmetoder 
Designprocessen som arbetsmetod består av olika steg som anpassas beroende på 
typ av projekt. För att få ett tillfredsställande resultat måste de olika stegen 
fastställas i ett tidigt skede. 

Designprocessen som tas fram i detta arbete och som ska vara anpassat för det 
specifika projektet grundar sig i tre olika arbetsmetoder. I detta kapitel ges en 
övergripande teoretisk beskrivning av de tre arbetsmetoderna, medan teorin 
bakom de enskilda verktygen beskrivs i kapitel 3. 

 Designprocessen som beskrivs i boken ”Vilda idéer och djupodlande analys: Om 
designmetodikens grunder” av Jan Landqvist (2001) delas upp i följande etapper. 

• Bakgrund och målsättning 
• Analys 
• Idé(-skiss-)etapp 
• Tester och experiment 
• Presentationsskisser 
• Ritningsunderlag för modelltillverkning 
• Modelltillverkning 
• Utvärdering/uppföljning 
• Konstruktions- och ritningsarbete 
• Prototyptillverkning/ 0-serietillverkning 
• Marknadsföring 

Institutionen för Industridesign på Konstfack använder den ovannämnda 
litteraturen vid den egna designutbildningen. Boken beskriver grunderna för hur 
designarbetet och dess olika faser planeras och genomförs av designern. Styrkan 
med denna arbetsmetod är att idéerna som uppstår till följd av förstudierna direkt 
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kan visualiseras av designern på ett sätt som (förhoppningsvis) garanterar en 
riktigt bra slutprodukt. Landqvist (2001) skriver att utan designinsatsen ökar 
risken för att resultatet blir fattigt och saknar de kvalitéer som kan innebära 
skillnaden mellan fiasko eller succé på marknaden. 

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har på sin hemsida (2013) publicerat en 
egen beskrivning av designprocessen, och denna består i sin tur av följande steg. 

• Utgångspunkt 
• Användarstudier 
• Koncept och visualisering 
• Utvärdering och konceptval 
• Justering och genomförande 
• Produktion 
• Uppföljning och utvärdering 

I likhet med arbetsmetoden som beskrivits tidigare i avsnittet är SVIDs process 
främst anpassad för projekt inom industridesign, där arbetet utförs av en eller flera 
designers.  

Båda arbetsmetoderna hävdar att designerns roll inte nödvändigtvis innefattar 
moment som bland annat framtagning av produktionsunderlag eller tillverkning 
av prototyper, där man istället oftast tar hjälp av externa aktörer. Enligt Landqvist 
har designern i första hand en bevakande roll när det gäller modelltillverkningen 
och konstruktions- och ritningsarbetet, även om det i vissa fall förekommer att 
designern tar på sig ansvaret. Både SVID och Landqvist är överens om att 
prototyptillverkningen bör utföras av en annan part, däremot skriver Landqvist 
(2001) att designern bör övervaka denna och se till att resultatet överensstämmer 
med de egna intentionerna och med de beslut som fattats.   

Den sista arbetsmetoden hämtades ur ett kompendium av Freddy Olsson (1995) 
från Lunds Tekniska Högskola. Kompendiet består av delarna 
”principkonstruktion” och ”primärkonstruktion” och inom dessa ingår följande: 

Principkonstruktion: 

• Produktdefinition 
• Produktundersökning och kriterieuppställning 
• Framtagning av produktförslag 
• Utvärdering av produktförslag 
• Presentation av valt produktförslag – principprodukt 
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Primärkonstruktion: 

• Produktutkast 
• Komponentval 
• Detaljkonstruktion 
• Produktsammanställning 
• Primärproduktens tillverkning och utprovning 

Denna arbetsmetod är en produktutvecklingsmetod som används av konstruktörer 
för att uppfylla ett materiellt behov. Konstruktören tar fram en lösning och 
genomför stegen i arbetsmetoden själv eller i samarbete med andra konstruktörer 
och/eller andra aktörer.  

Principkonstruktion omfattar arbete som syftar till att ta fram en principiell 
teknisk produktlösning, medan primärkonstruktionens mål är att åstadkomma en 
primär och preliminärt användningsriktig produkt. En tredje etapp inom 
produktutvecklingsprocessen som beskrivs av Olsson är tillverkningskonstruktion, 
där resultatet är en bruks- och framställningsriktig produkt. 

De tre arbetsmetoderna är väldigt lika vid en första anblick, åtminstone om 
hänsyn tas till vilka etapper som ingår. Den största skillnaden ligger istället i hur 
de olika stegen utförs och vilka metoder som används för att lösa uppgiften. 
Medan de flesta av Freddy Olssons metoder är mätbara och mer eller mindre 
exakta, är många metoder inom de beskrivna designprocesserna mer svävande. 
Exempelvis är image boards, som beskrivs i kapitel 3 i rapporten, en metod som 
inte på något sätt ger mätbara resultat utan istället förmedlar en känsla. Inga 
sådana metoder förekommer i Olssons arbetssätt. 

De tre ovan nämnda arbetsmetoderna kombinerades ihop till en som passar detta 
examensarbete. Metoden är beskriven i kapitel 3.  

2.2 Ledande utvecklingsarbete 
Efter ett samtal med Jörgen Carlsson på Macro International AB stod det klart att 
det är Aspen Badrum som har de mest innovativa lösningarna på marknaden när 
det gäller badsortiment.  

En av Aspens innovativa produkter är musikspegeln, som med inbyggda högtalare 
på baksidan och en möjlighet att koppla upp dessa till en iPhone eller iPod, gör 
det möjligt för användaren att lyssna på musik med god ljudkvalitet i badrummet. 
Musikspelaren kan kopplas upp trådlöst via Bluetooth eller med hjälp av en 
dockning som sätts på spegeln (se figur 2.1) 
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Figur 2.1 Aspen Badrum (2013) – musikspegel med dockning för iPhone eller iPod. 

En annan innovativ produkt som Aspen Badrum har tagit fram är ett spegelskåp i 
serien Viskan (2013) där luckan öppnas elektriskt med en tryckknapp. Detta 
förhindrar att det uppstår fingeravtryck på spegelglaset. Företaget var också först 
ut med att lansera en imfri spegel, enligt ett pressmeddelande från 2010 (2013). 
Med hjälp av en värmefolie som sitter på spegelns baksida och som aktiveras när 
lampan i badrummet tänds, förhindras uppkomsten av imma på spegeln. 

Ännu en detalj som företaget har implementerat i deras badrumsskåp är en magnet 
som sitter på insidan och som håller fast metallföremål så som pincett och 
nagelsax (figur 2.2) 

 
Figur 2.2 Aspen Badrum (2013) – magnet på insidan av badrumsskåpet för att hålla fast 
metallföremål. 

En intressant produkt som bör tas upp i detta avsnitt är sensorer. Information om 
dessa hämtas från SensorCentral.com (2013) som är en informationssida skapad 
av Keyence Corporation. Sensorer kopplas inte nödvändigtvis ihop med badrum, 
men deras användningsområden är nästintill oändliga. En fotoelektrisk sensor 
fungerar i regel så att en ljusstråle, synlig eller infraröd, avges från sändaren. 
Därefter mäter sensorn avståndet till ljusets reflektion, det vill säga hur långt ifrån 
sensorn ett föremål befinner sig.  
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Figur 2.3 Illustration av hur en fotoelektrisk sensor av typen ”diffuse reflective” fungerar. 

Typen av sensorn som benämns ”Diffuse reflective” (se figur 2.3) hade 
exempelvis fungerat väl i detta projekt. Om en yta (till höger i figuren) dyker upp 
framför ljusstrålen känner sensorn av detta och en reaktion kan ske beroende på 
hur produkten har tillämpats. Dessa sensorer skulle kunna monteras undertill i 
luckorna på badrumsskåpet. En möjlig funktion hade då varit att luckorna öppnas 
när användaren rör med handen några centimeter under sensorn. Företaget Eaton 
har en serie sensorer som går under namnet ”Comet Series” (2013) och inom 
denna finns en sensor med infraröd stråle som känner av föremål som befinner sig 
3 till 127 mm bort och i en diameter av 50 mm från sensorns mitt. Hur sensorn ser 
ut och de två sätten den kan monteras på illustreras i figur 2.4. Hålet i figuren till 
vänster är endast 19 mm i diameter. Det finns även ännu mindre sensorer, men i 
regel gäller det att ju mindre sensor desto högre pris. Beslutet som då måste fattas 
är hur mycket utrymme som kan ämnas åt sensorn, respektive hur mycket resurser 
som kan avsättas för inköpet. 

        

Figur 2.4 Illustration som visar hur Eatons ”Comet Series”(2013)  sensor kan monteras. 

En annan aspekt som också kan vara intressant att ta upp i detta examensarbete är 
belysning. Företaget Fagerhults Belysning AB skriver på sin hemsida (2013): 

”Ljuset får inte bara människor att må bra fysiskt och psykiskt, det skapar 
också förutsättningar för estetiska upplevelser.” 

Det kan nämnas att citatet hämtas från Fagerhult Art of Light, som är en samling 
belysningskoncept främst framtagna för ett mer konstnärligt uttryck. Däremot 
kvarstår faktumet att belysningen i ett rum är avgörande för vilken känsla som 
förmedlas. I detta projekt finns ett krav på belysning avsedd för ett bra resultat vid 
främst sminkning och rakning, men den allmänna belysningen som skåpet ska 
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erbjuda skulle kunna varieras i all oändlighet. Olika styrkor, färger och riktningar 
kan innebära att badrummet får en ökad anpassning för fler individer.  

2.3 Produktkataloger och inspirationskällor 
För inspiration och kartläggning av produkter användes produktkataloger från 
bland annat Ballingslöv, Hafa, Aspen och IKEA. Se referenserna i slutet av 
rapporten för en fullständig lista över produktkataloger som använts i detta 
examensarbete.  

Eftersom den slutliga produkten ska förmedla samma känsla som företagets 
nuvarande produkter, användes produktkatalogen från Ballingslöv Bad (2013) 
flitigt. Andra inspirationskällor nämns i föregående avsnitt (2.2 och 2.3). 

När det gäller inredning i badrummet, och därmed badrumsmöblerna, är det 
trender som avgör den utveckling som finns i nuläget. Sköna Hem publicerade i 
februari 2013 en artikel där de redovisar att svenskarna helst inreder sina badrum i 
den skandinaviska stilen. I artikeln (2013) skriver Cecilia Öhrn: 

”Svenskarna är traditionella när det kommer till färgval och stil i 
badrummet. Majoriteten föredrar skandinavisk minimalism med en vit bas, 
men kan även tänka sig färger som blått eller någon form av pastell.” 

Detta stämmer bra överens med den känsla som de flesta av Ballingslövs 
spegelskåp förmedlar idag. Övergripande har spegelskåpen förmågan att smälta in 
i vilken omgivning som helst, vare sig badrummet är inrett i en prålig stil med 
många detaljer eller helt och hållet minimalistiskt.  

Ännu en inspirationskälla som bör nämnas är Jörgen Carlsson, som tack vare sina 
kontakter på Nokias konceptavdelning kunde dela med sig av en mycket 
inspirerande presentation med titeln ”Framtidens Badrum”. Presentationen 
beskrev hur badrummets roll skulle kunna förändras i framtiden, och hur rummet 
skulle anpassas för de nya krav och behov som kan komma att ställas.  

Miljön var en av aspekterna som stod i fokus och lösningar gavs bland annat för 
hur en användare skulle kunna kontrollera vattenförbrukningen. Många av 
lösningarna var väldigt tekniska, med inbyggda skärmar och högtalare, sensorer 
och värmeslingor. Imponerande var framförallt de många sätten att tillämpa en 
touchskärm på i badrummet, från att se nyheterna på morgonen samtidigt som 
användaren rakar sig, till att spela spel och chatta med vänner.  

Många av funktionerna som nämndes i presentationen skulle även kunna styras 
enklare med hjälp av användarens röst, en simpel handrörelse eller helt enkelt 
genom att gå in i badrummet med en mobiltelefon som har Bluetooth eller Wifi.   
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Kapitel 3  Metod 
Baserat på steg fastställda av Landqvist (2001), SVID (2013) och Olsson (1995) 
som tas upp i kapitel två, avsnitt 2.1, skapades en designprocess som är specifikt 
anpassad för detta projekt. På grund av projektets karaktär kommer nästintill inga 
numeriskt mätbara resultat att framgå, utan hänsyn tas främst till det funktionella 
och visuella. Bilden nedan illustrerar den framtagna designprocessens fem 
grundsteg. Till skillnad från Olssons arbetsmetod finns inga klara avgränsningar 
för princip- primär- och tillverkningskonstruktion, men om det skulle krävas att 
dela upp den framtagna processen skulle de första tre faserna ingå i 
principkonstruktionen, fjärde och femte i primärkonstruktionen och den sista och 
femte fasen skulle tillhöra tillverkningskonstruktionen. 

Figur 3.1 En visuell modell av den specifika designprocessen och dess ingående faser. 

3.1 Metoddiskussion 
Gemensamt för alla tre arbetsmetoder är fastställningen av mål innan projektets 
början. Inom detta projekt innebär det en produktdefinition i form av en 
designbrief som baserats på önskemål från uppdragsgivaren Macro International 
AB.  

Nästa steg är analys/användarstudier/produktundersökning och 
kriterieuppställning. I detta steg kartläggs exiterande produkter och 
användningsområden nu och i framtiden. Sedan granskas krav och önskemål på 
produkten och en målgruppsanalys genomförs.  

Den tredje etappen är idégenerering. Här visualiseras idéerna som ska leda till ett 
flertal produktförslag. Dessa produktförslag jämförs sedan och utvärderas 
tillsammans med uppdragsgivaren som får välja ut ett koncept att vidareutveckla. 
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Resultatet hittills är en principprodukt som ska definieras ytterligare i nästa steg, 
som innefattar komponentval och detaljkonstruktion. Materialval och en 
ungefärlig kostnadsanalys bör också genomföras i denna fas. 

Slutfasen var målet i detta projekt, vilket bestod av modellering av den 
färdigutvecklade produkten i Catia V5, samt framtagning av ritningar som kan 
användas som underlag vid eventuell tillverkning av den slutliga prototypen. 
Resultaten från denna fas redovisas i kapitel fyra. 

Moment som ingår i idégenereringsfasen avser främst spegelskåpet med skåp och 
lucka i fokus, medan lösningar på förvaring togs fram i slutskedet av projektet för 
att kunna anpassas till det framtagna förslaget. De fyra första stegen i 
designprocessen tas upp redan i detta kapitel, med en kort beskrivning av 
verktygen som använts, samt hur de har tillämpats i detta examensarbete. 

3.2 Startfas 

 

Vid startfasen sätts mål upp och en tidsplanering upprättas. Som metod för 
tidsplaneringen användes ett så kallat Gantt-schema, vilket finns inkluderat i 
rapporten som bilaga 1. Målsättningen för projektet behandlas i det första kapitlet 
i rapporten. 

3.2.1 Designbrief 
En designbrief är en kortfattad text som visionsmässigt beskriver den sökta 
produkten. Viktigt att poängtera är att inga lösningar ska beskrivas utan att texten 
ska rama in uppgiften och samtidigt öppna upp för kreativitet (Anna Averland, 
2012). Då kriterier mottogs av uppdragsgivaren redan innan projektets början blir 
designbriefen för detta projekt mer konkret, se bilaga 2. 

3.3 Analysfas 

 

I detta avsnitt redovisas de olika delarna som ingår i den andra fasen av den 
specifikt framtagna designprocessen.  

3.3.2 Kartläggning av nuvarande produkter 
Relevanta produkter som finns på marknaden skall ses över visuellt och 
funktionellt. Enklast görs detta med hjälp av image boards. En image board är en 
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samling bilder och eventuellt även text som tillsammans ger en överblick över 
exempelvis produkter, handhavande, livsstil mm. (Anna Averland, 2012).  

Analysen av konkurrenters badrumsskåp i detta arbete bestod av ett flertal image 
boards, ett för varje konkurrerande företag. Information om de största 
konkurrenterna mottogs av Jörgen Carlsson på Macro i Laholm, varav boards togs 
fram för företagen Apen, Svedbergs och Hafa. Bilderna som användes hämtades 
från respektive företags hemsidor. På samma sätt kartlades Ballingslövs egna 
produkter. Alla ovannämnda boards finns med i bilaga 3. 

Ur image boards framgår att företagen Aspen, Hafa och Ballingslöv har de mest 
standardiserade badrumsskåpen med avseende på utformning. Ofta kan ett 
spegelskåp finnas i flera olika bredder, vilket gör att det lättare kan integreras i 
varje badrum. Däremot har Svedbergs de visuellt mest intressanta och varierande 
produkterna och deras målgrupp är med stor sannolikhet mer brett spridd.  

Eftersom Ballingslövs kökssortiment är så framgångsrikt skapades även image 
boards över dessa produkter (se ovannämnd bilaga). Detta bidrog till upptäckten 
av företagets två framstående stilar: den lantliga och den andra minimalistiskt 
moderna. Badrumsskåpet som ska utvecklas i detta arbete bör passa in i den 
minimalistiska stilen, främst för att det är ett önskemål från uppdragsgivaren men 
även på grund av bland annat artikeln från Sköna Hem som beskrivs i avsnitt 2.4. 

3.3.3 Funktionsanalys 
En funktionsanalys är en metod som används för att bryta ner produkten i 
huvudfunktioner, nödvändiga funktioner, önskvärda funktioner och onödiga 
funktioner. Landqvist (2001) skriver att en rätt utförd funktionsanalys utgör ett 
dokument som skall se till att inget som kan påverka det fortsatta 
utvecklingsarbetet har glömts eller försummats.  

En fullständig funktionsanalys togs fram i ett tidigt skede av arbetet men 
reviderades en del under projektets gång. Den slutliga funktionsanalysen finns 
inkluderad i rapporten som bilaga 4. 

3.3.4 Målgruppsanalys 
När det gäller målgruppsanalysen har Jörgen Carlsson på Macro i Laholm delat 
med sig av en marknadsundersökning som betraktades som insamlad data. 
Informationen utgjorde grunden till en lifestyle-board inklusive persona, som är 
en typ av image boards (se avsnitt 3.2.2). En sådan board beskriver målgruppen 
med bilder och en kort text, och visualiserar vilken typ av person som skulle 
tänkas använda slutprodukten. Man bör även få en känsla av hur en sådan 
målgruppsperson lever. Vid skapandet av denna image board inom projektet 
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valdes foton som beskriver en fiktiv kvinnas livsstil. Ett utdrag ur boarden kan ses 
i figur 3.2 men finns även i sin helhet i bilaga 5 i rapporten. 

 
Figur 3.2 Utdrag ur lifestyle- och personaboard. 

Macro i Laholm anlitade SveMa (Svenska Marknadsundersökningar AB) för att 
utföra en Kundbarometer vilken besvarades av 792 personer mellan december 
2012 och januari 2013. Ur kundbarometern hämtades en del information om 
målgruppen, främst vad som ansågs vara viktigast när det gäller badrumsspegeln 
och vilka produkter som anses vara viktigast att ha i den direkta omgivningen. 

De tre viktigaste aspekterna när det gäller badrumsspegeln var belysningsstyrkan 
(57,75% av alla svaranden), klar spegel (38,3% av alla svaranden) och förvaring 
(29,9% av alla svaranden). När det gäller produkterna som de tillfrågade ville ha i 
närheten av spegeln var det tandborstar som låg överst på listan med 39,9%. 
Sedan följde rakhyvel, sanitetsprodukter, linser, smink, tops och lotion. Utöver 
dessa produkter är det åtskilliga andra som har uppmärksammats, vilket tyder på 
att det, enligt de tillfrågade, är många föremål som ska få plats i ett badrumsskåp.  

Företaget har själva satt upp en målgrupp som badrumsskåpet ska riktas till; 
främst kvinnor i övre medelklassen.  

Det bör nämnas att målet med projektet var att ta fram ett badrumsskåp för 
framtidens sortiment, och att krav och önskemål från målgruppen kan komma att 
förändras. Däremot är den ovannämnda undersökning en indikering av vad 
konsumenterna förväntar sig av ett sådant skåp i nuläget, och informationen 
användes därmed som grund vid idégenereringsfasen. 

3.3.5 Användningsområden 
Produkten som utvecklats i detta examensarbete ska användas i badrummet, vilket 
innebär att alla komponenter bör vara anpassade för våtutrymmen. Spegelskåpet 
ska bland annat användas till förvaring av hygienprodukter. Förvaringen ska vara 
anpassad så att användaren enkelt ser produkterna som finns i skåpet och kan ha 
en viss ordning på dessa. En person som använder skåpet ska även kunna sminka 
och/eller raka sig och få ett utomordentligt resultat, vilket innebär att belysningen 
och speglarna måste vara välanpassade för ändamålet.  
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3.4 Idégenereringsfas 

 

Idégenereringen är en väldigt viktig del inom projektet, eftersom det är i denna fas 
som ett principiellt produktförslag tas fram.  

3.4.1 Moodboards 
För att de framtagna produktförslagen ska förmedla rätt känsla skapas i denna fas 
en moodboard, som är en typ av image board (se avsnitt 3.2.2). Syftet är att 
förmedla en känsla för hur produkten bör uppfattas av målgruppen. Vid skapandet 
av denna inom projektet användes bilder som abstrakt förmedlar en känsla av lyx, 
funktion och enkelhet. Ett utdrag ur den framtagna moodboarden ses i figur 3.3 
men finns i sin helhet i bilaga 6. Bilder som användes för att skapa moodboards 
hämtades i första hand från gettyimages.se (2013). 

 
Figur 3.3 Utdrag ur moodboard. 

3.4.2 Idéskisser och prototyptillverkning 
Flera tvådimensionella idéskisser togs fram, och ur dessa valdes sedan de bästa 
förslagen ut. Som grund för valet används funktionsanalysen (se avsnitt 3.2.3) och 
Macro International AB:s åsikter som framförs av handledaren Jörgen Carlsson. 
De tio bästa förslagen finns med i rapporten som bilaga 7. 

För ett mer objektivt val av slutligt förslag genomfördes ett krysschema som 
beskrivs av Landqvist (2001) i den använda litteraturen. Principen är enkel, de 
olika produktförslagens förmåga att uppfylla kraven som ställts graderas på en 
skala från exempelvis ett till fem, vilka sedan adderas ihop. På så sätt får varje 
förslag en slutsumma som ett mått på hur väl de löser behovet och/eller 
problemet. Förslaget med den högsta siffran är med andra ord bäst.  

Inom projektet valdes de tio mest väsentliga huvudfunktionerna och nödvändiga 
funktioner från funktionsanalysen, rörande skåp med fokus på stomme och luckor, 
och de tio främsta produktförslagen. Funktioner gällande belysning bortses, då 
varje förslag kan få utökad belysningsfunktion. Hela krysschemat kan ses i bilaga 
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8. Produktförslaget med den högsta siffran var förslag åtta med summan 43 och 
strax efter, med summan 40, kom förslag tio. Av krysschemat framgår därmed att 
förslag åtta är det produktförslaget som bör vidareutvecklas, däremot valdes 
förslag tio av uppdragsgivaren Macro International AB. Vissa förändringar 
gjordes även på grund av svårigheter vid tillverkning som beskrevs av Jörgen 
Carlsson, och produktförslaget fick istället för rundade kanter en form med enbart 
räta vinklar.  

Som Jan Landqvist (2001) skriver, kan en tvådimensionell skiss eller modell 
aldrig ersätta ett tredimensionellt prov. Därför tillverkades en första prototyp av 
badrumsskåpet för att säkerställa att det principiella förslaget även fungerar i 
verkligheten. En sådan första prototyp tillverkades av författaren av denna rapport 
i verkstaden på Högskolan i Halmstad. Foton som togs vid bygget av denna 
återfinns i bilaga 9. Material som användes vid tillverkningen valdes främst för att 
erhålla en låg kostnad. 

3.4.3 Utvärdering av slutgiltigt förslag 
Efter tillverkningen av en första prototyp kunde förslaget lättare utvärderas, 
framför allt ur ett semantiskt och ergonomiskt perspektiv. Den principprodukt 
som valdes av uppdragsgivaren (förslag 10) visade sig vara alldeles för otymplig 
med avseende på luckan och kunde därmed den inte uppfylla de krav som ställts. 
Självklart blir luckan mindre då skåpsdimensionerna ändras, men bredden på ett 
skåp ska kunna uppgå till 600 millimeter. Prototypen kunde dock användas till att 
studera belysningen som tillhandahölls av Fagerhults Belysning AB genom 
handledaren på Macro International AB. Eftersom belysningen specialutvecklades 
på Fagerhults Belysning för att användas inom detta projekt fanns en viss ovisshet 
huruvida styrkan och färgen passade ändamålet. En observation som gjordes var 
att ljusstyrkan var för hög, vilket i senare versioner kommer att åtgärdas med hjälp 
av dimmer. 

En ny principiell lösning togs fram och reviderades i samarbete med Jörgen 
Carlsson på Macro International AB. Denna lösning är en kombination av förslag 
åtta och tio som fick bäst resultat i krysschemat, och har två luckor istället för en 
för att undvika problemen som uppstod gällandes den första prototypen. 
Idéskisser och mindre modifieringar som uppkom allteftersom förslaget förfinades 
i samarbete med Carlsson finns med som bilaga 10 i rapporten. 

Information från Carlsson mottogs om att skåpsbredden ska, utöver de tänkta 600 
millimeter, även kunna vara 500 eller 400 millimeter. Efter ett kort samtal 
bestämdes att den flexibla luckan som togs fram skulle bli en standardkomponent, 
medan den andra, traditionella luckan skulle variera i bredd. I detta projekt 
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visualiseras endast badrumsskåpet med bredden 600 millimeter och två luckor 
med bredden 300 millimeter vardera. 

3.5 Vidareutvecklingsfas  

 

Vid vidareutvecklingen av principprodukten definieras och förtydligas de 
ingående komponenterna ytterligare. Målet är att få fram en primärprodukt med 
ritningar som kan användas vid eventuell tillverkning av den slutliga prototypen. 
De primära redovisas inte i rapporten då det även togs fram slutgiltiga ritningar i 
ett senare skede. 

Här påbörjas även idégenereringen för förvaringsmöjligheter som skåpet ska 
erbjuda. Idégenereringen sker främst med hjälp av tvådimensionella skisser och 
ytmodellering i Catia V5. Resultatet blev ett primärt förvaringskoncept som 
redovisas i kapitel 4. 

3.5.1 Materialval 
Som det redan har nämnts i avsnitt 1.3 väljs i första hand material som Macro och 
Ballingslöv redan använder till sina nuvarande produkter. På grund av detta, och 
för ett mer enhetligt resultat, bör luckorna och skåpstomme bestå av 16 
millimeters (fanerad eller målad) melaminbelagd spånskiva. Av samma anledning 
kommer ”belysningslådorna” som nämns i kommande avsnitt att tillverkas i 
samma material. 

3.5.2 Komponentval och detaljkonstruktion 
Redan vid idégenereringsfasen fanns tankar om vilka komponenter och detaljer 
som skulle ingå i den slutliga produkten, vilket gjorde valen oerhört mycket 
lättare. I detta sammanhang användes uppdelningen som tillämpas av Olsson 
(1995), där komponenter syftar till parter som redan finns på marknaden medan 
detaljkonstruktion utförs på delar som kräver specialtillverkning. 

Komponentval 
Många av komponenterna som ingår i den slutliga produkten valdes av Macro 
International AB, främst för att underlätta bygget av en slutlig prototyp men även 
vid eventuell produktion. Gångjärnen som ska möjliggöra öppning och stängning 
av luckor köptes in från Blum, som redan i nuläget är leverantör av gångjärn för 
Ballingslöv Bad. Passande pianogångjärn hittades på Industrilås AB (2013). 

Belysningen i luckorna och på ovansidan av skåpet kom från Fagerhults 
Belysning och mottogs av Jörgen Carlsson genom hans kontakter på företaget. 

15 
 



KAPITEL 3  METOD 

Dimmer som ska kontrollera ljusstyrkan kom från Ahlsell i Halmstad, vilket även 
rekommenderades av Carlsson. Direktiv för vilken typ av dimmer som krävdes 
mottogs från Fagerhults Belysning AB, som tog fram all belysning för projektet. 

Som skåpstomme vid prototyptillverkning användes, efter önskemål från 
företaget, samma stomme som finns i Ballingslövs sortiment och har bredden 600 
mm, höjden 640 mm och djupet 140 mm. Skivorna som stommen är byggd utav 
och som luckorna byggdes av är 16 mm tjocka.  

Detaljkonstruktion 
En av delarna som ska ingå i skåpet men som inte finns färdig på marknaden är 
”belysningslådan” som sitter bakom det frostade glaset och fungerar som fästdon 
för belysningen. Dessa fyra stycken (två på varje lucka) byggs av spånskivor som 
Ballingslöv Bad använder till sina skåp idag. En ihålighet på 13 mm fräses ut i 
varje del, varpå belysningen monteras fast tillsammans med en tunn plåt som ska 
leda bort värmen. Ursprungligen skulle dessa endast sitta på den flexibla luckan 
men efter önskemål från Jörgen Carlsson ska belysningen monteras likadant på 
båda luckor, med hjälp utav ”belysningslådan”. 

En detalj som syftar till montering av luckor i skåpstommen är gångjärnens 
position på respektive lucka. Monteringsanvisningar mottogs av Jonas Lundin på 
Blum och kan ses i bilaga 11. 

Ett problem som uppstod redan vid bygget av den första prototypen var montering 
av den allmänna belysningen. Tanken är att belysningen ska riktas snett uppåt och 
utåt, och att ljuset studsar mot taket och sprids i rummet. Detta görs genom att 
belysningsanordningen sänks ner i skåpet och lutas på ett korrekt sätt. En viktig 
detalj blir därmed vinkeln på lutningen, och eftersom skåpet ska kunna hängas 
upp olika nära taket i badrummet måste vinkeln vara justerbar. En idé som 
uppkom var att den 3 millimeter tunna plåten som belysningen monteras på ska 
sitta fast i den främre kanten och vara rörlig i den andra kanten, så att användaren 
själv kan, med hjälp av någon sorts anordning, justera vinkeln. På grund av 
tidsbrist utvecklades inte denna idé fullt ut vilket resulterade i att den slutliga 
produktens allmänna belysning endast har två lägen som väljs vid själva 
produktionen.  

Glasskivorna som monteras på skåpsluckorna var tvungna att vara tunna för att en 
så lätt lucka som möjligt ska erhållas. Luckans tjocklek och tyngd påverkar 
handhavandet av hela badrumsskåpet och målet är att minimera svårigheter för 
användaren. För detta projekt valdes tre millimeter tjocka glasskivor, som 
beställdes av Macro International AB från en tredje part. Dessa skivor är i 
spegelglas med frostat glas upptill och nedtill.  
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För att ljuset i luckorna ska få bättre fördelning sätts opalskivor även mellan 
ljusslingor och det frostade glaset. Över den allmänna belysningen som finns i 
ovandelen av badrumsskåpet kommer det läggas en opalsskiva som fästs med 
hjälp av silikon för att förhindra fuktintrång. Opalskivorna köps in av Macro 
International AB från Vink AB. 

3.5.3 Kostnadsuppskattning 
Kostnaderna för det framtagna spegelskåpet är väldigt svåra att fastställa. Förutom 
skåpstommen och gångjärnen som redan finns på Ballingslöv, ingår delar som 
måste specialbeställas. Beroende på antalet skåp som skulle produceras görs 
antagandet att priset varierar på de olika delarna. Belysningen som används i detta 
examensarbete specialutvecklades av Fagerhults Belysning AB på uppdrag av 
Jörgen Carlsson, och har ännu inget fastställt pris. Skåpstommen tillverkas 
däremot redan nu av Ballingslöv och med de små förändringar som kommer att 
utföras antas att priset endast stiger marginellt.  

På grund av ovanstående anledningar kommer ingen omfattande kostnadsanalys 
att utföras. Det bör här nämnas att projektet resulterar i en konceptuell produkt 
och vid eventuell produktion bör det tillverkande företaget se över komponenter 
och anpassa dessa efter de egna möjligheterna. 

Kapitel 4  Resultat 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av examensarbetet och därmed stegen som 
ingår i den sista fasen i den framtagna designprocessen. 

4.1 Slutligt produktförslag 
Det slutliga produktförslaget är ett färdigutvecklat badrumsskåp med ett primärt 
förvaringskoncept. Sedan komponentval och detaljkonstruktion som behandlas i 
avsnitt 3.5.2 skedde inga större förändringar på produktförslaget med avseende på 
skåpstomme och luckor. 

4.1.1 Modellering och rendering 
Vid modelleringen av det framtagna spegelskåpet användes Catia V5R20. Varje 
separat skåpsdel byggdes upp i Part Design från grunden, med undantag för 
gångjärnen som mottogs av Jonas Lundin på Blum och pianogångjärnen som 
hämtades från Industrilås AB genom solidcomponents.com (2013). Med 
anledning av detta kommer det inte skapas ritningar för dessa komponenter. De 
olika parterna sattes sedan samman i Assembly Design med hjälp av de 
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nödvändiga constraints. Resultatet blev en virtuell modell av det färdigutvecklade 
produktförslaget. Det primära förvaringskonceptet som beskrivs i avsnitt 4.4 lades 
till modellen och en Clash-analys gjordes för att säkerställa att inga delar 
kolliderade med varandra. 

För att skapa visuellt riktiga bilder av den virtuella modellen exporterades Catia-
filen till KeyShot 4. Detta program möjliggjorde i sin tur återskapandet av 
produktens olika materialegenskaper rent visuellt, och gav en känsla för hur 
badrumsskåpet kunde se ut i verkligheten. En svårighet som uppstod var att i 
KeyShot återge det frostade glaset med belysning bakom. Denna detalj åtgärdades 
istället i efterhand med hjälp av programmet Adobe Photoshop CS5. Resultatet av 
en sådan visualisering kan tas del av i bilaga 12. 

4.1.2 Komponenter och montering 
Skåpstommen som ska ingå i det slutliga produktförslaget kommer i stora drag att 
vara av samma slag som produceras av Ballingslöv i nuläget. Därför behandlar 
detta avsnitt endast de delar som utvecklades i detta projekt och eventuella 
modifieringar på befintliga komponenter. 

Generellt gäller det att glasskivor limmas fast på spånskivor medan resterande 
komponenter skruvas ihop. Spånskivornas kanter täcks med lister på samma sätt 
som på Ballingslövs nuvarande badrumsskåp. För att lättare förklara de olika 
komponenterna och hur de sitter samman renderades detaljbilder i KeyShot 4, 
däremot återger inte bilderna nödvändigtvis det färdigutvecklade skåpets material- 
och färgegenskaper. 

En av delarna som bör beskrivas i detta avsnitt är den allmänna belysningen som 
skåpet ska erbjuda. I figur 4.1 illustreras den tända belysningen med det frostade 
glaset (vänster) och samma del av skåpet utan belysning och glas. Glasskivan 
kommer att monteras fast med hjälp av silikon, som även förhindrar fuktintrång. 

   
Figur 4.1 Den allmänna belysningen som skåpet erbjuder (vänster) sitter på en lutande plåtskiva 
(höger). 
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Nästa del som tas upp är ”belysningslådan” (se avsnitt 3.5.2). Denna komponent 
finns på fyra olika ställen på den slutliga produkten och sitter bakom luckornas 
frostade glas. På plåten som sitter på insidan monteras belysning fast, denna är 
främst anpassat för sminkning och rakning. Figur 4.2 illustrerar belysningslådan 
(vänster) och hur denna sitter fast på glasskivan. 

   
Figur 4.2 ”Belysningslådan” med plåtskiva inuti (vänster) fastsatt på glasskivan med ljuset innanför 
tänt (höger). 

För att få plats med alla elektroniska komponenter som skåpets funktioner kräver 
byggs det in ett utrymme där exempelvis transformatorer kan läggas in. Detta 
säkerställer att elektroniken inte skadas av fukt eller smuts. Utrymmet finns i 
skåpets övre del, se figur 4.3. 

 
Figur 4.3 För att få plats med de elektroniska komponenterna byggs det in ett utrymme i skåpet. 

Figur 4.4 visar gångjärnen som möjliggör öppning och stängning av luckor. Dessa 
är samma sorts gångjärn som redan nu köps in av Ballingslöv från Blum. 
Monteringsanvisningar hittas i bilaga 11. 

 
Figur 4.4 Gångjärn från Blum möjliggör öppning och stängning av luckor. 
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Den flexibla luckan 
En viktig del av det slutliga produktförslaget är den flexibla luckan, som består av 
en glasskiva, två belysningslådor, två spånskivor och ett pianogångjärn. 
Pianogångjärnet möjliggör den flexibilitet som luckan innehar och monteras på de 
två spånskivorna som figur 4.5 illustrerar. 

 
Figur 4.5 Pianogångjärn monteras fast på de två spånskivornas kanter. 

Hela luckan med undantag för belysningslådorna kan ses i figur 4.6. Luckans ena 
spånskiva limmas fast på glasskivan, likaså belysningslådorna. Den andra 
spånskivan sitter däremot endast fast med hjälp av pianogångjärnet vilket medför 
att luckan erbjuder den flexibilitet som efterfrågades. En renderad bild av luckan 
kan ses i bilaga 13. 

 
Figur 4.6 Den flexibla luckan i sin helhet med undantag för belysningslådor. 
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4.1.3 Slutliga ritningar 
Slutliga ritningar på produkten togs fram med hjälp av Catia V5R20. Dessa kan 
tas del av i bilaga 14. 

4.1.4 Slutlig prototyp 
I kapitel tre behandlas momentet prototyptillverkning av produktförslag och 
huruvida det är designerns ansvar att själv genomföra detta. En prototyp 
tillverkades likväl i verkstaden på Högskolan i Halmstad av rapportens författare, 
med det främsta syftet att visas upp under en kommande mässa. 

För att dra ned kostnader byggdes prototypen med den befintliga stommen ur 
serien Smartie som grund, trots att det modellerade skåpet är djupare och har det 
inre måttet på 162 millimeter. Att det framtagna skåpet är djupare beror främst på 
att en av de sökta funktionerna (enligt funktionsanalysen) var att maximera 
förvaringsutrymmet. Ballingslöv har i sitt nuvarande sortiment överskåp som har 
djupet (yttre mått) 176 mm i serien Happie och 256 mm inklusive lucka i serien 
Soft. Det framtagna skåpet kan byggas med vilket djup som helst så länge bredden 
på den allmänna belysningen korrigeras. Det modellerade skåpets totala djup 
(inklusive luckor) är 197,9 mm, alltså cirka 20 cm. 

Foton som togs under bygget av prototypen kan tas del av i bilaga 15. 

4.2 Primärt förvaringskoncept 
Vid samtal med Jörgen Carlsson på Macro International AB mottogs önskemål 
om ett förvaringskoncept som inspireras av förvaring som IKEA har tagit fram till 
deras kommod ur serien GODMORGON (figur 4.7). Tanken är att användaren lätt 
ska få en överblick över alla produkter som finns i skåpet, samt kunna organisera 
och anpassa förvaringen efter de egna preferenserna.  

 
Figur 4.7 Förvaring till kommod ur serien GODMORGON, framtagen av IKEA (2013). 

Det framtagna konceptet bygger på grundtanken att förvaringen ska kunna 
anpassas så mycket som möjligt, efter användarens önskemål. Hyllplanen 
skapades i Catia V5 Generative Shape Design i ett tidigt skede för att se hur 
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förvaringen skulle passa in i spegelskåpet. Samtidigt ritades sidoplattor upp, som 
har som syfte att hålla uppe hyllplanen och även erbjuda omväxling i större 
utsträckning. Dessa kan nämligen vara olika höga, vilket gör att användaren själv 
kan avgöra hur mycket plats som finns mellan hyllplanen. I likhet med IKEAs 
förvaring är materialet transparent. Fyra olika sorters hyllplan togs fram, där en 
del även kan spegelvändas, samt fyra olika sidoplattor.  En renderad bild på 
förvaringskonceptet finns som bilaga 16 och fullständiga ritningar hittas i bilaga 
17. 

Hyllplanens och sidoplattornas utformning är anpassat för att helheten ska passa 
in i badrumsskåpet. Ett av problemen som uppkom vid utformningen av dessa var 
att gångjärnens monteringsplattor, som sitter på insidan av badrumsskåpen, inte är 
flyttbara. På grund av detta fick varje hyllplan en kant på både höger- och 
vänstersidan för att göra plats för gångjärnet. Hur sidoplattorna och hyllplanen 
sätts ihop illustreras i figur 4.8. 

 
Figur 4.8 Hopsättning av förvaringen, sidoplattorna håller uppe hyllplanen. 

Problemet som kvarstår är att luckorna måste avlägsnas varje gång uppbyggnaden 
av förvaringen ska ändras. Ett lösningsförslag skulle kunna vara en förändring av 
sidoplattornas utformning till någon av de som visas i figur 4.9. Vid någon av 
dessa ändringar måste dock hållfasthetsberäkningar utföras, och tester gällande 
stabilitet. Dessa moment ingår dock inte i detta examensarbete, därför görs endast 
en rekommendation att utveckla primärkonceptet och optimera sidoplattorna.  

 
Figur 4.9 Alternativa lösningar på ”sidoplattorna” i förvaringskonceptet 
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Kapitel 5  Slutsatser 

5.1 Slutsatser och diskussion 
De tre arbetsmetoderna som beskrivs i avsnitt 2.1 utgjorde grunden för den 
specifika designprocess som togs fram i projektet för att garantera ett 
tillfredsställande resultat. Litteraturen hade en stor betydelse för utfallet av 
designprocessen och därmed hela projektet. Denna följdes under hela arbetet och 
fungerade utmärkt, vilket visar att den teoretiska referensramen gällande 
arbetsmetod var väl vald. 

Många moment som mycket väl kunde ha ingått i detta arbete fick bortses från på 
grund av den tidsbegränsning som fanns (se avsnitt avsnittet 1.3 Avgränsningar). 
Designprocessen kunde med andra ord ha blivit längre, mer välutvecklad och med 
fler ingående steg, men bedömningen gjordes att endast utföra de moment som 
var av högsta prioritet för arbetet och resultatet som efterfrågades. 

Generellt gäller att projektet ledde till ett tillfredsställande resultat. Däremot kan 
argument föras angående graden av utvecklingen av vissa komponenter och 
huruvida dessa kunde optimeras ytterligare. Ett exempel är lösningen på den 
allmänna belysningens lutning som endast togs fram till ett primitivt stadie, vilket 
även nämns i avsnitt 3.5.2 Detaljkonstruktion. Ett annat moment som ingick i 
projektet och kunde ha utförts mer ingående är kostnadsuppskattningen (avsnitt 
3.5.3), som fick en mindre roll än väntat då det under arbetets gång blev klart att 
momentet inte var ett krav från uppdragsgivaren. 

Målet med projektet var att utveckla ett badrumsskåp med lösningar på främst 
belysning, utformning och förvaringsmöjligheter, vilket detta arbete har lett till. 
Däremot finns utrymme för att ytterligare öka skåpets innovationsgrad, vilket 
även behandlas i avsnitt 5.2. 

Ursprungligen skulle en slutlig prototyp tillverkas av företaget, efter de ritningar 
som genererats. Allteftersom arbetet fortgick blev det dock klart att detta inte 
skulle bli fallet, varpå det bestämdes att ansvaret med prototyptillverkningen 
skulle tillfalla rapportens författare. En prototyp byggdes därmed i verkstaden på 
Högskolan i Halmstad, med det främsta syftet att visas upp under en kommande 
mässa.  

Arbetet genomfördes med ett nära samarbete med handledaren på Macro 
International AB. Jörgen Carlsson blev ständigt underrättad om arbetets framfart, 
och kunde därmed föra fram önskemål och krav under hela projektets gång. 
Carlsson bidrog med kunskap om leverantörer och komponenter som skulle ingå i 
den slutliga produkten, vilket var gynnsamt för båda parter. Uppdragsgivaren 
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kunde på så sätt påverka utgången av projektet och öka sannolikheten för att 
erhålla ett produktförslag som uppfyller de ställda krav och önskemål.  

Martin Bergman, handledaren på Högskolan i Halmstad, bidrog med mycket stöd 
under projektets gång och främst under idégenereringsfasen, då dialoger som 
utvecklades bidrog till ökad kreativitet. Hans kännedom om KeyShot och 
Photoshop kom främst till användning vid visualiseringen av spegelskåpet. 
Bergman såg även till att projektet fortgick i rätt takt, dels så att ingen tid slösades 
bort men även så att alla ingående steg genomfördes men den noggrannhet som 
krävdes.  

Det bör nämnas att examensarbetet utfördes av en individ istället för i grupp, som 
denna typ av projekt ofta kräver. Ett direkt resultat av detta blev dels att 
tidsbegränsningen upplevdes som svårare att hålla, dels att vissa steg inom arbetet 
inte utvecklades till deras fulla potential. I vissa fall, där idéer och lösningar 
kunde ha uppkommit redan vid ett första samtal med en gruppkamrat, blev de inte 
påtänkta förrän långt i efterhand, just på grund av avsaknaden av dialog. 
Lyckligtvis var båda handledarna för projektet väldigt öppna för diskussion.  

Förutom konsultationer med handledare krävdes expertis från andra aktörer. 
Främst erhölls dessa genom Carlsson (bland annat Fagerhults Belysning), men i 
vissa fall kontaktades externa aktörer på eget initiativ. En av dessa var Jonas 
Lundin på Blum, som skickade CAD-filer innehållande gångjärn och svarade på 
en mängd frågor om bland annat monteringsplattor och grytavstånd.  

För att tillverka den första prototypen beställdes glas på Berlings Glas AB i 
Halmstad, där en anställd såg till att testa olika sorters glas för att se vilket som 
passade belysningen bäst. Även Beijer Bygg bidrog till utfallet av den första 
prototypen, genom att skänka spillmaterial som kunde användas till skåpstommen.  

Gällande den egna prestationen kan det konstateras att vissa delar som ingick i 
arbetet förväntades gå sämre, och vissa förväntades gå bättre. Framförallt har det 
skett en stor personlig utveckling, och ny kännedom inom diverse områden har 
införskaffats. Genomförda steg har utförts till den grad de ansågs möjliga med den 
kunskapen och det tidsintervall som fanns tillgängligt.  

5.2 Förslag till fortsatt arbete 
En del förslag till fortsatt arbete har nämnts redan tidigare i rapporten och de 
viktigaste av dessa kommer att tas upp nedan.  

Först och främst bör den allmänna belysningen som skåpet erbjuder tas upp. Idén 
som uppstod vid idégenereringen var en mekanism, som erbjöd användaren 
möjligheten att anpassa vinkeln på belysningen efter de egna preferenserna. Detta 
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kan göras till exempel genom att vrida på ett vred på undersidan av utrymmet för 
elektroniken som sitter på insidan av det framtagna produktförslaget. Denna 
lösning fick tyvärr aldrig utvecklas helt under projektets gång, vilket resulterade i 
en primitiv lösning med endast två lägen. Däremot finns det en stor möjlighet att i 
framtiden utveckla denna mekanism, och förbättra den allmänna belysningen som 
erbjuds i det framtagna badrumsskåpet. 

Ett ämne som delvis sammanfaller med det ovanstående är skåpets 
innovationsgrad. Efter Jörgen Carlssons presentation ”Framtidens Badrum” (se 
avsnitt 2.3) fanns en mängd tankar och idéer om hur hela badrummet kunde 
transformeras, endast med hjälp av ett innovativt spegelskåp. Att erhålla ett 
funktionellt skåp, rent konstruktionsmässigt, visade sig dock vara ett större projekt 
än väntat, med många ingående steg som behövde genomföras. När 
designprocessen togs fram blev det ännu klarare att projektet endast kunde leda 
till ett funktionellt spegelskåp, som i framtiden kan vidareutvecklas till något 
alldeles speciellt. De komponenter som tas upp i avsnitt 2.2 är endast ett fåtal av 
komponenterna på marknaden som kan implementeras i ett badrumsskåp, vilket 
innebär att potentialen finns för ett stort och intressant framtida projekt. 

Att färdigutveckla en produkt som kan tillverkas och säljas på marknaden kräver 
mer än det som behandlas i detta arbete. Bland annat borde tester gällande 
hållfasthet genomföras, likaså de ofrånkomliga fel- och riskanalyserna. Dessa 
måste utföras för att garantera att framförallt handhavandet av produkten är säkert 
för användaren. Det bör även säkerställas att det framtagna produktförslaget inte 
inkräktar på bland annat patent- eller mönsterskydd. 

Sist kan läsaren påminnas om att förvaringen som skåpet erbjuder endast 
utvecklades fram ett primärt förvaringskoncept, vilket innebär att det bör 
vidareutvecklas. Förslag på vidareutveckling av sidoplattorna ges i avsnitt 4.2, 
och syftar främst till att underlätta anpassningen för användaren. Det främsta 
problemet kan bli kostnaden vid tillverkningen av hyllplanen, vilket bland annat 
kan innebära en förändring av deras utformning.  

Kapitel 6  Kritisk granskning 
Under flera moment i detta arbete har författaren förlitat sig på externa aktörers 
expertis, och förutsatt att denna är tillräcklig för ett resultat som uppfyller de 
ställda krav och önskemål. Detta kan innebära att flera aspekter kan vara mer eller 
mindre korrekta än vad som har antagits.  

Trots att det stödet som mottogs av handledarna var högst hjälpsamt, är det säkert 
att säga att deras engagemang har påverkat utkomsten. Framförallt Carlssons 
specifika tips och önskemål angående utformning, funktion och komponenter som 
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uppkom under arbetets gång gjorde projektet mer avgränsat än vad det framstod 
att vara vid starten. Argument kan föras angående den positiva inverkan som detta 
hade för utkomsten av projektet, men då Carlsson representerade Macro 
International AB anses det vara till fördel för ett resultat som uppfyller krav 
ställda av uppdragsgivaren.  

Designprocessen som togs fram fungerade, som tidigare nämnt, utmärkt. Däremot 
fanns vissa hinder att överkomma och ett större sådant, nämligen det först valda 
produktförslaget som visade sig vara odugligt. Som det redan har nämnts i 
föregående avsnitt fick flera steg upprepas och detta gjorde att dyrbar tid gick 
förlorad. I efterhand kan observationen göras att en FEM-beräkning i Catia 
V5R20 eller en enkel handberäkning kunde ha förhindrat hela situationen. Skåpets 
hållfasthet och liknande aspekter sattes upp som avgränsningar för detta arbete, 
vilket uppenbarligen var ett misstag. En FEM-beräkning borde med andra ord ha 
ingått i den framtagna designprocessen. Utöver detta anses det inte ha uppkommit 
några större problem eller felantaganden.  

Trots att den litteratur som användes i detta arbete var tillräcklig för att uppnå det 
redovisade resultatet, är det ett faktum att större referensram hade gett ett mer 
utvecklat resultat. Bland annat utnyttjades inte alla de inspirationskällor som finns 
tillgängliga i vardagen och fler tidsskrifter, inredningsprogram och besök på 
byggvaruhus kunde ha gett ett ännu bättre resultat.  

När det gäller produktens förmåga att uppfylla människors behov så finns det en 
förhoppning om att spegelskåpet ska förbättra livsstandarden och underlätta 
vardagen för eventuella framtida användare. Sett ur ett miljöperspektiv kommer 
produkten påverka den yttre miljön till den grad som Ballingslöv tillåter vid 
eventuell produktion. Företaget är redan i dagsläget certifierat enligt ISO 14001, 
vilken med stor sannolikhet innebär att produktens tillverkningsprocess inte skulle 
ha någon större negativ inverkan på miljön vid eventuell produktion. 

Till sist bör det nämnas, som tidigare i rapporten, att mindre tidsbegränsning eller 
fler projektmedlemmar hade haft en positiv inverkan på utfallet av projektet. 
Författaren av rapporten har däremot utfört projektets ingående moment till den 
grad de ansågs möjliga med den kunskapen och det tidsintervall som fanns 
tillgängligt.  
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BILAGA 1. GANTT-SCHEMA 

Bilaga 1. Gantt-schema 
 

  

  
 



BILAGA 2. DESIGNBRIEF 

Bilaga 2. Designbrief 
Den slutliga produkten bör vara ett badrumsskåp av spegeltyp som skulle kunna 
hittas i Ballingslövs framtida sortiment. Trots att skåpet ska visa på innovativa 
funktioner ska den förmedla samma känsla som Ballingslövs nuvarande produkter 
och locka till sig samma typ av målgrupp. Produkten måste även visa på hög 
kvalitet, i både utförande, detaljer och material. Viktiga aspekter är 
speglingsfunktion och belysningen. Badrumsskåpet riktar sig främst till kvinnor 
och bör även ha mycket goda förvaringsmöjligheter. 

  

  
 



BILAGA 3. IMAGE BOARDS – PRODUKTER 

Bilaga 3. Image boards – produkter 

 

 

  
 



BILAGA 3. IMAGE BOARDS – PRODUKTER 

 

 

  
 



BILAGA 3. IMAGE BOARDS – PRODUKTER 

 

 

  
 



BILAGA 4. FUNKTIONSANALYS 

Bilaga 4. Funktionsanalys 
H = Huvudfunktion; N = Nödvändig; Ö = Önskvärd; O = Onödig 

Funktion Klass Anmärkning 

Område: Handhavande/Basfunktioner 
Erbjuda Förvaring H  
Erbjuda Belysning H  
Möjliggöra Spegling H  

Uttrycka Kvalitet N  

Medge Öppning/Stängning N  

Underlätta Öppning/Stängning Ö  

Underlätta Åtkomlighet N Till spegeln 

Tillåta Punktbelysning N  

Tillåta Allmänbelysning  N  

Erbjuda Anpassningsbarhet N Hyllor/förvaring osv. 
Erbjuda Vinkelbarhet N Speglar/spegeldörrar 
Möjliggöra Förstoring Ö Förstoringsspegel 
Maximera  Förvaringsutrymme N  
Förtydliga Användande N  
Medge Rengöring N  

Underlätta  Rengöring N  

Tillåta Strömtillförsel N  

Tåla Fukt N  
Minimera Vikt Ö  
Inneha Stabilitet N  
Erbjuda Upphängningsmöjlighet N  

Tillåta Nackspegling N  

Erbjuda Livslängd N  
Påvisa Innovation Ö  
Skapa Upplevelse Ö  
Förenkla Hopsättning N  
Tillåta Modulbygge Ö T.ex. flera skåp blir ett stort 
Område: Ergonomi 
Underlätta Användning N Vid t ex öppning/stängning 
Förenkla Bruk N Enkel att förstå funktioner 

  
 



BILAGA 4. FUNKTIONSANALYS 

Eliminera Påfrestning N Belysning, luckor mm. 

Funktion Klass Anmärkning 

Område: Säkerhet 
Hindra Fuktskador N Inga stötar mm. 
Minimera Krossrisk N På speglarna 

Motverka Skärskador N Inga vassa kanter osv. 
Område: Konstruktion/Produktion 
Minimera Kostnader N  

Medge Standarddelar Ö  

Begränsa Miljöpåverkan Ö  

Minimera Materialåtgång Ö  
Minimera Vikt N  

Erbjuda Hållfasthet N  

Förenkla Produktion N  

Område: Miljö 
Spara Energi Ö Kräver lite strömtillförsel 
Medge Återvinning Ö  

Begränsa Miljöpåverkan Ö Vid produktion 

Område: Marknadsföring/Försäljning 

Erbjuda Återkoppling N Kunders åsikter vid 
användande 

Förmedla Kvalitet Ö Reklam 
Locka Målgruppen N  

H = Huvudfunktion; N = Nödvändig; Ö = Önskvärd; O = Onödig 

 

  

  
 



BILAGA 5. LIFESTYLEBOARD INKL. PERSONA 

Bilaga 5. Lifestyleboard inkl. persona 
 

 

  

  
 



BILAGA 6. MOODBOARD 

Bilaga 6. Moodboard 
 

 

 

  
 



BILAGA 7. IDÉSKISSER 

Bilaga 7. Idéskisser 

 

  
 



BILAGA 7. IDÉSKISSER 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



BILAGA 7. IDÉSKISSER 

 

 

 

  

  
 



BILAGA 8. KRYSSCHEMA 

Bilaga 8. Krysschema 
Krysschema med skalan 0-5, där noll innebär att förslaget inte uppfyller 
funktionskravet och fem att förslaget fullt besitter den sökta funktionen.  

 

 

  

FUNKTION FÖ
R

SL
A

G
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Erbjuda förvaring 
(utrymme) 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 

Möjliggöra spegling 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Uttrycka kvalitet 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 

Medge öppning/stängning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Erbjuda vinkelbarhet 1 4 4 2 2 1 2 5 2 5 

Tillåta nackspegling 0 0 0 0 0 3 0 5 5 0 

Underlätta åtkomlighet 
(spegel) 2 4 4 2 3 3 2 5 2 5 

Underlätta rengöring 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 

Förtydliga användning 5 5 5 3 4 5 4 4 3 5 

Förenkla produktion 1 4 4 3 2 3 1 4 1 3 

SUMMA: 28 37 37 28 30 36 29 43 33 40 

  
 



BILAGA 9. TILLVERKNING AV FÖRSTA PROTOTYP 

Bilaga 9. Tillverkning av första prototyp 
Här redovisas foton som togs under tillverkningen av den första prototypen i 
verkstaden på Högskolan i Halmstad. 

 
Den allmänna belysningen mottogs från Fagerhults Belysning AB genom handledaren på Macro 
International AB, som även kopplade ihop elektroniken. 

 
Belysning ämnad främst för sminkning och rakning monterades fast bakom spegelglaset, med smala stycken 
av spånskiva emellan för att erhålla önskat avstånd. Skivorna på den första prototypens luckor var 
masonitskivor. Det frostade glaset och spegelglaset köptes in från Berlings Glas AB i Halmstad i separata 
delar för att få ned kostnaden. 

 
Masonitskivorna som den första prototypens lucka byggdes av monterades ihop med hjälp av pianogångjärn 
från Clas Ohlson, vilka möjliggör den flexibilitet som efterfrågades. 

  
 



BILAGA 9. TILLVERKNING AV FÖRSTA PROTOTYP 

 
Skåpstommen på den första prototypen byggdes av 12 millimeter tjocka spånskivor från Beijer Bygg i 
Halmstad. Utrymmet för den allmänna belysningen erhölls med hjälp av en sticksåg. För att få ned kostnader 
och för enklare byte av alternativa luckor monterades enkla lyftgångjärn fast på utsidan av skåpet. Dessa 
köptes på Clas Ohlson i Halmstad. 

 

 
Fotot visar den första prototypen i liggande läge. Till höger syns ovandelen av skåpet och den allmänna 
belysningen som monterades fast på en plåtskiva. På spegelglaset vilar transformatorerna, och utrymmet för 
belysningen bakom det frostade glaset är väl synligt.  

  

  
 



BILAGA 10. UPPDATERAT PRODUKTFÖRSLAG 

Bilaga 10. Uppdaterat produktförslag 

 

  
 



BILAGA 10. UPPDATERAT PRODUKTFÖRSLAG 

 

 

  

  
 



BILAGA 11. MONTERING AV GÅNGJÄRN 

Bilaga 11. Montering av gångjärn 

 

  

  
 



BILAGA 12. SLUTLIGT PRODUKTFÖRSLAG 

Bilaga 12. Slutligt produktförslag 
 

 

  
 



BILAGA 13. FLEXIBEL LUCKA 

Bilaga 13. Flexibel lucka 
 

 

  
 



BILAGA 14. SLUTLIGA RITNINGAR 

Bilaga 14. Slutliga ritningar 
Följande sidor innehåller ritningar på det färdigutvecklade skåpet. Ritningarna 
skapades i Catia V5R20. 

 

  

  
 



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

1:1

MC

Magdalena Ciborowska Spegelskåp

100

2013-05-20

1 1 Skåpstomme Rit. nr. 101

2 1 Lucka 1 Rit. nr. 102
3 1 Lucka 2 Rit. nr. 103
4 Gångjärn CLIP top BLUMOTION - Blum 71B358E4
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RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

2:1

MC

Magdalena Ciborowska Skåpstomme

101

2013-05-21

1 2 Höger och vänster spånskiva Rit. nr. 111

2 1 Nedre spånskiva Rit. nr. 112
3 1 Bakre spånskiva Rit. nr. 113
4 Utrymme för elektronik Rit. nr. 1141
5 1 Allmän Belysning Rit. nr. 115
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

3:1

MC

Magdalena Ciborowska Höger och vänster spånskiva

111

2013-05-21

2 Detalj 1Höger och vänster spånskiva. R 3,1 mm
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

4:1

MC

Magdalena Ciborowska Nedre spånskiva

112

2013-05-21

1 Nedre spånskiva Detalj 2

178
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

5:1

MC

Magdalena Ciborowska Bakre spånskiva

113

2013-05-21

1 Bakre spånskiva Detalj 3
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:2

6:1

MC

Magdalena Ciborowska Utrymme för elektronik

114

2013-05-21

1 Skiva 1 Rit. nr. 114.11
2 Skiva 21 Rit. nr. 114.2

1

2



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

7:1

MC

Magdalena Ciborowska
Skiva 1 - utrymme för elektronik

114.1

2013-05-21

1 Skiva 1 Detalj 1

143
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

8:1

MC

Magdalena Ciborowska
Skiva 2 - utrymme för elektronik

114.2

2013-05-21

1 Skiva 2 Detalj 2
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

9:1

MC

Magdalena Ciborowska Allmän Belysning

115

2013-05-21

1 1 Glasskiva Rit. nr. 115.1

2 1 Plåtskiva Rit. nr. 115.2
3 1 Spånskiva Rit. nr. 115.3

1

2

3



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

10:1

MC

Magdalena Ciborowska Glasskiva - allmän belysning

115.1

2013-05-21

1 Detalj 1Glasskiva, Frostat glas
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

11:1

MC

Magdalena Ciborowska Plåtskiva - allmän belysning

115.2

2013-05-21

1 Plåtskiva Detalj 2

137,14
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

12:1

MC

Magdalena Ciborowska Spånskiva - allmän belysning

115.3

2013-05-21

1 Spånskiva Detalj 3
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

13:1

MC

Magdalena Ciborowska Lucka 1

102

2013-05-21

1 1 Spegelskiva Rit. nr. 121

2 1 Glasskiva Rit. nr. 122
3 2 Belysningslåda Rit. nr. 123
4 1 Spånskiva Rit. nr. 124

1

2

3

3

4



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

14:1

MC

Magdalena Ciborowska
Spegelskiva - Lucka 1

121

2013-05-21

1 Spegelskiva Detalj 1

250

5
6
0

3
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:5

15:1

MC

Magdalena Ciborowska Glasskiva

122

2013-05-21

2 Glasskiva, 1: Spegelglas, 2: Frostat glas
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

1:2

16:1

MC

Magdalena Ciborowska Belysningslåda

123

2013-05-21

1 1 Plåtskiva 123.1
2 1 Spånskiva 123.2

12



Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad
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BILAGA 15. TILLVERKNING AV SLUTLIG PROTOTYP 

Bilaga 15. Tillverkning av slutlig prototyp 
Här redovisas foton som togs under tillverkningen av den slutliga prototypen i 
verkstaden på Högskolan i Halmstad. Läsaren påminns om användandet av en 
befintlig skåpstomme vid tillverkningen, vilket är anledningen till att utseendet 
avviker från det slutliga, modellerade produktförslaget. Detta innebär också att det 
förekommer till synes oanvändbara hål i stommen. 

   
Belysningens transformatorer skyddas genom att det byggs in ett utrymme i skåpets övre del (vänster). Lister 
som för nuvarande används av Ballingslöv (höger) limmas på spånskivornas kanter för att dölja dessa. 

 

   
Den flexibla luckan tillverkades i grunden ur spånskivor och ett pianogångjärn. Trots att ett välanpassat 
pianogångjärn i rostfritt stål hittades i Industrilås ABs produktkatalog, fanns inte tillfälle att köpa in denna 
komponent från detta företag. Pianogångjärnet på bilden kommer från Beijer Bygg i Halmstad och är av 
förnicklat stål med järnsprint. 

  
 



BILAGA 15. TILLVERKNING AV SLUTLIG PROTOTYP 

    
Olika sorters opalskivor köptes in från VINK AB av Macro International AB. Dessa skivor ska fördela ljuset 
som sitter bakom det frostade glaset i luckorna. 
 

   
Trots att skåpstommens dimensioner skiljdes från det modellerade skåpets användes de framtagna 
ritningarna i många fall, bland annat vid tillverkningen av den mer traditionella luckan. 
 

 
För att minska ljusstyrkan hos belysningen som sitter bakom det frostade glaset, köptes en dimmer från 
Ahlsell. Direktiven för komponentens egenskaper mottogs av Fagerhults Belysning AB, och följdes på Ahlsell.  

  
 



BILAGA 16. PRIMÄRT FÖRVARINGSKONCEPT 

Bilaga 16. Primärt förvaringskoncept 
 

 

  

  
 



BILAGA 17. RITNINGAR: FÖRVARINGSKONCEPT 

Bilaga 17. Ritningar: förvaringskoncept 
Följande sidor innehåller ritningar på det primära förvaringskonceptet. 
Ritningarna skapades i Catia V5R20. 
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