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Abstract 
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Abstract 

Within the lighting industry, major focus on rules and restrictions must be followed 

when developing luminaires. To be able to place a lighting luminaire in a wet room 

certain requirements must be fulfilled. These requirements are something that must be 

taken into account and be followed early in the product development process. 

The study was conducted in collaboration with the company Bsweden 

Belysningsbolaget AB (Bsweden). Bsweden expressed a desire to receive one or more 

proposals for products that would expand or strengthen their product variety. The 

product would be included in the segment “lighting luminaries that can withstand 

water and are suitable for bathrooms”. The purpose of this study was therefore to 

develop a proposal of a lighting luminaire that could withstand water and that are 

suitable for bathrooms. 

The methods used were literature study, case study, competitor analysis and a design 

process. Literature study was carried out in the following areas; lighting theory, light 

sources, choice of material, electrical safety and theory about the design process. The 

case study consisted of document study and interviews with Bsweden and with the 

company Intertek Semko AB. A competitor analysis of Bsweden’s nearest 

competitors was also conducted. All the gathered information was then used during 

the design process where a design requirement specification and functional analysis 

was created. These were used as a guideline during the design process and to develop 

the result of the study.  

The result contains of a product proposal consisting a stripped and timeless lighting 

luminaire, adapted for bathrooms. The product proposal meets Bswedens’ 

requirements and the requirements in the design specification and the functional 

analysis; therefore the purpose of the study is fulfilled. 

Because of the existing conditions, the proposed product could not be tested in reality. 

If a prototype of the product would been manufactured and sent to testing, the 

requirements for the product could be tested and the results could therefore become 

more reliable. 

Keywords: Lighting luminaries, bathroom lighting, product development, Bsweden 
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Sammanfattning 

Inom belysningsbranschen är det stort fokus på regler och restriktioner som måste 

efterföljas vid framtagning av armaturer. För att en belysningsarmatur ska få placeras 

i ett våtrum måste den uppfylla vissa krav. Dessa krav är något som det måste tas 

hänsyn till och efterföljas tidigt i en produktframtagningsprocess. 
 

Studien har utförts i samarbete med företaget Bsweden belysningsbolaget AB 

(Bsweden). Bsweden uttryckte en önskan om att få ett eller flera förslag på produkter 

som skulle kunna utöka och stärka deras sortiment. Produkten skulle ingå i segmentet 

belysningsarmaturer som är anpassade för badrum. Syftet med studien har därför varit 

att ta fram ett förslag på en belysningsarmatur som är våtrumsanpassad för badrum.   
 

De metoder som användes var litteraturstudie, fallstudie, konkurrentanalys och 

designprocess. Litteraturstudie genomfördes inom områdena belysningsteori, ljus-

källor, materialval, elsäkerhet samt designprocess. Fallstudien bestod av dokument-

studier och intervjuer med uppdragsgivaren Bsweden samt med företaget Intertek. 

Dessutom utfördes en konkurrentanalys av Bswedens närmsta konkurrenter. All 

insamlad information användes sedan under designprocessen där en designkravspeci-

fikation och funktionsanalys skapades. Dessa användes som vägvisare under 

designprocessen för att leda fram till studiens resultat.  

 

Resultatet består av ett produktförslag på en avskalad och tidlös belysningsarmatur, 

anpassad för badrum. Produktförslaget uppfyller de krav som Bsweden ställt samt 

kraven i designkravspecifikationen. Därmed anses det att studiens frågeställningar har 

besvarats och således har studiens syfte uppfyllts.  
 

Utifrån de förutsättningar som fanns kunde inte produktförslaget testas i verkligheten. 

Om en prototyp av produktförslaget hade tillverkats och skickats iväg på testning 

kunde kraven för produkten testats och resultatet hade således blivit mer tillförlitligt. 
 

Nyckelord: Belysningsarmatur, badrumsbelysning, produktframtagning, Bsweden 
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1 Inledning 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

Examensarbetet har utförts på kandidatnivå vid Tekniska Högskolan i Jönköping och 

var en del i påbyggnadsprogrammet med inriktning produktutveckling. Studien har 

utförts i samarbete med företaget Bsweden belysningsbolaget AB (vidare benämnt 

Bsweden) och behandlar området belysningsarmaturers klassificeringar för våtrum. 

Med hänsyn till kriterierna för våtrum skulle ett förslag till en belysningsarmatur tas 

fram som skulle passa för badrum. Belysningsarmaturen skulle vara anpassad till 

Bswedens sortiment och vara utformad så att den kompletterar eller utökar 

marknadens utbud för liknande produkter. 

1.1 Introduktion 
Kontakten med Bsweden inleddes för att en av Bswedens designers arbetade som 

lärare i flertalet kurser på skolan Träcentrum i Nässjö. Under kurserna omnämndes 

Bsweden och några av deras produkter vilket ledde till vetskapen om dem och det 

triggade därigenom till den upptagna kontakten.  

1.2 Bakgrund 
I belysningsbranschen är det stort fokus på att följa regler och restriktioner vid 

framtagning av armaturer. Med armatur avses alla de kringkomponenter som behövs 

för att ljuskällan ska fungera och som på ett eller annat sätt skyddar eller hör ihop med 

upphängningen av ljuskällan. För att en armatur enligt reglerna ska få placeras i ett 

våtrum krävs det att den uppfyller vissa krav. Om dessa krav efterföljs rätt kan 

armaturen tilldelas en viss IP-beteckning (även benämnt IP-klassning) som förklarar 

hur säker den är att placera i våtrum. Dessa krav är något som måste tas hänsyn till 

och efterföljas tidigt i produktframtagningsprocessen för att armaturen ska bli 

utformad så den kan placeras i våtrum. Beroende på vilken IP-klassning en armatur 

har så får den placeras på olika ställen i ett våtrum. Ett våtrum är indelat i olika 

områden utefter hur fuktigt det potentiellt kan bli i varje område och graderas utefter 

detta. Det som allt kretsar kring i en armatur är ljuskällan hos vilken utveckling gått 

väldigt fort framåt de senaste åren. Förr var det endast klassiska glödlampor och 

lysrör som gällde vilket senare övergick till mer lågenergilampor för att under de 

senaste åren övergå mestadels till LED-lampor. 

Detta examensarbete innefattar en produktframtagningsprocess under vilken ett 

förslag till en belysningsarmatur för badrum skall tas fram. Studien behandlar området 

belysningsarmaturers klassificeringar i våtrum och kommer att utföras i samarbete 

med företaget Bsweden som även är uppdragsgivare för examensarbetet.  

Bswedens sortiment består av ett flertal olika typer av armaturer som riktar sig mot 

olika målgrupper och miljöer. Då sortiment utökas på så vis att produkter passar fler 

miljöer och fler användare så utökas samtidigt möjligheten till att attrahera fler 

användare vilket potentiellt kan leda till ökad försäljning. Fåtalet av Bswedens lampor 

är anpassade för våtrum vilket gör att deras sortiment med våtrumsarmaturer är 

relativt litet. 
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1.2.1 Företagspresentation  
Bsweden Belysningsbolaget AB är ett lampföretag som grundades 1993 av Gunnel 

Svensson. Gunnel är uppvuxen i det mer än hundraåriga familjeföretaget Svenssons i 

Lammhult där möbler, design och kvalité alltid varit en central del. Bsweden 

tillverkar lampor med förstklassig skandinavisk prägel i sin fabrik i Herråkra som 

ligger i Småland. Bakom varje produkt ligger ett gediget hantverk och samtliga 

produkter monteras av Bsweden själva i fabriken i Herråkra. De designers som skapat 

företagets lampor kommer från Sverige, Danmark och Island och designprofilen är 

skandinavisk. Bsweden har nått framgångar och vid flertalet tillfällen vunnit 

prestigefyllda utmärkelser för sin design och deras lampor återfinns på en rad olika 

intressanta platser runt om i världen. Bswedens produkter riktar sig mot både privata 

hem och offentliga miljöer. Deras sortiment består av ett flertal olika typer av lampor, 

så som plafonder, pendellampor samt olika golv- och vägglampor som är lämpade för 

inomhusbruk. Fåtalet av dessa lampor går även att placera i våtrum. Materialmässigt 

består lamporna mestadels av glas, plats och/eller av någon sorts metall.  

1.3 Problembeskrivning 
I samråd med företaget Bsweden har problemområdet för examensarbetet tagits fram. 

Företaget har utryckt en önskan om att erhålla kunskap inom området våtrums-

klassificeringar för belysningsarmaturer i badrum (även benämnt IP-klassificeringar) 

och ville samarbeta i detta projekt. IP-klassificering för våtrumsarmaturer är ett 

intressant område att studera eftersom det saknas konkret information kring området. 

Informationen kring standarder för elektrotekniska komponenter som ska placeras i 

våtrum är bristande på så vis att den är mindre konkret och inte anpassad att efterfölja 

vid formgivning och produktframtagning av nya belysningsarmaturer för våtrum. 

Informationen är heller inte enkel att applicera vid produktutveckling av befintliga 

produkter. Informationen ska främst vara anpassad till Bswedens produkter, arbetssätt 

samt vara utformad för att i framtiden finnas till hands och passa deras 

framtagningsprocesser av nya produkter. Den information och de standarder som 

finns att tillgå inom ämnet för den svenska marknaden behöver tydliggöras och 

konkretiseras på något sätt. 

Bsweden har i dagsläget endast ett fåtal belysningsarmaturer som är anpassade för 

våtrum och de har uttryckt en önskan om att få ett eller flera förslag på produkter som 

skulle kunna utöka deras sortiment inom detta segment. Det förslag som avses ska 

vara anpassat för privata badrum men även lämpa sig för offentliga inredda miljöer av 

högre klass dit Bsweden idag riktar sig. Då sortimentet utökas med en eller flera 

produkter som både går att placera i våtrum och i vanlig inomhusmiljö så utökas 

samtidigt möjligheten till att attrahera fler kunder, vilket potentiellt leder till ökad 

försäljning. Det är därför av intresse att studera detta område närmare för att 

identifiera vilka kriterier som krävs för att ta fram en belysningsarmatur till Bsweden 

som är våtrumsanpassad för badrum. Kring ljuskällan som finns i alla armaturer har 

stor utveckling skett de senaste åren där främst LED-lampan har blivit väldigt 

populär. För att armaturen ska ligga rätt i tiden krävs det att rätt typ av ljuskälla passar 

i armaturen vilket gör att detta måste tas i beaktning under utformningen av 

armaturen. 

Förslaget till produkten/produkterna ska vara utformat på så vis att det skiljer sig från 

hur majoriteten av produkterna ser ut hos de granskade svenska konkurrerande före-

tagen inom segmentet våtrumsarmaturer för badrum.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ta fram ett förslag till en belysningsarmatur som är våtrumsanpassad för 

badrum och som samtidigt passar in i, utökar och stärker Bswedens sortiment. Vidare 

är syftet att armaturen ska komplettera eller utöka marknadens utbud inom segmentet 

belysningsarmaturer som är anpassade för våtrum. 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur ser marknadens krav, standarder och utbud ut för våtrumsarmaturer? 

 

För att kunna besvara frågeställning 2 krävs det att frågeställning 1 först besvaras 

eftersom resultatet från frågeställning 1 används för att besvara frågeställning 2. 

2. Hur kan en belysningsarmatur formges och utformas för att passa in i, utöka 

och samtidigt stärka Bswedens sortiment? 

1.5 Avgränsningar 
Grundmålet med arbetet är att närmare undersöka och tydliggöra vad som krävs av en 

belysningsarmatur för att den enligt reglerna ska vara tillåten att placeras i våtrum 

samt vilka olika IP-klassningar en armatur kan tilldelas. Studien begränsas till att 

endast granska hur regler och restriktioner ser ut för den svenska marknadens 

produkter. Produktförslaget som tas fram är anpassat till Bswedens sortiment och är 

därför styrt i design och materialval. Eftersom det skapas riktlinjer och restriktioner i 

form av en designkravspecifikation som efterföljs vid framtagning av det nya produkt-

förslaget så fungerar denna som styrning och begränsning under designprocessen. 

Arbetet begränsas genom att det endast tas fram ett förslag till typ av armatur 

eftersom designarbetet annars blir för omfattande. Det är viktigt att inte låsa sig vid 

för många detaljer tidigt i ett designarbete eftersom det styr resultatet och aspekter 

angående tillverkningskostnader tas inte i beaktning av den anledningen och för att 

arbetet inte ska bli för stort i omfång. De kringkomponenter som krävs för att 

armaturen ska fungera korrekt avgränsar hur armaturen kan utformas. Studien 

granskar marknaden i form av konkurrerande företag inom segmentet för 

våtrumsarmaturer och begränsas endast till ett fåtal företag och deras produkter. Det 

används endast en väl utvald designprocess som metod vid framtagningen av det nya 

produktförslaget till armaturen. Vidare är arbetet begränsat utifrån de tidsmässiga 

ramarna som finns för examensarbeten på kandidatnivå vid Tekniska Högskolan i 

Jönköping. 

1.6 Disposition 
Denna rapport är uppdelad i sex kapitel. Varje kapitel inleds med en kortare innehålls-

beskrivning för att ge läsaren en överblick.  

Första kapitlet benämns inledning och ger en introduktion och bakgrund till studien 

och dess problemområde. Här ges också en kortare presentation av företaget som 

representerar uppdragsgivaren för studien. Vidare bryts problemområdet ned i 

studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet presenterar också studiens avgränsningar 

samt dispositionen för arbetet.  

I det andra kapitlet, teoretiskt ramverk, presenteras de teorier som ligger till grund för 

att besvara studiens frågeställningar. 
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Metod utgör rapportens tredje kapitel. I detta kapitel beskrivs de tillvägagångsätt som 

använts för att besvara studiens frågeställningar, och de olika faserna för arbetet 

presenteras även. 

I det fjärde kapitlet, genomförande, beskrivs den data som samlats in under studien. 

Information om studiens uppdragsgivare Bsweden och dess konkurrenter presenteras 

inledningsvis. Vidare presenteras den data som samlats in under fall-studien i form av 

intervjuer. Slutligen presenteras genomförandet av designprocessen, från designbrief 

till slutligt produktförslag.  

Rapportens femte kapitel benämns resultat. I detta kapitel presenteras studiens resultat 

uppdelat för respektive frågeställning.  

Det avslutande kapitlet är diskussion och slutsatser. Här diskuteras studiens resultat 

och en diskussion gällande metodval ges också. Slutligen presenteras studiens 

slutsatser och rekommendationer. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet presenterar teorin inom området som ligger till grund för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Kapitlet beskriver även valet av de teoretiska verktyg som 

krävdes för att kunna besvara frågeställningarna samt för att skapa struktur i 

utvecklingsarbetet. Samtliga delar från det teoretiska avsnittet integrerades i 

designprocessen i form av designkravspecifikationen och funktionsanalysen. 

Ett förslag till en badrumsarmatur anpassad för Bswedens sortiment togs fram genom 

en designprocess vars ingående delar presenteras i avsnittet. Under processen skedde 

det övergripande studier inom olika grundområden för belysning för att förslaget till 

produkten skulle bli så anpassat till verkligheten som möjligt. Dels studerades 

området kring hur en armatur är rekommenderad att vara utformad rent 

belysningstekniskt. Detta för att ta reda på att ljus av rätt sorts samt i rätt mängd skulle 

falla för att skapa en behaglig och praktisk ljussättning. Vilka material som bäst 

lämpade sig i våtrum och rekommendationer kring hur dessa bör användas studeras 

även. Vidare under avsnittet utfördes en teoretisk insamling kring vad det fanns för 

rekommendationer och önskemål om effektförbrukning hos en produkt och detta i 

anslutning till ljuskällan. Det finns eventuellt vissa krav på att en ljuskälla(den del i en 

armatur som skapar själva ljuset) bör vara av en viss typ eller ha en särskild storlek 

vilket skapade ramar för hur det krävdes att själva armaturen utformades. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen som lyder: ”Hur ser 

marknadens krav, standarder och utbud ut för våtrumsarmaturer?” beskrivs teorier 

kring följande områden i ramverket:  

- Elsäkerhet  

- Materialval 

- Kapslingsklass 

Elsäkerhet behandlas för att ta reda på hur ett våtrum, och närmare bestämt ett 

badrum, delas upp i olika områden och vilka olika regler som gäller för armaturer i 

respektive område. Materialval tas upp för att behandla vilka typer av material som 

går att använda i fuktiga utrymmen och vilka armaturer som lämpar sig där. 

Kapslingsklass behandlas för att ta reda på hur armaturer kan klassas enligt standarder 

i våtrum och vad som krävs av armaturers utföranden för att få placera dessa i olika 

områden i ett badrum.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen som lyder: ”Hur kan en 

belysningsarmatur formges och utformas för att passa in i, utöka och samtidigt stärka 

Bswedens sortiment?” beskrivs teorier kring följande områden i ramverket:  

- Belysningsteori, innefattande sju olika delar 

- Belysningsprinciper i badrum 

- Ljuskällan 

- Designprocessen 

Grundläggande belysningsteori innefattar sju delar och behandlas för att ta reda på hur 

dessa delar påverkar hur ljus upplevs olika för att kunna ta det i beaktning vid 

utformning av produktförslaget. Belysningsprinciper i badrum behandlas för att skapa 

kunskap om hur ett badrum bör ljussättas för att människor ska kunna utföra dagligen 

förekommande sysslor på ett bra och rätt sätt. Information kring olika typer av 

ljuskällor behandlas för att ta reda på vilken ljuskälla som lämpar sig bäst för 

badrumsmiljö. Designprocessen behandlas för att ta reda på vilka delar som ska 
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användas i processen och vad dessa innebär för att således kunna ta fram ett 

produktförslag och besvara studiens andra frågeställning. Hur de båda frågeställning-

arna är kopplade till teorin presenteras i Figur 1. 

 

Figur 1  Koppling mellan frågeställningar och teori. 

2.2 Belysningsteori  
För att beskriva hur människan uppfattar ljuset i ett rum så delas belysningsteori upp i 

sju huvuddelar. Dessa delar bör på ett eller annat sätt tas i beaktning vid ljussättning 

samt vid val av armatur och ljuskälla. Med åldern försämras ögats möjlighet att 

anpassa sig till dessa sju delar och därför krävs det att belysningen är anpassningsbar 

så att den passar alla. [1], [2]. 

I följande avsnitts första sju delar beskrivs den generella belysningsteorin. I den sista 

delen av avsnittet beskrivs mer ingående hur ett badrum bör ljussättas.  

2.2.1 Ljusnivå 
Ljusnivå handlar om hur ljust eller hur mörkt det är i en viss omgivning. Beroende på 

ljusnivån i omgivningen så uppfattar ögat skuggor, färger, kontraster och hela 

atmosfären olika. Dessa olika delar ger upphov till en upplevelse av ett rum och 

genom att reglera ljusnivån mellan olika grader av ljust och mörkt så kan också hela 

upplevelsen av rummet förändras. I ett ljusare rum uppfattas färger klarare och 

skarpare medan ett mörkare rum uppfattas diffusare och med svagare kontraster. 

Vilken ljusnivå människor behöver är individuellt och det är därför bra om det går att 

reglerna den efter eget tycke och behov. [1], [2].  
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2.2.2 Ljusfördelning  
Ljusfördelningen i ett rum beskriver vart ögat upplever att det är ljusast och mörkast i 

ett rum, varifrån ljuset kommer samt hur ljuset fördelar sig i rummet. Detta påverkar 

hur rummet uppfattas och vilken karaktär rummet får. Ljusskillnaderna mellan mörkt 

och ljust i ett rum kan till fördel vara så små som möjligt. Om ljusskillnaden är större 

tar det längre tid för ögat att anpassa sig vilket kan leda till överansträngning. 

Skillnaden mellan olika ytor och hur ljusa eller mörka de är i förhållande till varandra 

definierar vad det blir för kontrast och detta påverkar samtidigt hur lätt det är att 

uppfatta ett rum. [1], [2]. 

2.2.3 Skuggor 
Skuggor är viktiga på så sätt att det påverkar hur ögat uppfattar olika objekt och 

beroende på hur skuggan faller så kan objekt upplevas helt olika. Skuggor påverkar 

ögats förmåga att avgöra avstånd och påverkar även hur former och strukturer 

upplevs. Alltför skarpa och tydliga skuggor kan påverka hur väl man kan utföra olika 

uppgifter i en omgivning. Det är viktigt att planera sin belysning väl så att skuggor 

faller på rätt sätt eftersom detta annars kan påverka resultatet av uppgifter som utförs i 

rummet. Skuggor kan till och med leda till att det blir farligt i vissa situationer då de 

kan göra att saker uppfattas fel. Om ljuset faller snett uppifrån så upplevs det som 

mest naturligt i och med skuggbildning och uppfattning av objekt och omgivningar.  

Det ljus som sprids från en ljuskälla av smalare typ skapar ett tydligt ljus och hårda 

skuggor, exempelvis ljus från en strålkastare. För att skapa ett mjukare ljus och 

mindre hårda skuggor krävs det att ljuset kommer från ett antal olika källor och gärna 

från olika vinklar. Det går även att uppnå ett mjukare ljus och mindre hårda skuggor 

genom ett indirekt ljus, via ljusa ytor i rummet vilket skapar en lugn miljö. Då 

belysning skapar en stor mängd hårda skuggor och kontraster kan det ge upphov till 

en orolig miljö. [1], [2]. 

2.2.4 Bländning  
Bländning är något som kan uppkomma när ögat inte klarar av att anpassa sig till en 

viss ljusnivå. Det finns en begränsning i ljusnivå som ögat har möjlighet att anpassa 

sig till och bländning uppstår exempelvis när man tittar rakt in i solen, rakt in i en 

lampa utan skyddande skärm eller in i det mötande helljuset från en bil på vägen. 

Bländning delas ofta in i två kategorier: ”direkt synnedsättande bländning” och 

”störande bländning”. Direkt synnedsättande bländning kan exempelvis vara 

direktljus från helljuset på en bil. Det skapar ofta vad som kallas en efterbild vilket är 

en bild av ljuskällans form i synfältet även efter att den försvunnit. Detta blir en 

tillfällig synnedsättning och kan i vissa fall vara farligt. Störande bländning är istället 

ett direktljus från en ljuskälla som påverkar ögat störande men det går fortfarande att 

se allt i omgivningen. Exempel på detta är en lampa utan lampskärm. [1], [2]. 

2.2.5 Reflektioner  
Reflektioner är ett indirekt ljus från en ljuskälla som uppfattas av ögat efter att det 

studsat via en annan yta. Reflektioner kan också skapa bländning beroende på vad det 

är för yta ljuset träffar innan det når ögat. Detta händer ofta då ytan är mer blank och 

kallas då reflexbländning. Reflektioner kallas ofta för glans eller blänk och i mer 

positiva sammanhang benämns det som skimmer eller glitter och kan användas för att 

skapa liv åt ett rum. När ett rum ljussätts bör ljussättningen vara anpassad så att 
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reflexbländningen blir så begränsad som möjligt eftersom det både kan vara störande 

och ansträngande för ögat. [1], [2]. 

2.2.6 Ljusfärg  
Ljusfärg(även kallat färgtemperatur) är ljusets färg som skapar en uppfattning av en 

omgivning. Ljusfärg brukar beskrivas som kallvitt, neutralt vitt eller varmvit ljusfärg. 

När det talas om vanlig belysning för ett hem brukar det talas om det vita ljuset, det är 

det mest naturliga och befinner sig inom dagsljusets våglängder. Det är valet av 

ljusfärg som bestämmer hur ögat upplever olika materials färger. Olika typer av 

ljusfärger väljs beroende på om det är någon speciell uppgift som ska kunna utföras i 

ett rum eller för att skapa en eftersträvad känsla. Valet av ljuskälla och vilken 

färgtemperatur den har är en viktig del i hur olika färger kommer att återges i ett rum. 

Exempelvis är det extra viktigt att välja rätt färgtemperatur på ljuset på ett sjukhus 

eftersom personers sjukdomstillstånd ofta bedöms utifrån vilken hudton personer har 

och hur den har skiftat. Om två olika ljuskällor har samma ljusflöde men den ena har 

kallt ljus och den andra varmt ljus så upplevs den med kallt ljus som ljusare.  

Färgtemperaturen anges i Kelvin(K) och bör ligga runt 3000K för att passa som 

inomhusbelysning. [1], [2]. 

2.2.7 Ytfärger  
Ytfärg är den färg som en yta upplevs av ögat att den har, beroende på vilken ljusfärg 

den blir utsatt för. De färger som finns i en omgivning påverkar vilken färgskala 

omgivningens får, tillsammans med valet av ljustemperatur hos ljuskällan. Hur bra 

färgåtergivning ljuskällor har och hur väl den återger färger och nyanser är också 

något som bör beaktas. Oftast önskas det att färger förvrängs så lite som möjligt, 

speciellt när uppgifter ska utföras som är baserade på att färger återges på ett naturligt 

och korrekt sätt som exempelvis vid matlagning eller när någon ska sminka sig. 

Ljuskällor graderas efter hur bra ljuskällan återger färger och brukar graderas efter ett 

speciellt Ra-index där det högsta Ra-index kan vara 100 och det minsta 0. För att 

färgåtergivningen ska anses som god och duglig att vistas i under en längre tid eller 

vara tillräckligt bra för att arbetsuppgifter ska kunna utföras bör Ra-index vara minst 

80 eller högre. Belysningskraven för rum som tvättrum, badrum och toalett är också 

minst Ra 80. [1], [2]. 

2.2.8 Belysningsprinciper i badrum  
I badrummet och på toaletten är det bra att kunna ha en hög belysningsstyrka som är 

funktionell och anpassningsbar. Där genomförs det många praktiska saker som kretsar 

kring renlighet såsom att duscha, göra sig iordning, sminka och raka sig. Det är till 

hjälp om även belysningen uttrycker detta genom att den är stark, för att skapa renhet 

och fräschör. Upprätthålls inte renlighet märks detta väldigt väl på grund av 

belysningen och det underlättar då om det är en lättstädad miljö.  

Det finns ofta någon typ av så kallade ”downlights” i badrum. Downlights är 

belysning som är monterad i taket, som en eller flera enheter, och som lyser uppifrån 

och ned. Dessa brukar ge upphov till hårda slagskuggor i ansiktet. För att miljön ska 

bli mer funktionell så är det bra om downlights kompletteras med någon form av 

belysning ovanför spegeln, eller för mest optimal spridning av ljuset; vid sidan om 

spegeln. Det är viktigt att belysning vid spegel ger en god färgåtergivning och att det 

är ett bländfritt ljus för att passa vid rakning och sminkning. För att skapa ett mjukt 

indirekt ljus är det bra att belysa genom att reflektera ljuset mot de matta och blanka 
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ytor som ofta finns i ett badrum. Om rummet används för avkoppling är det passande 

om ljusstyrkan är anpassningsbar genom att den går att dämpa. [2], [3].  

Ett standardbadrum kan bestå av en del för badkar eller dusch, en del för toalett och 

en del för handfat. När dessa ska belysas bör vissa grundregler efterföljas för att 

uppnå så stor komfort och funktionalitet som möjligt. Det är vanligtvis vardagssysslor 

som genomförs i badrummet och därav krävs det att belysningen främst är funktionell 

för att underlätta vid dessa sysslor. För att badrummet ska vara ljussatt för att passa 

vid praktiska sysslor bör en belysningsarmatur placeras bredvid spegeln, som ofta är 

belägen ovanför handfatet. Helst bör belysningsarmaturer placeras på bägge sidor om 

spegeln i ansiktshöjd för optimal ljussättning. Om det finns ett badkar i badrummet 

bör det placeras någon form av downlight centrerat över badkaret. Finns det istället en 

dusch är det inte ett måste att placera belysning där. Om dusch- draperiet/dörren är 

transparent, så kan ljus från annan belysning tillåtas falla in i duschen den vägen. 

Över toaletten är det också bra att placera någon form av downlight för att underlätta 

vid toalettsysslor och för att sprida ljus i resten av rummet. [4, s. 112-113].  

2.3 Ljuskällan 
Enligt Energimyndigheten bör LED-lampor, lågenergilampor eller lysrör användas för 

att skapa ett bra allmänljus i badrumsmiljö. Utvecklingen har gått väldigt fort när det 

gäller ljuskällor de senaste åren och det finns idag många energisnåla lampor att välja 

mellan. Det är viktigt att väja rätt sorts ljuskälla till armaturer eftersom många av de 

äldre typerna håller på, eller kommer, att fasas ut enligt ekodesigndirektivet. [5]. 

Kring ljuskällans miljöpåverkan ”från vaggan till graven”, som innefattar ljuskällans 

hela livstid från att den tillverkas till att den återvinns, har det utförts flertalet 

livscykelanalyser. Analyserna visar att 90 % av en ljuskällas miljöpåverkan kommer 

från användningen och driften, medan den resterande procenten kommer från 

tillverkning och återvinning. Om rätt slags ljuskälla används i en armatur från början 

bidrar det till att miljön belastas i så liten uträckning som möjligt. [1, s. 52-53]. 

2.3.1 LED-lampan 
LED-lampan, även kallad lysdiodlampa, är en typ av ljuskälla. LED är en förkortning 

för ”Light Emitted Diods”. För att skapa det vita ljus som eftersträvas i hem- och 

arbetsmiljö används i grunden blåa lysdioder, vars ljus passerar genom ett fosforlager 

som skapar det vita ljuset. Det som är bra med LED är att den har lång livslängd, 

ljuskällan är liten men skapar ändå mycket ljus och den tänder sig fullt på en gång till 

skillnad från lysrör och lågenergilampor. Många andra typer av lampor innehåller 

olika farliga tungmetaller som däremot inte LED gör, vilket är bra både vid hantering 

och tillverkning. I dagsläget finns det LED-lampor i en mängd olika former och 

storlekar samt med olika socklar. Dessa ljuskällors socklar passar i de vanligaste 

armaturerna samt i de vanligaste socklarna(på armaturen), där de tidigare klassiska 

glödlamporna passade (detta kallas för ”retrofit”.) Alla LED-lampor för hembelysning 

har färgåtergivningskrav på Ra 80 eller högre. [2, s. 172], [5]. 

2.3.2 Lågenergilampan  
En annan typ av ljuskälla är lågenergilampan. Lågenergilampan skapades från första 

början som en ersättare till den klassiska glödlampan eftersom den har högre 

energieffektivitet. Tekniken kring lampan är uppbyggd på så vis att det är ett tunt 

lysrör som vikts flera gånger. Denna typ finns antingen med lysrören synliga eller 
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med lysrören dolda under ett hölje, i form av den klassiska glödlampan. Även 

lågenergilampor tillverkas så att de passar i socklarna för de klassiska glödlamporna 

och finns i en rad olika former och storlekar. Det negativa med lågenergilampor är att 

de innehåller kvicksilver vilket är en giftig tungmetall. Försiktighet krävs därför vid 

avfallshantering och tillverkning. Det tar också lite extra tid innan lågenergilampan 

tänder sig fullt ut och ger maximal belysning. Alla lågenergilampor för hembelysning 

har färgåtergivningskrav på Ra 80 eller högre. [2, s. 170], [5]. 

2.3.3 Lysröret 
Lysröret är en tredje typ av ljuskälla. Tekniken kring lysrör bygger på att argon och 

kvicksilverånga blir elektiskt ledande och skapar då UV-ljus som får passera genom 

ett lyspulver som i sin tur skapar det synliga ljuset. Lysrör är väldigt energieffektiva, 

skapar ett bra ljus och de bästa och modernaste lysrören har speciella HF-don och 

tänds omedelbart. Även lysröret har färgåtergivningskrav på Ra80 eller högre. Det 

som är negativt med lysrör är att även de innehåller giftigt kvicksilver och att de har 

en speciell sockel för anslutning. Armaturdesignen kan även komma att begränsas i 

och med att lysrör endast finns i bestämda längder. [1, s. 38-39], [5]. 

2.4 Materialval   
I belysningsbranschen tillverkas armaturer ofta i material så som glas, plast, keramik 

eller i någon form av metall. Exempel på metaller som ofta används är mässing, 

koppar, aluminium och stål. Ett glas som ofta används tillsammans med vanligt 

klarglas är opalglas för kupor runt ljuskällan. Opalglas är ett icke genomsynligt glas 

som är vitt och används ofta i kupor till armaturer och skapar en stark jämn 

ljusspridning som är bländfri. Opalglaset finns även som halvgenomskinligt och kallas 

då för opalinglas. [1, s. 53], [6]. 

2.4.1 Korrosion 
Korrosion är något som kan uppstå hos material och är en kemisk reaktion som kan 

bero på att material exempelvis befinner sig i en fuktig miljö. Korrosion uppstår oftast 

hos metaller och innebär att materialet löses upp och detta märks först på materialets 

yta där det påverkar det ursprungliga utseendet. Det brukar kallas att materialen 

rostar, ärgar eller oxiderar. Rost kan angripa stål och järn medan koppar ärgar och 

resterande metaller oxiderar. Om en metall ska användas i exempelvis en fuktig miljö 

och det ursprungliga utseendet ska bevaras så krävs det att metallen på något sätt 

isoleras och detta kan exempelvis göras genom att ytan förses med någon form av 

ytbehandling. [7, s. 161], [8, s.7]. 

2.5 Elsäkerhet  
Detta avsnitt behandlar elsäkerhet i badrum och vad som måste beaktas vid placering 

av elektriska produkter i denna typ av utrymme. I många våtrum är den eventuella 

förekomsten av vatten olika beroende på vart i rummet man befinner sig. Det våtrum i 

hemmiljö där det förekommer mest vatten är i bad- och duschrummet. Förekomsten 

av vatten i bad- och duschrum är olika för olika delar av rummet och därför delas 

rummet in i olika områden där olika regler gäller för placering av elmateriel. I 

badrumsmiljö är det viktigt att rätt elmateriel används som tål fukt. Detta är en 

elsäkerhet som ska efterföljas för att skapa en säker miljö för människor och för att 

minimera risken för brand. Bad- och duschrummet delas in i fyra olika områden där 

olika reglerna gäller för respektive område. [9]. 
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Nedan följer beskrivning av respektive område och Figur 2, Figur 3, Figur 4, Figur 

5 och Figur 6 illustrerar exempel på områdesindelningar i olika typer av bad- och 

duschrum. 

2.5.1 Område 0 
Definitionen av område 0 är insidan av ett badkar eller ett duschkar. Eventuellt 

område runt eller under badkar eller duschkar räknas till område 1 som presenteras i 

följande stycke. Alla duschar har inte tillhörande kar så där räknas höjden av området 

som 10 cm vertikalt upp från golvytan och utbredningen av områdets yta horisontellt 

är samma som för område 1. Detta är det mest kritiska området och det som kräver 

mest skydd av de elektriska komponenterna. Det får exempelvis inte placeras några 

elektiska uttag i detta område. För det elmateriel som är fast monterat i detta område 

krävs minst kapslingsklass IPX7. [9]. 

2.5.2 Område 1 
Definitionen av område 1 är från golvnivån till den högsta punkten där någon form av 

kran för bad eller duschmunstycke är placerad, alternativt 225 cm över golvet. Ytans 

utbredning begränsas till den yta som omger bad- eller duschkaret eller så kan det 

också vara med 120 cm utbredning från en centerpunkt i duschmunstycket om 

duschen inte har något duschkar. Om elmateriel eller uttag ska placeras i detta område 

krävs det dubbel eller förstärkt isolering hos elmaterielet som skyddsåtgärd. För det 

elmateriel som är fast monterat i detta område krävs att det har minst kapslingsklass 

IPX4. [9]. 

2.5.3 Område 2  
Definitionen av område 2 är från golvnivån till den högsta punkten där någon form av 

kran för bad eller duschmunstycke är placerad, alternativt 225 cm över golvet. Ytans 

utbredning utgår från gränsen till utbredningen för område 1 och sträcker sig 60 cm 

bort från det. Om det inte finns något duschkar så existerar inte område 2 utan område 

1 är då istället utökat och har 120 cm utbredning från en centerpunkt i dusch-

munstycket. Om elmateriel eller uttag ska placeras i detta område krävs det dubbel 

eller förstärkt isolering hos elmaterielet som skyddsåtgärd. För det elmateriel som är 

fast monterat i detta område krävs minst kapslingsklass IPX4. [9]. 

2.5.4 Oklassat Område 
Den sista delen av bad- och duschrummet som eventuellt återstår beroende på 

rummets utformning benämns som oklassat område. Det oklassade området bedöms 

dock fortfarande som fuktigt utrymme. Om elmateriel eller uttag ska placeras i detta 

område krävs det dubbel eller förstärkt isolering hos elmaterielet som skyddsåtgärd. 

Här gäller den minsta kapslingsklassen som här är IP21. [9]. 
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Figur 2  Områdesindelning för badkar med olika vyer [9, s. 336]. 

 

 

Figur 3  Områdesindelning för dusch, sidovy [9, s. 336]. 
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Figur 4  Områdesindelning för olika duschrum [9, s. 337]. 

 

Figur 5  Områdesindelning för duschrum [9, s. 337]. 

 

Figur 6  Områdesindelning för duschrum med mellanvägg [9, s. 337]. 
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2.5.5 Kapslingsklass 
Beroende på hur en armatur är utformad kring den elektrotekniska utrustningen så 

tilldelas den en särskild kapslingsklass som betecknas genom en särskild IP-

beteckning, vilket är en typ av klassificering. IP är en förkortning för engelskans 

”International Protection Marking” och IP-beteckningen förklarar hur väl armaturen 

skyddar elektroniken inuti armaturen mot eventuella yttre inträngande objekt, både 

fasta och flytande. En fullständig IP-beteckning består av IP följt av två siffror och 

eventuellt ytterligare en bokstav (dock ej nödvändigt) och beteckningen ska finnas att 

tillgå för konsumenten om så eftersöks. Första siffran i ordningen förklarar hur väl 

armaturen skyddar mot fasta föremåls inträngande, exempelvis beröring, föremål och 

damm. Armaturen graderas från 0 till och med 6. Den andra siffran i ordningen 

förklarar ur väl armaturen skyddar mot vatten i olika former och graderas istället från 

0 till och med 9. Om en av siffrorna i klassningen inte är tillämplig så byts denna ut 

mot ett X och ju högre siffra IP-beteckningen har, ju bättre skydd ger armaturen. 

Tilläggsbokstaven i IP-beteckningen anger hur väl armaturen skyddar mot olika 

former av beröring av farliga elektriska delar och graderas mellan A till och med D. I 

Figur 7 presenteras de olika delarna som en IP-beteckning kan innehålla. [9]. 

 

Figur 7  Definitioner av IP-beteckningens olika delar. 

För att en armatur ska klara av de yttre påfrestningarna i form av inträngande objekt i 

fast och flytande form som kan förekomma i de olika områdena i våtrum så krävs det 

att armaturen har en särskild utformning. För alla belysningsarmaturer krävs ett 

basskydd som innebär att någon form av materiel skyddar de elektriska kompone-

nterna mot direkt beröring så att elchock inte kan uppstå. Om elmateriel däremot ska 

placeras i något av de mer utsatta områdena så kan det krävas enkel- dubbel- eller 
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förstärkt isolering hos elmaterielet som skyddsåtgärd. Med isolering avses det närmsta 

höljet kring spänningsförande ledare i en kabel som skyddar den. Är det istället 

dubbel isolering betyder det att den vanliga isoleringen har kompletterats med 

ytterligare ett lager av isolerande material. För att uppnå samma skydd som dubbel 

isolering medför kan även förstärkt isolering användas. Förstärkt isolering innebär att 

isoleringen består av ett lager precis som vanlig isolering men som är tjockare eller 

mer avskärmande och ger samma grad av skydd som dubbel isolering. För att skärma 

av de elektriska komponenterna helt kan de kapslas in. Detta innebär att de elektiska 

komponenterna helt innesluts av en kåpa eller ett hölje av isolerande material. Höljet 

eller kåpan ska materialmässigt vara helt homogent. Innehåller höljet eller kåpan lösa 

skruvar eller fästanordningar som behöver demonteras vid underhåll och installation 

så ska dessa inte kunna bytas ut mot andra skruvar eller fästanordningar i metall 

eftersom det kan göra höljet funktionsmässigt sämre. Om det isolerande höljet eller 

kåpan ska kunna öppnas måste den vara konstruerad så att den endast kan öppnas med 

hjälp av verktyg eller speciell nyckel. Vanliga isolerande material är gummi, plast, 

glas eller keramer av olika slag. När det gäller den särskilda utformningen på 

armaturen så innebär detta att armaturen konstrueras så att den i största mån avleder 

vätska som kan uppkomma från olika håll och i olika mängder i våtrumsområdena. 

Det gäller även att armaturen konstrueras så att springor och hål som finns i 

anslutning till de elektriska komponenterna är så små som möjligt. I Figur 8 

presenteras vad de olika testerna innebär för de olika IP-klassningarna och alla olika 

IP-klassningar en armatur kan förses med presenteras även. [9, s. 25-31; 79-80], [22]. 

 

Figur 8  Testningsutformning för IP-klassning. 

2.6 Designprocessen  
Designprocessen är ett arbetssätt som inbegriper olika steg, från en idé till färdig 

produkt. Processen organiserar och beskriver hur ett designarbete ska gå till väga steg 

för steg. Designprocessen är ett flöde men som beroende på projekttyp kan innehålla 
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mer eller mindre av de olika delarna och kan innan det når avslut ha återvänt till en 

etapp flera gånger. Ordningsföljden på de olika delarna kan även omkastas eftersom 

endel projekt kräver att vissa saker utförs före andra. Grundmässigt består 

designprocessen av fem huvudsteg eller etapper som Kenneth Österlin beskriver det. 

[10]. 

I följande fem stycken beskrivs designprocessens steg mer utförligt. 

Uppstart 
I detta första skede klargörs det grundläggande bitarna och målet som tillsammans 

skapar ramarna för hela projektet. Med detta avses planering av tillgängliga resurser 

samt tidsramar. Eftersom ett resultat ska uppnås är det viktigt att ha en riktning och 

beskriva vilken typ av mål som finns. Allt detta klargörs inledningsvis i ett 

designarbete där designern och uppdragsgivaren är närvarande. Tillsammans skapas 

vad som brukar kallas en designbrief, denna finns till för att skapa en samsyn och för 

att minska risken för missförstånd. Designbriefen ska beskriva vem produkten är 

anpassad för samt dess uttryck. För att förtydliga känslan och uttrycket hos den 

kommande produkten kompletteras ofta designbriefen med en så kallad moodboard. 

En moodboard är ett antal bilder som tillsammans skapar en likvärdig känsla som 

designbriefen. [10, s. 31-37]. 

Informationsinsamling och analys 
I nästa steg sker en informationsinsamling för att designern ska kunna få mer 

detaljkunskap om designproblemet. Här kan det finnas krav från marknaden eller från 

företaget på material, utseende, utformning eller andra aspekter. Detta skapar en så 

kallad designkravspecifikation som finns till för att styra designarbetet under 

idégenereringen. Även produktens kommande funktioner bryts ned under denna etapp 

till en så kallas funktionsanalys. I en funktionsanalys specificeras och tydliggörs 

funktionerna och visar på var huvudfokus bör ligga och vad som är mindre prioriterat. 

[10, s. 31-37]. 

Koncept och idéskissning   

I detta steg används den tidigare framtagna designkravspecifikationen och 

funktionsanalysen för att styra koncept och idéskissningen (denna fas kallas även 

idégenereringsfasen). Här skissas det med olika hjälpmedel på hur de olika 

problemen/kraven kan lösas. Skissningen sker i olika steg och börjar med att skisserna 

ska lösa själva konceptproblemet för att därefter lösa problem mer i detalj och är 

kopplade till konstruktion. Skissarbetet kan ske på olika sätt bestående av enklare 

skisser med blyertspenna till mer noggranna helhetsskisser med färg. Det går även att 

modulera med olika datorprograms hjälp eller genom att bygga skalmodeller på 

riktigt, antingen i en mindre skala eller i naturlig storlek. Det kan vara flera koncept 

och idéer som löser samma problem fast på olika sätt. I denna fas ska därför fokus 

ligga på att välja det mest lämpliga konceptet. Det är viktigt att varje koncept 

utvecklas för att se på det ur flera synvinklar och inte fastna för det första bästa. [10, s. 

31-37]. 

Bearbetning 

I detta steg utvärderas de skisser på koncept och detaljer som tidigare har tagits fram 

för att se hur väl de stämmer överens med designkravspecifikationen och funktions-

analysen. För att ta reda på vilket koncept som är det bäst lämpade utförs en 

urvalsprocess i form av en Pughs-matris[11] som reder ut vilket koncept som bäst 
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lever upp till delarna i designkravspecifikationen och funktionsanalysen. Det bästa 

från olika idéer och förslag kan föras samman och genom det skapas ett nytt förbättrat 

förslag. Det är här det bestäms hur det slutliga konceptet ska se ut. Genom denna 

bearbetning kan det framgå att designkravspecifikationen måste uppdateras eftersom 

det ofta kommer fram ny kunskap under detta steg. Det är här som förslaget anpassas 

för att fungera i verkligheten. Med avseende på materialval, mått och form anpassas 

produkten för att kunna tillverkas på ett särskilt vis. Här kommer ofta en konstruktör 

in i bilden som arbetar sida vid sida med designern för att det ska bli ett så bra resultat 

som möjligt. Här börjar den slutliga produkten ta form och det skapas en beskrivning 

kring denna. [10, s. 31-37]. 

Uppföljning  

Under sista steget skapas en modell eller en prototyp av produkten för att kunna testa 

den på riktigt och se hur den slutligen skulle kunna se ut. Utefter denna skapas en 

detaljkonstruktion som fungerar som tillverkningsunderlag. Uppföljningen genomförs 

för att kunna ta reda på vad som behöver justeras och för att se till att tillverknings-

resultatet motsvarar den tänkta designen. Mycket arbete ligger på att detaljerna ska bli 

rätt eftersom det ofta är de små detaljerna som avgör om det blir ett lyckat resultat 

eller ej. [10, s. 31-37]. 
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3 Metod  
Metodkapitlet beskriver valet av de olika metoder som ligger till grund för studien 

samt hur insamling av relevant data har gått tillväga. I kapitlet beskrivs kopplingen 

mellan frågeställningar och metod samt följt av strukturen av arbetsprocessen för att 

definiera hur arbetet går till.  

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie inom området belysningsteori med 

fokus på ljussättning och belysningsprinciper för badrum. Vidare utfördes studier 

inom effektförbrukning och delar kopplade till ljuskällan. Här granskades litteraturen 

noga för att se till att arbetet låg rätt i tiden angående ljuskällor och dess utformning 

eftersom det är ett ämne som snabbt utvecklas. Därefter följde ett kortare avsnitt om 

materialval anpassat för våtrumsarmaturer. Studier följde sedan där elsäkerhet under-

söktes för badrum där klassificeringar och standarder av elektrotekniska komponenter 

var en central del och där badrummets områdesindelning även togs upp. Till det 

teoretiska ramverket genomfördes avslutningsvis en litterär granskning av design-

processen där designprocessens olika ingående delar presenterades [10, s 31-37]. 

Vidare utfördes en kvantitativt inriktad konkurrentanalys på de närmsta konkur-

rerande företagen till Bsweden på marknaden i syfte att identifiera vad som fanns och 

inte fanns i företagens sortiment i segmentet för våtrumsarmaturer. För att ta fram en 

belysningsarmatur som passade in i Bswedens sortiment genomfördes en fallstudie i 

form av en intervju med företaget. Det utfördes även en granskning av Bswedens 

sortiment för att skapa en bild av företaget och företagets sortimentsutformning. 

Intervjun med Bsweden utfördes tillsammans med företagets VD som var väl insatt i 

sortimentet samt i produktutvecklingsprocessen. Bsweden sortiment granskades i 

syfte att skapa en uppfattning kring vad som var specifikt med deras produkter och 

vad som kunde överföras till det nya produktförslaget för att det skulle passa in i 

sortimentet. Ytterligare en fallstudie utfördes i form av en intervju med en tekniskt 

kunnig person på Intertek Semko AB (vidare benämnt Intertek) för att ta reda på och 

specificera hur en armatur borde utformas för att passa i badrum. De båda intervjuerna 

bestod av frågor av öppen karaktär. Utifrån resultaten som framkom efter metoderna 

ovan skapades en designkravspecifikation. Hur designkravspecifikationens olika krav 

togs fram beskrivs under stycket ”framtagning av designkravspecifikation” i kapitlet 

designkravspecifikation. I det stycket analyseras och specificeras det varför kraven ser 

ut som de gör. Designkravspecifikationen placerades in i designprocessen och 

fungerade som avgränsning och riktlinje vid framtagningen av det nya förslaget till 

badrumsarmaturen för Bsweden.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Det kräves inledningsvis att frågeställning 1 besvarades först. Resultatet från den var 

nödvändig för att skapa den styrande designkravspecifikationen som vidare krävdes 

för att besvara frågeställning 2 fullt ut. Vissa delar av frågeställning 2 gick dock att 

genomföra parallellt med frågeställning 1. Figur 9 visar kopplingen mellan 

frågeställningar och metod. 
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Figur 9  Koppling mellan frågeställningar och metod. 

 

3.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbete har delats in i ett antal olika faser som illustreras i Figur 10. Flera av 

faserna har skett parallellt under arbetets gång. 

 

 

Figur 10  Arbetsprocessen. 

 

Den första fasen i arbetsprocessen var problemformulering. Under problem-

formuleringen identifierades studiens problemområde och utifrån detta formulerades 

sedan studiens syfte och frågeställningar. 

 

Nästa fas omfattade metodansats. Under denna fas valdes lämpliga metoder ut som 

skulle komma att användas för att lyckas uppnå studiens syfte och besvara de 

frågeställningar som formulerats i föregående fas. 

 

Följande fas var litteraturstudie. Under litteraturstudien samlades relevant teori in för 

studien och sammanställdes i ett teoretiskt ramverk.  

 

Den fjärde fasen var fallstudie. Under denna fas samlades information in i form av 

intervjuer. Intervjuer genomfördes med studiens uppdragsgivare, Bsweden, samt med 

en teknisk kunnig person på företaget Intertek.  
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Studiens femte fas var designprocessen. Under designprocessen skapades en design-

kravspecifikation och en funktionsanalys som utgick från tidigare insamlad 

information och teori. Olika koncept togs fram och slutligen valdes ett koncept ut med 

hänsyn till den framtagna designkravspecifikationen. 

 

Under alla faser i arbetsprocessen skedde rapportskrivning kontinuerligt. 
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4 Genomförande 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens genomförande. Det vill säga hur tillväga-

gångssättet sett ut för att möta studiens frågeställningar och syfte. I detta avsnitt 

beskrivs också hur designprocessen har blivit implementerad och använd från första 

idé till färdigt produktförslag. 

4.1 Bswedens produktsortiment 

För att ta reda på vad som var specifikt och igenkänningsbart hos Bswedens produkter 

har en analys utförts där hela Bswedens produktsortiment vad gällande design, 

formspråk, färger och materialval har granskats. Detta för att ta reda på vad som 

krävdes hos det nya produktförslaget för att den ska passa in i Bswedens sortiment. 

Det har även granskats vad Bsweden idag har för produkter som är anpassade för 

våtrum. 

Design och formspråk: Bsweden har ett brett sortiment med allt från enkla 

funktionsanpassade lampor som är skapade kring funktion, till armaturer som är mer 

rena konstinstallationer. Eftersom det är många olika designers som har ritat de olika 

lamporna för Bsweden så medför det att sortimentet har stor vidd och en stor 

variation. De flesta lamporna har en mindre designhistorna som förklarar hur de 

kommit till och vad som har inspirerat designern under designarbetet. Den största 

delen av sortimentet består av vita eller ljusa avskalade lampor i strama och raka 

linjer. Men det består även av lekfulla och färgglada lampor med mycket former som 

det händer väldigt mycket hos. Det finns många olika varianter av de flesta av 

lamporna så som, olika storlekar, typer och i olika färgutföranden. Sortimentet består 

av det traditionella som möter det nyskapande och tillsammans skapas en fin symbios. 

Sortimentet består av både armaturer som sticker ut för lyxigare rum och av armaturer 

för mer alldagliga rum där fokus ligger på att smälta in och vara diskret. Det som 

genomsyrar nästan hela sortimentet är att lamporna är av skandinavisk design och stil. 

Ingen av armaturerna är mer eller mindre anpassad för hem- eller offentlig miljö utan 

passar båda segmenten beroende på tillfälle och plats.  

Material: Materialvalet hos armaturerna har stor variation och finns i en mängd olika 

typer så som:  

- Glas i opal- blästrad- handblåst- klar- rökfärgad- infärgad- handmålad och 

infärgad typ och även i spionglas och glas gjutet i form. 

- Olika typer av plats så som akryl, opalplast och ABS-plast och dessa både av 

färgad och ofärgad typ.  

- Trämaterial av olika typer så som massiv ek och ask, laminerad björk och 

vissa av dessa finns även vitlaserade.  

- Metall så som mässing, stål som är stålfärgat, kromat, blankpolerat, borstat 

rostfritt och lackat. Aluminium återfinns som anodiserat, trycksvarvat och 

lackat.  

- Textil i form av bomull och trevira.  

- Det finns även fåtalet produkter i stengods och vissa mindre detaljer i läder.  
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Materialmässigt är produkterna i det material som de ser ut att vara i vilket skapar en 

genomgående ärlighet och riktighet hos produkterna. Detta i sin tur skapar en fin 

känsla av kvalitet. Mestadels är produkterna i ljusa lätta färger men det finns även en 

mängd olika produkter i starka transparenta färger vilket skapar ett ljus i samma färg 

när dessa tänds.  

Våtrumsanpassade armaturer: Det finns två typer av lampor i Bswedens sortiment 

som är anpassade för bad/våtrum. Den första är ”Clover 12” som är en plafond för tak 

som finns i flera färger, har klöverform med tre ljuskällor och är IP 21 klassad. Den 

andra är ”Manhattan vägg” som är en ställbar vägglampa med glasskärm som finns 

med olika mönster och innehåller en ljuskälla och är IP 23 klassad. [12].  

4.2 Konkurrentanalys 
För att ta reda på hur de tre närmsta konkurrenteras sortiment såg ut granskades Flos, 

Louis Poulsen och Ifö men även Fagerhult granskades på grund av deras höga 

omsättning. De tre förstnämnda är företag som Bsweden själva har uttryckt som 

konkurrenter. I badrumsmiljö är det ofta någon form av downlight, vägglampa eller 

pendel som placeras där [2], [3] därför är det dessa delar av företagens sortiment som 

granskas. Konkurrenterna granskades för att ta reda på vad som fanns och vad som 

inte fanns i deras sortiment för att ta reda på hur grundutformningen skulle se ut hos 

det nya förslaget. Det nya produktförslaget är främst anpassat till badrum men kan 

även placeras på andra ställen där mindre grad av krav ställs. På grund av det 

konkurrerar armaturen samtidigt automatiskt med resterande delar av konkurrenternas 

sortiment men detta tas inte i beaktning.  

4.2.1 FLOS 

Flos(från Italien) är ett av de tre företag som Bsweden själva uttryckt som konkurrent. 

Flos är ett företag som huvudsakligen sysslar med belysningsarmaturer. 

Övergripande design och formspråk:  
Mestadels består Flos våtrumsarmatursortiment av tidlösa lampor med rena enkla 

linjer i ljusa färger med undantaget att fåtalet av lamporna även finns i starka färger 

eller med färgglada detaljer. Sortimentet består även av fåtalet lampor som sticker ut i 

både färg, utseende och med många utstickande detaljer. Mycket av armaturernas 

material är likvärdiga som materialen i Bswedens armaturer. Precis som i Bswedens 

sortiment återfinns några lampor som är mer som konstinstallationer och med mindre 

fokus på det funktionella.   

Flos badrumsarmatursortiment:  

- ”All light” är en vägg/taklampa som strålar både uppåt och nedåt med ett 

lysrör och består av raka linjer, är enkel och är IP 55 klassad.  

- ”Button”(finns som en stor och en liten) är en rund plafond för vägg och tak 

som ger en rundstrålande ljusbild och ett mjuk sken med hjälp av lysrör och är 

IP 44 klassad.  

- ”Clessidra” är en vägglampa som finns i både mörka och ljus färger som 

strålar uppåt och nedåt med hjälp av LED, är enkel och cylindrisk och är IP 55 

klassad.  

- ”Mini glo-ball C/W” är en tak- vägg- eller spegelmonterbar armatur med 

rundstrålande ljusbild som har en halogenlampa, är rund som en boll och är IP 

44 klassad. 
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[13]. 

4.2.2 FAGERHULT 

Svenska Fagerhult belysning är det största belysningsföretaget i Sverige och är en typ 

av konkurrent eftersom en del av deras sortiment befinner sig inom samma segment 

som Bswedens produkter. Fagerhult är en konkurrent eftersom de är väl utbredda och 

omsätter mest pengar i belysningsbranschen i Sverige och deras produkter återfinns på 

en rad olika ställen. Fagerhult kallar den kategorin av sortimentet för ”Inredning” och 

de armaturer som passar i våtrum är den delen som granskats.  

Övergripande design och formspråk:  
Den kategorin av sortimentet består av enkla, avskalade och diskreta armaturer i ljusa 

färger och gråskala där fokus ligger på funktion. Mycket fokus har lagts på hur 

armaturerna ska kasta sitt ljus och de flesta av lamporna är plafonder av något slag. 

Armaturerna består främst av glas, plast och metall.  

Fagerhults badrumsarmatursortiment:  

- ”D63 Vägg” är en cylindrisk vägglampa som vilar i en hållare och sprider 

mjukt ljus nedåt med en LED och är IP 44 klassad.  

- ”Discovery/ Evo” finns i flera olika liknande varianter och är formad som en 

del av en sfär som sitter i en ram och går att montera på tak/vägg. Armaturen 

skapar en bred rundtrålande ljusbild med hjälp av antingen ett kompaktlysrör 

eller en LED och är IP 44 klassad.  

- ”Fino” är en avlång smal lampa där armaturen är byggd runt ett lysrör men går 

även att montera LED lysrör i. Armaturen skapar en mjuk rundstrålande 

ljusbild och går att montera antingen horisontellt eller vertikalt och är IP 44 

klassad.  

- “Liverti plafond” är en rund plafond för tak med en lätt konisk form och en 

kontrasterande ring mitt på armaturen. Armaturen skapar en mjuk 

rundstrålande ljusbild med hjälp av ett LED-cirkellysrör och är IP 44 klassad.  

- “Nove” ser ut i princip som ”Discovery/ Evo” med skillnaden att den har ett 

mer kantigt utförande och passar för montering i tak/vägg. I armaturen 

monteras ett LED-cirkellysrör och är IP 21 klassad.   

- “Pozzo Tak” är en rund taklampa som består av en grund cylinder som är 

armaturens skärm och en sfär inuti den som kastar ett mjukt ljus nedåt. I 

armaturen monteras ett lysrör och den är IP 44 klassad.  

- “Tibi Tak/Vägg” är en rund tak/vägglampa som liknar en utdragen sfär som 

sticker ut från ytan och skapar en mjuk rundstrålande ljusbild med hjälp av en 

LED och är IP 41 klassad.  

- “Wall 2” är en kantig vägglampa i form av en kil som kastar mjukt ljus 

antingen uppåt eller nedåt beroende på montering. I armaturen monteras 

antingen ett kompaktlysrör eller en LED och är IP44 klassad.  

- “Zest Led” är en avlång rektangulär armatur som bäst lämpar sig under skåp 

och kastar ett mjukt ljus nedåt med hjälp av LED och är IP 21 klassad.  

- “Zoft Tak” är en rund taklampa som är formad som en del av en sfär och är 

monterad på en cylinder som gör att den kommer ut från ytan och skapar en 

mjuk rundstrålande ljusbild med hjälp av LED och är IP 44 klassad.  
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[14]. 

4.2.3 LOUIS POULSEN 

Louis Poulsen(från Danmark) är också ett av de tre företag som Bsweden själva 

uttryckt som konkurrent. Louis Poulsen är ett företag som huvudsakligen sysslar med 

belysningsarmaturer. 

Övergripande design och formspråk:  
Diskreta, tidlösa och väldigt avskalade armaturer främst i gråskala men som även 

finns i flertalet valbara färger. Mycket fokus har lagts på hur armaturerna ska kasta sitt 

ljus. Armaturerna består främst av glas och metall. 

Louis Pulsens badrumsarmatursortiment: 

- ”Aj Eklipta” är en enkel rund svampformad vägglampa som sprider ett mjukt 

sken med hjälp av en LED och är IP 44 klassad. 

- ”F+P Vägg” är en cylindrisk transparent enkel vägglampa som strålar nedåt 

med relativt distinkt ljus och är IP 44 klassad eller IP 65 klassad om den 

monteras med LED-ljuskälla. 

- ”Skot” är en vägg/taklampa som är formad som en halv sfär med ett kors över 

sfären som avskärmar sfären till fyra belysningsområden. Armaturen ger en 

rundstrålande mjuk ljusbild och är IP 66 klassad.   

[15]. 

4.2.4 IFÖ 

Även svenska Ifö är ett av de tre företag som Bsweden själva uttryckt som konkurrent. 

Ifö är ett väldigt väletablerat företag inom badrumsprodukter som är specialiserade på 

porslin men sysslar även till viss del på med belysningsarmaturer och är ledande inom 

vad de gör i Norden. 

Övergripande design och formspråk: Materialmässigt är utgångspunkten porslin 

hos armaturerna men de består även av glas i olika utföranden. Främst består de av en 

sockel i vitt, ljust eller svart porslin som förses med en skärm eller en kupa i antingen 

vitt opalglas eller klarglas. Enkelhet och tidlöshet genomsyrar hela sortimentet och 

armaturernas design handlar mestadels om olika klassiska former. Fokus har lagts på 

att skapa armaturer som ska hålla över tid både designmässigt men främst 

materialmässigt. 

Ifös badrumsarmatursortiment: 

- ”Aton” är en rund vit eller svart sockel i porslin som kan förses med olika 

kupor i antingen klar- eller opalglas och finns i cylindrisk, svamp eller 

knappform. Det är en vägg/taklampa som sprider ett mjukt sken och är IP 44 

klassad. 

- ”Bernadotte” är en armatur för vägg som består av en mittdel på vilken det 

antingen monteras en eller två konformade kupor i opalglas. Lampan sprider 

ett mjukt sken och sockeln finns i grå, vit eller svart och den är IP 44 klassad.  
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- ”Classic” är en hel familj armaturer i olika färger och utföranden som passar 

både för takmontering och montering ovanför och vid sidan om spegel. Classic 

består till grunden av en rund sockel som förses med olika kupor i klar- eller 

opalglas och finns i former som klot, cylindrisk, rundad och med olika 

kantigare former. Armaturerna i de olika utförandena sprider ett mjukt ljus och 

vissa är IP 44 klassade och andra är IP 54 klassade.  

- ”Contrast” har samma bas som Classic men har andra kupor som är rundade 

men med spetsig topp. Lamporna sprider ett mjukt ljus och vissa är IP 44 

klassade och andra är IP 54 klassade.  

- ”Light on” är en mindre vägg/taklampa som består av en cylindrisk sockel i 

vilken en mindre cylinder sitter i och som är själva kupan och den är i 

opalglas. Lampan sprider ett mjukt ljus och är IP 44 klassad.  

- ”Open” är en taklampa som består av en kort cylindrisk sockel som förses med 

olika öppna skärmar i olika former och den finns i klar- eller opalglas. 

Lamporna kastar främst ett riktat ljus nedåt men kastar även ett mjukt sken 

runt sig och är IP 21 klassade.  

- ”Opus” är en tak/vägglampa som finns i olika storlekar och består av en kort 

cylindrisk sockel där kupan har samma diameter som sockeln som även den är 

cylindrisk och finns i klar- och opalglas. Armaturen sprider antingen ett 

mjukare avbländat ljus eller ett lite hårdare bländande ljus beroende på vilken 

av kuporna som väljs och är IP 44 klassade och fåtalet är även IP 54 klassade.  

[16]. 

4.3 Intervjuer  

Två intervjuer genomfördes för att ge djupare kunskap inför designprocessen. Den 

första intervjun genomfördes över telefon med en person på företaget Intertek. Den 

andra intervjun utfördes hos uppdragsgivaren, Bsweden, med företagets VD. 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade vilket betyder att det fanns en 

viss grad av strukturering men att det gavs möjlighet att ställa följdfrågor. 
Intervjufrågorna var av öppen karaktär för att inte begränsa intervjuobjektens svar. I 

Tabell 1 presenteras en sammanställning av intervjuerna. Samtliga intervjuer är i 

följande stycken sammanfattade där de viktigaste delarna som kunde vara användbara 

för projektet togs upp. 

Tabell 1  Sammanställning av intervjuer. 
Företag Datum Respondent Metod (Hur) Längd 

Intertek Semko AB 2016-04-26 
Technical manager of 

luminaires and components  

Semistrukturerad intervju 

(per telefon) 
1 h 

Bsweden 

Belysningsbolaget AB 
2016-04-29 VD  Semistrukturerad intervju  2 h 
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4.3.1 Intertek  

Intertek är ett företag som arbetar med att säkerhetstesta produkter, såsom armaturer, 

för att därefter tilldela dessa olika certifieringar som kunder eftersträvar. Intervjun 

utfördes med Torbjörn Andersson som är ”Technical manager luminaires and 

components”, före detta ”technical leader” inom belysning. Torbjörn har mer än 30 

års erfarenhet av arbete med belysningsprodukter. Intervjun genomfördes för att 

erhålla konkret information kring hur en armatur konstruktionsmässigt bör utformas 

för att få tilldelas olika IP-beteckningar samt hur olika standarder skulle tolkas. 

Informationen från intervjun konkretiserar och förtydligar informationen från avsnittet 

”kapslingsklasser” och gör den mer lättförståelig.  

Torbjörn förklarade att den lägsta tillåtna IP-beteckningen för armaturer är IP 20 men 

att detta inte behöver märkas ut på själva armaturen i just det fallet. Har däremot en 

armatur någon av de högre IP-beteckningarna så ska detta alltid märkas på armaturen. 

På frågan om hur en armatur ska konstrueras och utformas för att vara säker i ett 

badrum svarade Torbjörn att detta inte endast har med armaturens utformning och 

konstruktion att göra. Det är även en installationsfråga och han hänvisade istället till 

installationsföreskrifterna som behöriga elektriker har tillgång till vid installationer i 

badrum. Torbjörn föreslog att studien borde avgränsas till att endast se till hur 

armaturen ska utformas och bortse från installationsföreskrifterna eftersom det skulle 

krävas mycket arbete. 

Torbjörn tog upp några mer allmänna aspekter som borde tas hänsyn till vid 

utformning av armaturer. Dessa har sammanställts nedan: 

- Om lösa sladdar, som hör till armaturen, befinner sig utanför armaturen så är 

dessa okej att ha i fuktiga miljöer (även i de fuktigaste delarna av utrymmet) 

eftersom dessa är mantlade med isolering. På ställen där sladden går in i 

armaturen, för montering till kopplingar och ljuskälla, så krävs det att hålet för 

sladden är försett med bustningar som sluter tätt mot armaturen. Med bustning 

menade Torbjörn ett mjukt material som kan sluta tätt såsom gummi eller 

Silicon. Är armaturstommen av metall så ska denna bustning sitta väl fäst i 

armaturen för att fungera som isolator om kabeln skulle skadas. 

- Torbjörn beskrev att armaturer som på något sätt ansluts med sladd ska ha ett 

så kallat avlastningsdon vars uppgift är att hålla fast sladden så att den inte kan 

slitas loss om något skulle hända med armaturen. Samma sak gäller även för 

armaturer av infälld typ.  

- På frågan om testföretaget tar någon hänsyn till armaturens materialåldring så 

svarade Torbjörn att de inte gör det. Armaturen och dess tillhörande material 

kommer med tiden att åldras och hur det då kan komma att påverka säkerheten 

tas ej i beaktning. Däremot genomförs ett stresstest av armaturen för att testa 

dess ingående delar och material i syfte att ta reda på om de klarar av det som 

de är avsedda att klara av. Stresstestet är ett hållbarhetsprov där armaturen 

placeras i en miljö som är 10°C varmare än vad den är godkänd för att klara av 

under 7-10 dygn. Armaturen ska efter denna tid fortfarande uppfylla samma 

krav som ställs på den. 
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- Det får komma in vatten i armaturen i de fall där det inte krävs att armaturen är 

helt tätsluten men aldrig på farliga delar (som innebär nakna spänningsförda 

delar så som i kopplingar och plintar) beskriver Torbjörn. På de ställen där det 

får komma in vatten ska vattnet kunna rinna ut igen och därför krävs det att 

armaturen förses med ett eller flera så kallade ”kondensvattenhål”. 

- För att klargöra vad för isolering som krävs för respektive kapslingsklass 

beskriver Torbjörn följande: Om armaturen är jordad så krävs endast enkel 

isolering (som även kallas grundisolering). Är armaturen istället ojordad så 

krävs det att armaturen har dubbel eller förstärkt isolering. 

- Torbjörn beskriver att något som bör tas i beaktning vid utformning av 

armaturer som ska IP-klassas är att under certifieringstesterna så monteras 

armaturen på det sätt som den är avsedd att användas. Den monteras då på en 

skiva som symboliserar den yta som den ska monteras på, exempelvis vägg 

eller tak. Mellan ytan och armaturen monteras också ett tunnare galler som ska 

symbolisera de eventuella ojämnheter som kan finnas i tak eller på en vägg. 

Därefter utsätts armaturen för de yttre påfrestningarna som den enligt kund ska 

testas för.  

[17]. 

4.3.2 Bsweden  
 

Intervjun med Bsweden genomfördes i deras verksamhet med företagets VD Gunnel 

Svensson. Intervjun utfördes för att kunna titta närmare på företagets sortiment, på hur 

deras olika produkter är konstruerade samt vilka ljuskällor och kringkomponenter som 

används i produkterna. Detta för att kunna använda denna information som utgångs-

punkt vid designprocessen. Vidare var också syftet med intervjun att ta reda på vad 

uppdragsgivaren tyckte var viktigast att tänka på under studien. Vid besöket medtogs 

tre olika befintliga våtrumsarmaturer från företaget. Dessa armaturer kunde senare 

användas som utgångspunkt vid designprocessen för att se hur konstruktioner kunde 

se ut på andra typer av våtrumsarmaturer. 

Angående vilket ljus som krävs av armaturen så uttryckte Gunnel att armaturen ska ha 

ett RA-index på minst 90 vid en spegel i ett badrum. Annars blir färgerna i ansiktet 

helt fel och Gunnel yttrade att ”ser du pigg ut så känner du dig pigg, vilket är 

jätteviktigt att ha som utgångpunkt”. Det är även viktigt att ljuset har rätt riktning och 

att det inte bländar eftersom bländning kan upplevas hotfullt. Ljuset ska passa både 

korta och långa människor och ett bra alternativ skulle vara om det går att vinkla 

armaturen beroende på användare förklarade Gunnel.  

Det är bra att försöka använda LED-moduler eller LED-lampor med retrofit uttryckte 

Gunnel, eftersom dessa finns i många bra varianter i nuläget. Nackdelen med LED är 

dock att ljuskällor av den typen tappar i effekt med tiden och levererar inte lika bra 

som de gjorde i början av ljuskällans livstid. De lyser även bara åt ett håll i sitt 

grundutförande och det krävs att kylningen av LED tas i beaktning eftersom dessa får 

bli maximalt 80°C. LED-dioderna måste även skyddas av någon form av lock 

eftersom detta annars kan ge upphov till brand om fel saker kommer i kontakt med 

dioderna. 
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På frågan om vad Gunnel tyckte att det krävdes av armaturförslaget så svarade hon att 

den ska fylla det hål som finns i Bswedens sortiment, att produkten ska ha en tidlös 

form och att den ska utgöra något nytt som inte tidigare finns på marknaden. Om det 

ska vara en armatur som ska kunna monteras vid sidan om spegeln så vore det bra om 

den även går att montera över spegeln för att på så vis öka dess användningsområde, 

uttryckte Gunnel. Hon uttryckte även vikten av att skapa ett designförslag med 

tillhörande ritning där ingående komponenter i armaturen ritas med. Detta skulle 

medföra att designförslaget skulle bli så tillverkningsbart som möjligt.  

Angående vilka underleverantörer Bsweden använder uttryckte Gunnel att de har 

väldigt många olika men att de helst använder sig av sina befintliga leverantörer vid 

framtagning av nya produkter. Om de behöver hitta nya leverantörer så ska de helst 

vara lokala och så närliggande som möjligt. Dock får de ibland leta utanför landet 

eftersom det inte finns tillverkning av vissa material i Sverige, exempelvis så 

tillverkas företagets opalglasdelar i Polen.  

[12]. 

4.4 Designprocessen 

I följande avsnitt presenteras de olika stegen i designprocessen steg för steg från idé 

till färdig produkt enligt Kenneth Österlin [10] för att genom det besvara studiens 

andra frågeställning. Informationen från det teoretiska ramverket tillsammans med 

informationen från granskningen av Bswedens sortiment och de två intervjuerna 

används som riktlinje i form av en designkravspecifikation.  

4.4.1 Designbrief  

Produkten ska vara utformad så att den kan ge tillräckligt med ljus för att skapa 

möjligheten att uträtta dagliga badrum- eller toalettsysslor. Produkten ska utstråla 

skandinavisk modernitet och unikitet och samtidigt vara klassisk för att kunna fungera 

över tid. Produkten ska passa i såväl hemmiljö som i offentlig miljö samt ge en känsla 

av kvalitet och platsa i miljöer av högre klass. Produkten ska vara anpassad till 

uppdragsgivarens sortiment och utöka och stärka detta. Vidare ska produkten inte 

direkt likna någon av konkurrenternas produkter och ha en stil av egenart. 
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4.4.2 Inspirationsboard  

Nedan, i  

Figur 11, presenteras en inspirationsboard skapad från Bswedens produktutbud 
[12]. 
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Figur 11  Inspirationsboard med Bswedens produkter.   
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4.4.3 Moodboard  

Nedan, i Figur 12, presenteras en moodboard till produktförslaget för att skapa en 

känsla och ett uttryck för den enligt [10]. 

 

Figur 12  Moodboard för produktförslaget.  
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4.4.4 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen specificerar och bryter ner armaturens olika funktioner för att 

klargöra dessa. De olika funktionera graderas utefter hur viktiga de är och delas upp i 

tre olika prioriteringsgrupper. I Tabell 2 presenteras funktionsanalysen. 

Tabell 2  Funktionsanalys. 
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4.4.5 Designkravspecifikation  

Designkravspecifikationen skapades med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. 

Detta tillsammans med granskningen av Bswedens sortiment, konkurrentanalysen, 

intervjuerna och funktionsanalysen sammanställdes dessa till krav som efterföljs i 

produktframtagningen under designprocessen av armaturen. Designkrav-

specifikationen fungerar som en vägvisare under utvecklingen av armaturen och styr 

arbetet så att rätt beslut fattas i de olika processtegen som beskrivs av Kenneth 

Österlin [10]. Kraven som följer presenteras utan inbördes ordning och specificerar 

dels hur armaturen ska konstrueras form- och materialmässigt, samt även vad den 

designmässigt ska uttrycka.  

Produktkrav:  

1. Ska minst kunna placeras i område 2 i badrum.  

2. Ska uppfylla kriterierna för kapslingsklasser för minst IP 44 och samtidigt 

vara säker vid användning och installation.  

3. Ska vara av lämpligt material för omgivningen.  

4. Ska passa Bswedens sortiment.  

5. Ska utöka uppdragsgivarens sortiment genom att fylla ett hål i deras 

sortiment och genom det skapa konkurrensfördelar.  

6. Ska inte direkt likna någon av konkurrenternas produkter.  

7. Ska vara utformad så att den kastar tillräcklig mängd ljus samt rätt ljus för 

att människor ska kunna utföra dagliga sysslor i ett badrum så som sminkning, 

rakning och rengöring.  

8. Ska passa både i privat och i offentlig miljö. 

9. Ska vara av hög kvalitet och tåla det dagliga slitaget den kan utsättas för i 

miljön.  

10. Ska vara utformad så att en befintlig standardiserad ljuskälla med 

tillhörande sockel går att montera i armaturen. Kund ska även kunna byta ut 

ljuskällan själv vid senare tillfälle om den skulle gå sönder. 

11. Ska uttrycka unikitet, tidlöshet samt vara designad för att passa i miljöer av 

högre klass.  

12. Ska vara utformad så att den går att fastinstallera i badrum.  

13. Ska passa både längre och kortare människor och i alla olika fall fylla 

samma funktion. 

Miljökrav:  

14. Ljuskällan som ska passa i armaturen ska ligga rätt i tiden och uppfylla alla 

rådande miljökrav. 

Framtagning av designkravspecifikation 
Kraven i designkravspecifikationen har tagits fram genom att analysera det teoretiska 

ramverket, konkurrentanalysen, intervjuerna, granskningen av Bswedens sortiment 

samt funktionsanalysen. Under följande avsnitt specificeras och analyseras kraven 

fram för designkravspecifikationen i Avsnitt 4.4.5 och beskriver innebörden av dem 
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för designprocessen och varför de har utformats på detta sätt (vad som krävs av 

produkten för att uppfylla kraven). 

1. Ska minst kunna placeras i område 2 i badrum.  

För att få placera en armatur i område 2 i ett badrum krävs det att armaturen 

har minst IPX4 som beskrivs i [9] vilket ger krav ”2”. 

2. Ska uppfylla kriterierna för kapslingsklasser för minst IP 44 och 

samtidigt vara säker vid användning och installation.  

Krav ”1” beskriver att det krävs att armaturen har minst IPX4. 

Konkurrentanalysen visar på att de flesta av konkurrenternas armaturer har 

kapslingsklass IP44 vilket så även antas till krav ”2” för att bestämma den 

första siffran i IP-beteckningen. Under avsnittet kapslingsklasser [9] beskrivs 

hur armaturen bör utformas för att klara av de yttre påfrestningarna. 

Informationen från kapslingsklasser tillsammans med informationen från 

Intervjun med Intertek beskriver hur armaturen ska konstrueras. För att 

armaturen ska vara säker krävs det att armaturen dels uppfyller det ovan 

nämnda i kravet men även att den tillverkas i rätt material enligt [7], [8]. 

3. Ska vara av lämpligt material för omgivningen.  

Val av lämpligt material som är anpassat att klara av en fuktigare miljö 

beskrivs enligt [8] och ska tas i beaktning vid framtagning av armaturen. 

4. Ska passa Bswedens sortiment.  

Gunnel (Bswedens VD) uttryckte under intervjun att armaturen ska ha en 

tidlös form och utgöra något nytt för att passa i sortimentet. För att armaturen 

ska passa Bswedens sortiment tas även detaljerna från granskningen av 

Bswedens sortiment i beaktning [12]. Dessa båda tas i beaktning vid 

framtagningen av armaturen.  

5. Ska utöka uppdragsgivarens sortiment genom att fylla ett hål i deras 

sortiment och genom det skapa konkurrensfördelar.  

För att kunna veta vad som saknas i Bswedens sortiment och för att kunna 

undvika att likna de andra produkterna i sortimentet, tas granskningen av 

Bswedens sortiment [12] i beaktning vid framtagning av armaturen.  

6. Ska inte direkt likna någon av konkurrenternas produkter.  

För att ta reda på vad de närmsta konkurrenterna har i sina sortiment och för 

att kunna undvika att likna dessa tas aspekter ur konkurrentanalysen i 

beaktning vid framtagningen av armaturen.  

7. Ska vara utformad så att den kastar tillräcklig mängd ljus samt rätt 

ljus för att människor ska kunna utföra dagliga sysslor i ett badrum så 

som sminkning, rakning och rengöring.  

Kravet avser att skapa en armatur som skapar tillräckligt samt rätt typ av ljus 

för att kunna utföra dagliga sysslor i ett badrum så som sminkning, rakning 

och rengöring. Dessa sysslor är de badrumsysslor som det ljusmässigt krävs 

mest av för att kunna utföra enligt [2], [3] och dessa utförs oftast framför en 

spegel. Spegeln i ett badrum är monterad över handfatet och den belyses 

optimalast enligt [4]. Det beskrivs där att ansiktet helst ska belysas framifrån i 

höjd med ansiktet vilket ger att en armatur på något sätt ska kasta ljus från 

antingen ena eller båda sidorna spegeln. För att belysa på rätt sätt se de sju 

olika grunddelarna i belysningsteori enligt [1]. I trängre badrum kan det hända 
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att handfatet och spegeln är nära duschen eller badkaret vilket betyder att 

armaturen i så fall kan hamna i område 2 enligt [9]. För att kunna ta hänsyn till 

att armaturen går att placera även i dessa badrum skapades därför krav ”1”.  

8. Ska passa både i privat och i offentlig miljö. 

För att se till att armaturen ska passa både i offentlig- och hemmiljö tas 

aspekter från granskningen av Bswedens sortiment i beaktning [12] och 

appliceras till det nya produktförslaget. Eftersom alla produkterna i Bswedens 

sortiment passar både privat och offentligt kan inspiration tas från dessa.  

9. Ska vara av hög kvalitet och tåla det dagliga slitaget den kan utsättas 

för i miljön.  

Skapa det nya produktförslaget av riktiga massiva material och se till att ta 

aspekter angående korrosionsegenskaper hos olika material i beaktning. Detta 

för att klara av badrumsmiljön ska aspekter enligt [7], [8] även tas i beaktning 

vid framtagningen av armaturen. 

10. Ska vara utformad så att en befintlig standardiserad ljuskälla med 

tillhörande sockel går att montera i armaturen. Kund ska även kunna 

byta ut ljuskällan själv vid senare tillfälle om den skulle gå sönder. 

Bsweden uttrycker att det vore passande att använda någon form av LED-

ljuskälla. Se därför till marknaden efter standardiserade ljuskällor och socklar. 

Utgå även från de medskickade armaturerna från Bsweden som inspiration. 

För att kunna byta en trasig ljuskälla så krävs det att armaturen på något sätt är 

demonterbar runt ljuskällan vilket kräver att armaturen konstrueras för det. 

11. Ska uttrycka unikitet, tidlöshet samt vara designad för att passa i 

miljöer av högre klass.  

För att armaturen ska vara unik ska armaturen därför inte likna någon av 

konkurrenternas produkter i allt för hög grad används konkurrentanalysen som 

utgångspunkt. Se även till att armaturen påminner om och passar in i 

Bswedens sortiment utefter [12] så blir produkten tidlös eftersom mycket i 

deras sortiment är det.   

12. Ska vara utformad så att den går att fastinstallera i badrum.  

Skapa rätt typ av upphängning som uppfyller krav ”2”. För att veta hur 

upphängningen kan konstrueras se till hur andra har konstruerat det på sina 

produkter på marknaden och titta närmare på produkterna hos konkurrenterna i 

konkurrentanalysen. 

13. Ska passa både längre och kortare människor och i alla olika fall fylla 

samma funktion. 

Vara antingen ställbar för att kunna anpassas till alla olika individer eller att 

skapa tillräcklig belysning för att fungera för alla på samma sätt där aspekter 

angående belysningsteknik [1], [2] tas i beaktning.  

14. Ljuskällan som ska passa i armaturen ska ligga rätt i tiden och 

uppfylla alla rådande miljökrav. 

Det mesta pekar på att någon form av LED-ljuskälla är lämpligast för 

armaturen när de olika avsnitten under ljuskälla [2] ställs mot varandra. Även 

under intervjun med Bsweden beskriver Gunnel att det vore passande med en 

LED-ljuskälla. För att veta exakt vilken ljuskälla som kan användas och som 

finns, se till vad som finns på marknaden.  
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4.4.6 Idégenerering 

Uppdragsgivaren uttryckte en önskan om att få ett förslag på en badrumsarmatur 

eftersom de själva tyckte att de hade för få armaturer av denna typ i sitt sortiment. 

Uppdragsgivaren ansåg även att marknadens utbud inom segmentet badrumsarmaturer 

var väldigt dåligt och att det inte finns så många olika typer att välja mellan. 

Uppdragsgivaren uttryckte vidare att armaturen skulle ha en tidlös form, fylla ett hål i 

deras sortiment och vara något nytt som inte tidigare funnits på marknaden. Där det 

ställs högst krav på belysningen i ett badrum är runt spegeln [4], det är därför till det 

området skissförslagen är avgränsade att passa för. Utefter uppdragsgivarens önskan 

kring armaturen, och med utgångspunkt i intervjuerna, funktionsanalysen och i 

designkravspecifikationen genomfördes skissprocessen.  

Skissprocessen inleddes för att skapa ett antal grundkoncept. Följt av detta 

genomfördes en urvalsprocess för att ta reda på vilket av grundkoncepten som var 

mest lämpat att gå vidare med enligt Kenneth Österlin [10]. De första skisserna bestod 

av enkla bilder, på papper, som uttryckte en grundform och som beskrev vad 

produkten skulle lösa för problem. Fokus under detta avsnitt låg på att skapa så många 

olika förslag som möjligt för att på så sätt inte avgränsa sig. I detta första skede av 

skissprocessen låg fokus huvudsakligen på form, proportioner, uttryck och vad 

produkten skulle lösa för problem och inte på exakta material, storlek, konstruktion 

och detaljlösningar. I Figur 13 presenteras en sammanställning av fotade skisser. 

 

 

Figur 13  Exempel på skisser. 
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Ett antal av skisserna i Figur 13 valdes ut och modulerades i CAD (för att kunna 

vrida och vända på dem). Urvalet utfördes utifrån vilka förslag som bäst kunde lösa 

huvudproblemet. Fokus låg inte på att göra dem i exakt rätt storlek utan på att testa 

och se hur de olika grundkoncepten kunde fungera. Konceptförslagen placerades även 

vid en spegel för att kunna se hur de olika förslagen kunde passa vid en sådan i ett 

badrum.  

Koncept 

Koncept 1  

En kompakt, enkel och stilren armatur. Den går att placera antingen i taket, vid sidan 

om spegeln (i ansiktshöjd), eller ovanför spegeln som presenteras i Figur 14. 

Armaturen fastinstalleras och monteras direkt på väggen eller i taket och kopplas till 

strömbrytare på vägg som styr armaturen. Armaturen kastar ett mjukt, avbländat, 

rundstrålande ljus med viss skuggbildning åt två håll (där bågen håller kupan).  

Armaturen består av en kloformad hållare som sitter monterad på en grundkåpa som 

monteras mot ytan. Dessa delar är lämpligen i någon form av passande metall och är 

sammanfogade utan springor för minimal inträngning av vatten. I klons öppning sitter 

den klotformade kupan som består av glas eller någon form av plast och är i frostad 

eller i opaltyp, för att kasta ett mjukt ljus. Ljuskällan placeras inne i kupan och kabeln 

löper inuti metallkonstruktionen. 

 

Figur 14  Koncept 1. 

Koncept 2 

Detta koncept är inspirerat av en vattenkran där ljus flödar ur kranens öppning istället 

för vatten och i form av en droppe. Armaturen har ett avskalat och enkelt uttryck och 

monteras vid sidan om spegeln i ansiktshöjd som presenteras i Figur 15. Den kan 

även vridas 180° och monteras upp och ned vilket skapar ett annat uttryck. Armaturen 

fastinstalleras på väggen och kopplas till strömbrytare på vägg som styr armaturen. 

Armaturen kastar ett mjukt, avbländat ljus runt omkring sig själv och lämnar en svag 

skugga uppåt där den lyser något mindre. 

Armaturen består av en bred böjd del som sitter monterad på en grundkåpa och 

monteras mot ytan. Dessa delar är lämpligen i någon form av passande metall och är 

sammanfogade utan springor där de möts, precis som i koncept 1. Längst ut på 

”böjen” sitter den droppformade kupan fast med någon form av fattning. Kupan består 

av glas eller någon form av plast och är frostad eller av opaltyp för att kasta ett mjukt 

ljus. Sockeln placeras i mynningen på kupan, kabeln löper inuti metallkonstruktionen 

och ljuskällan monteras längre ner i droppen så att centrum på ljuset hamnar i 

droppens större del.  
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Figur 15  Koncept 2. 

Koncept 3  

Inspirationen till detta koncept kom från att det finns oerhört begränsat utbud av 

pendel-armaturer anpassade för badrum på marknaden. Armaturen är ren och avskalad 

till uttrycket och hängs från taket ned till ansiktshöjd på vardera sida om spegeln som 

Figur 16 presenterar. Armaturen kan även kompletteras med en hängare för 

montering på vägg men då krävs det att avståndet från kupan och upphängningen är 

relativt långt för att armaturen ska komma till sin rätt. Likt koncept 1 och 2 så 

fastinstalleras även denna armatur. Den kastar även samma mjuka, avbländade, 

kringstrålande ljus men lämnar en viss skugga på grund av klon som håller kupan.  

Armaturen består av en kabel som armaturen hänger i och som löper in i en hållare i 

form av en klo. Klon är i samma typ av metall som i koncept 1 och 2. Klon håller 

samma typ av kupa på samma sätt som i koncept 1. Kupan är av samma material som 

i koncept 1 och är monterad med ljuskälla på samma sätt. När armaturen monteras i 

tak går kabeln in i en kåpa som i sin tur fästs i taket. När den monteras på vägg är det 

samma kåpa men som då är försedd med en arm som gör att armaturen kommer ut 

från väggen.  

 

Figur 16  Koncept 3. 

Koncept 4 

Koncept 4 utgör en annorlunda typ av armatur som inte tidigare existerar som det 

händer mycket hos. Armaturens grundkåpa monteras antingen i taket eller på väggen 

och i båda fallen så hänger ljuskällorna på vardera sida om spegeln i ansiktshöjd som 

presenteras i Figur 17. Även denna armatur fastinstalleras och kastar ljus mer nedåt 

som koncept 2, med undantaget att detta ljus faller lite jämnare.  
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Armaturen består av två pendel-armaturer som hänger på vardera sida om spegeln. De 

lösa kablarna från pendlarna löper utmed spegelns kant och styrs av krokar mot en 

central kåpa som monteras antingen i taket, vid sidan eller mitt över spegeln. Eftersom 

olika kunder har olika stora speglar eller monterar kåpan på olika ställen så går detta 

att anpassa genom att kablarna kan göras längre eller kortare och gömma ej använd 

kabel inne i kåpan. De runda kuporna med ljuskällan inuti är av samma typ som i 

koncept 1 och 3 men är här försedda med skyddande hattar av metall och gummi.  

 

Figur 17  Koncept 4. 

Koncept 5  

En enkel avskalad funktionsanpassad armatur där inspiration har hämtats från 

origami, (det enkla och rena i vikta papper). Armaturen är kompakt och är anpassad 

för att monteras på väggen, antingen vid sidan om spegeln (i ansiktshöjd) eller 

ovanför spegeln som presenteras i Figur 18. Likt de övriga koncepten fastinstalleras 

även denna på samma sätt. Armaturen sprider ett mjukt, avbländat ljus kring sig men 

främst i tre riktningar eftersom kåpan består av tre ljusytor. För att armaturen ska 

kasta optimalast ljus så ska den monteras med den stora ytan av pyramidformen mot 

spegeln.  

Armaturen består av en grunddel av metall eller hårdplats som monteras mot väggytan 

och ovanpå den sitter själva ljuskällan. Ovanpå ljuskällan placeras sedan kåpan som 

skydd och som sprider ljuset rätt. Kupan är av samma material som de övriga 

konceptens kupor. 

 

Figur 18  Koncept 5. 

Koncept 6  

Inspirationen till armaturen kommer från de gamla blixtarna som förr satt på kameror 

där blixten omgavs av en kupa som reflekterade blixtljuset. En enkel och avskalad 

armatur som är föränderlig och anpassningsbar för rätt ändamål. Armaturen monteras 
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på vardera sida om spegeln i ansiktshöjd och fastinstalleras där enligt det som 

presenteras i Figur 19. Kåpan som omger kupan hjälper till att styra ljuset och det kan 

riktas mot det som önskas att belysa. Kåpan fungerar som en reflektor i en billykta 

och går att snurra 360° för att kunna kasta ljus åt alla håll i rummet. Kupan runt 

ljuskällan gör att armaturen kastar ett mjukt, avbländat ljus som blir riktat med hjälp 

av reflektorn. Antingen kan armaturen rikta ljuset ut i rummet för att belysa 

omgivningen eller så kan det även riktas mot väggen för att studsa ljuset via väggytan 

och på så sätt skapa ett mjukare ljus. Om det utförs någon syssla framför spegeln som 

sminkning eller rakning kan ljuset istället riktas mot ansiktet.  

Armaturen består av en arm för kupan som i sin tur är monterad på en grunddel av 

samma utförande och material som de övriga koncepten av samma typ. Upp från 

armen sitter en annan vertikal arm i vilken sockeln och ljuskällan är monterad på som 

täcks av kupan av samma material som i de övriga koncepten. Reflektorkåpan är av 

metall och är försedd med en blank insida och sitter runt den vertikala axeln som 

tillåter den att snurra men som kupan och ljuskällan inte gör. Kabeln går från sockeln 

inuti armen vidare inuti den andra armen och in i grunddelen. 

 

Figur 19  Koncept 6. 

Koncept 7 

En avskalad och enkel armatur som främst är formad kring funktionalitet och 

användning. Armaturen monteras och fastinstalleras på samma sätt och position som 

koncept 6 och presenteras i Figur 20 men går även att montera om den vrids 180° 

vilket ger den ett annat uttryck. Ljuskällan är monterad inne i en snurrbar cylindrisk 

skiva där ljusets kastas från ena sidan av skivan och andra sidan är försedd med en 

spegel. Cylinderskivan går att snurra 360° för att kunna belysa det som önskas att 

belysa eller för att kunna spegla sig på olika sätt. Spegeln finns för att kunna spegla 

sig närmare än i den stora spegeln eller för att kunna se sig själv i nacken(för att 

kunna göra iordning håret där) när båda speglarna används. Armaturen kastar ett 

mjukt, avbländat, riktat ljus och kan riktas på samma sätt som hos armaturen i koncept 

6. 

Armaturen består av samma typ av arm och grunddel som armaturen i koncept 6 men 

tillåter att monteras åt båda håll. Inuti den cylindriska skivan sitter en tunnare ljuskälla 

av rund lysrörstyp eller någon form av LED-skiva. Framför ljuskällan som skydd och 

för att sprida ljuset bättre sitter en skiva av opalplast eller opalglas. På motsvarande 

sida av den cylindriska skivan sitter en spegel och dessa två hålls fast av en ram av 

metall. Den cylindriska skivan går bara att snurra 360° med ett stopp på grund av att 

kablarna som löper inuti armaturen inte kan vridas för mycket.  
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Figur 20  Koncept 7. 

Koncept 8 

Koncept 8 är till grundutförandet väldigt lik koncept 5 men denna armatur liknar mer 

en sockerbit. Det som skiljer det här konceptet och koncept 5 är att armaturen istället 

har 5 ljusytor där den största vänds mot spegeln enligt vad som presenteras i Figur 
21. Den stora ljusytan är något vinklad inåt mot spegeln för att på så sätt kasta mest 

ljus mot ansiktet från sidan och snett framifrån. Den vinklade ytan gör att ljuset kastas 

in i spegeln och kommer på så sätt mer rakt mot ansiktet.  

Armaturen består av samma material som koncept 5 och monteras också på samma 

sätt.  

 

Figur 21  Koncept 8. 

Koncept 9  

Koncept 9 är inspirerad av lampor och blixtar inom fotobranschen där armaturen har 

ett rakt, hårt och avskalat uttryck. Armaturen är av samma pendeltyp som koncept 3 

och monteras på samma sätt med samma typ av upphängning och presenteras i Figur 
22. Ljuskällan är monterad inne i skärmen vilket gör att armaturen kastar ett lite 

hårdare, avbländat och riktat ljus. Skärmen är ställbar från sitt nedre läge som en 

vanlig pendel och 150° uppåt, för att kunna belysa antingen golvet, handfatet, 

människors ansikte i olika höjder eller taket. Skärmen fungerar som en reflektor på 

samma sätt som för koncept 6 och ställs till önskat läge med hjälp av ett stag som fästs 

i kabeln med en krok. 
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Armaturen består av kabel och hållare av samma typ som i koncept 3 men av annan 

storlek, som i sin tur håller skärmen. Skärmen är av passande metall och skyddar 

ljuskällan och kapslar in den med hjälp av ett klarglas framför ljuskällan. Eftersom det 

endast är klarglas framför ljuskällan ställer det kravet på ljuskällan att den ska vara 

enskilt avbländad. Staget som håller upp och ställer läget på skärmen är av metall och 

fästs i kabeln genom att de krokas fast i spår som finns på kabeln. Kabeln går inte in i 

skärmen på samma sätt som kabeln går in i kupan i koncept 3, utan den går på utsidan 

och därefter in i skärmen för att tillåta regleringen av skärmen.  

 

Figur 22  Koncept 9. 

4.4.7 Konceptval 

För att välja ut vilket av koncepten som var bäst att arbeta vidare med genomfördes en 

Pughs beslutmatris [11]. Utifrån punkterna i funktionsanalysen och designkrav-

specifikationen togs det fram ett antal egenskaper som koncepten sedan värderades 

mot. Alla punkter i funktionsanalysen och designkravspecifikationen var inte aktuella 

att använda eftersom de inte var applicerbara i detta stadie hos koncepten. De punkter 

som var aktuella värderades mot varandra i en parvis jämförelse, en så kallad viktning 

[18], för att ta reda på hur viktiga de olika egenskaperna var i förhållande till 

varandra. Viktningen som genomförts presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3  Viktning, av egenskaperna. 

Egenskaper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total  

1 Erbjuda funktionalitet   0 0 0 0,5 1 0 0 0 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0,5 0 1 0 1 1 0 0 0,5 11,0 

2 Tåla påverkan (från föremål i fast och flytande form) 1   1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24,5 

3 Erbjuda ljus 1 0   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23,0 

4 

Erbjuda funktionsmässighet (skapar tillräckligt med ljus 

för vanliga sysslor)  1 0 0   1 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0 1 0,5 16,5 

5 Framhäva omgivning (så den blir tydlig och framhävs väl) 0,5 0 0 0   1 0 0 0 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5 0 0,5 0 1 0 0,5 1 0 1 0,5 10,5 

6 

Tydliggöra funktion (så det framgår vad det är för 

produkt) 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,0 

7 Möjliggöra montering (vid installation av armaturen)  1 0 0 0,5 1 1   1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 20,5 

8 Tilltala marknad (uppdragsgivarens kunder) 1 0 0 0,5 1 1 0   0 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5 

9 Erbjuda säkerhet (så det ej går att få elchock) 1 0,5 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24,5 

10 Motstå slitage 0 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0   0 0 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0 1 0 1 1 0 0,5 0 8,0 

11 Möjliggöra montering (fabrik) 0 0 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0 1   0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1 1 0 0,5 0,5 8,5 

12 Passa sortiment (uppdragsgivarens) 0,5 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 1 1   1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 18,0 

13 Besitta lätthet 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,0 

14 Möjliggöra ljuskällebyte  0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 1 0 1   0,5 0,5 0 0,5 0 1 0 1 1 0,5 1 0,5 10,5 

15 

Minimera miljöpåverkan (i val av ljuskälla och 

materialval) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 1 0 1 0,5   0 0 0 0 1 0 1 1 0 0,5 0 7,5 

16 Äga kvalitet 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0 0 1 1 0 1 0,5 1   0 1 0 1 0 1 1 0 0,5 0 11,0 

17 Utöka sortiment (uppdragsgivarens) 1 0 0 0,5 1 1 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,0 

18 

Möjliggöra omställning (av armaturens läge och då rikta 

om ljus) 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0 0   0 1 0 1 1 0 0 0 8,5 

19 Utstråla tidlöshet 1 0 0 0,5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1   1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 16,0 

20 Underlätta underhåll 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 4,5 

21 Vara originell 1 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0,5 1   1 1 0,5 0 0,5 15,5 

22 Utstråla tydlighet 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 3,5 

23 Isolera värmeutveckling (eventuell från ljuskällan) 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1,0 

24 Passa miljö (badrum)  1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1   0,5 1 16,5 

25 

Tillåta avrinning (av vatten genom kondensvattenhål och 

allmänt) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0,5 0,5 0 1 0 1 1 1 1 0,5   1 11,5 

26 Passa segment (både privat och offentlig miljö) 0,5 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 1 0,5 0 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1 0 0   12,5 
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Den slutgiltiga summan av varje egenskap från viktningen räknades om till 

motsvarande summa i procent för att underlätta vid senare uträkning. Den totala 

summan av de utdelade poängen under viktningen gav därför 100 procent. 

Uträkningen av viktningen presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4  Uträkning av viktning. 

Egenskaper Total  Viktning av 

100% 
1 Erbjuda funktionalitet 11,0 3,4 

2 Tåla påverkan (från föremål i fast och flytande form) 24,5 7,5 

3 Erbjuda ljus 23,0 7,1 

4 Erbjuda funktionsmässighet (skapar tillräckligt med ljus för vanliga sysslor)  16,5 5,1 

5 Framhäva omgivning (så den blir tydlig och framhävs väl) 10,5 3,2 

6 Tydliggöra funktion (så det framgår vad det är för produkt) 1,0 0,3 

7 Möjliggöra montering (vid installation av armaturen)  20,5 6,3 

8 Tilltala marknad (uppdragsgivarens kunder) 19,5 6,0 

9 Erbjuda säkerhet (så det ej går att få elchock) 24,5 7,5 

10 Motstå slitage 8,0 2,5 

11 Möjliggöra montering (fabrik) 8,5 2,6 

12 Passa sortiment (uppdragsgivarens) 18,0 5,5 

13 Besitta lätthet 1,0 0,3 

14 Möjliggöra ljuskällebyte  10,5 3,2 

15 Minimera miljöpåverkan (i val av ljuskälla och materialval) 7,5 2,3 

16 Äga kvalitet 11,0 3,4 

17 Utöka sortiment (uppdragsgivarens) 20,0 6,2 

18 Möjliggöra omställning (av armaturens läge och då rikta om ljus) 8,5 2,6 

19 Utstråla tidlöshet 16,0 4,9 

20 Underlätta underhåll 4,5 1,4 

21 Vara originell 15,5 4,8 

22 Utstråla tydlighet 3,5 1,1 

23 Isolera värmeutveckling (eventuell från ljuskällan) 1,0 0,3 

24 Passa miljö (badrum)  16,5 5,1 

25 Tillåta avrinning (av vatten genom kondensvattenhål och allmänt) 11,5 3,5 

26 Passa segment (både privat och offentlig miljö) 12,5 3,8 

  Totalt: 325 100% 

För att värdera de olika egenskaperna mot de nio olika konceptvalen utfördes en 

Pugh-matris, se Tabell 5, som resulterade i att varje koncept fick en slutlig poäng. 

Eftersom varje egenskap tilldelades antingen 1, 0 eller -1 så kunde detta multipliceras 

med summan i procent från viktningen. Den slutliga summan av den sammanlagda 

uträkningen från viktningen och matrisen visade vilket koncept som uppfyllde 

egenskaperna bäst och det var det konceptet som det valdes ut att arbeta vidare med.  

Det koncept som det valdes ut att arbeta vidare med och som fick högst poäng var 

koncept 6. Detta följdes av en konceptutveckling för att arbeta vidare med konceptets 

mer exakta material, storlek, konstruktion och detaljlösningar. 
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Tabell 5  Fullständig Pugh matris. 

Pugh Matris                   

Koncept 

Egenskaper Viktning  

av 100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Erbjuda funktionalitet 3,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Tåla påverkan (från föremål i fast och 

flytande form) 

7,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Erbjuda ljus 7,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Erbjuda funktionsmässighet (skapar 

tillräckligt med ljus för vanliga sysslor)  

5,1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

5 Framhäva omgivning (så den blir tydlig och 

framhävs väl) 

3,2 1 0 1 1 1 1 1 1 -1 

6 Tydliggöra funktion (så det framgår vad det 

är för produkt) 

0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Möjliggöra montering (vid installation av 

armaturen)  

6,3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

8 Tilltala marknad (uppdragsgivarens 

kunder) 

6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Erbjuda säkerhet (så det ej går att få 

elchock) 

7,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Motstå slitage 2,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 Möjliggöra montering (fabrik) 2,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Passa sortiment (uppdragsgivarens) 5,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Besitta lätthet 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 Möjliggöra ljuskällebyte  3,2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

15 Minimera miljöpåverkan (i val av ljuskälla 

och materialval) 

2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Äga kvalitet 3,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Utöka sortiment (uppdragsgivarens) 6,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Möjliggöra omställning (av armaturens läge 

och då rikta om ljus) 

2,6 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 

19 Utstråla tidlöshet 4,9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

20 Underlätta underhåll 1,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Vara originell 4,8 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 

22 Utstråla tydlighet 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Isolera värmeutveckling (eventuell från 

ljuskällan) 

0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 Passa miljö (badrum)  5,1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

25 Tillåta avrinning (av vatten genom 

kondensvattenhål och allmänt) 

3,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Passa segment (både privat och offentlig 

miljö) 

3,8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Summa: 100% 16 15 15 16 18 20 19 18 18 

Resultat: 72 68,5 66,6 70,3 80 86,8 82 80 76,8 
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4.4.8 Konceptutveckling och analys 

Konceptutvecklingen genomfördes för att ge konceptet bättre proportioner och för att 

specificera mer detaljerade materialval, och hur olika delar skulle sitta ihop enligt 

bearbetningssteget som beskrivs av Kenneth Österlin [10]. Konstruktionen 

utvecklades även för att vara anpassad till verkligheten och för att kunna tillverkas 

och monteras. Det krävdes att vara specifik och exakt i konstruktionen eftersom 

armaturen skulle uppfylla kraven för IP44 enligt krav 2 i designkravspecifikationen. 

Efter konceptutvecklingen kunde konceptet istället benämnas produktförslag.  

En skissprocess genomfördes med stöd från CAD-modulering för att hitta rätt 

portioner och uttryck hos produkten. För att komma fram till den rätta formen på 

staget som lampan skulle sitta monterad på, och grunden av armaturen mot väggen, 

gjordes en mängd olika förslag på olika utföranden som presenteras i Figur 23. För 

att enklare kunna vrida och vända och se hur skisserna kunde se ut från olika håll 

tillverkades CAD-modeller som Figur 23 visar. På CAD-modellerna tillfördes även 

ljuskällan och reflektorskärmen för att visa hur helheten kunde se ut i de olika 

förslagen. Olika storlekar på reflektorskärmar modulerades även och presenteras i 

Figur 23 för att se hur det kunde påverka uttrycket. En slutlig form valdes ut från de 

olika förslagen som såg väl avvägd och proportionerlig ut och presenteras i Figur 24.  

 

Figur 23  Konceptutveckling grundstomme och reflektorskärm. 

Det slutliga konceptet bearbetades bit för bit genom CAD-modulering för att fastställa 

storlek, sammansättningar och detaljlösningar. Storleksmässigt, för att anpassa 

armaturen till badrum har inspiration hämtats från IKEAs badrumsarmatursortiment 

[19] samt från de olika företagens produkter i konkurrentanalysen. Produktens storlek 

fastställdes till måtten som presenteras i Figur 24. Konstruktionsmässigt har 

inspiration delvis inhämtats från IKEAs badrumsarmatursortiment [19], från de 

medlånade våtrumsarmaturerna som Bsweden skickade med och från det teoretiska 

ramverket enligt krav 2 i designkravspecifikationen.  
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Figur 24  Produktens yttermått. 

Konstruktionen fastställdes enligt Figur 25 där bilden består av ett tvärsnitt av 

armaturen med kupan vriden åt sidan för att på så sätt kunna se alla ingående delar. 

Varje del har försetts med olika färger för att på så sätt kunna se dem, hålla isär dem 

och för att i konstruktionsbeskrivningen nedan kunna hänvisa till dem som en färg.  

 

Figur 25  Tvärsnitt av konstruktionen. 

Första delen produktförslaget till armaturen består av är den ljusgrå delen som skruvas 

upp mot väggen när armaturen ska kunna monteras i badrum enligt krav 12 i 

designkravspecifikationen. Den skruvas upp genom den ljusgröna bustningen i gummi 

som fått utformningen för att armaturen ska klara IP44 enligt krav 2 i 

designkravspecifikationen och för att det krävs av våtrumsarmaturer enligt intervjun 

med Intertek. Kablar för el till armaturen förs igenom den ljusrosa bustningen av 

samma typ som den tidigare bustningen och kopplas till en kopplingsplint och ett 

avlastningsdon enligt Intervjun med intertek. Den första ljusgrå delen har fått sin 

utformning för att tillsammans med den mörkgrå delen skydda armaturens 

spänningsförda delar från potentiellt vatten från båda hållen enligt intervjun med 

Intertek. Skruvhålen i övre och nedre kant av den ljusgrå delen är avskilda från 

insidan så att vatten inte ska kunna tränga in där.  
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Andra delen är den mörkgrå delen som överlappar den ljusgrå delen för att skydda de 

spänningsförda delarna inuti. Den mörkgrå delen går inte hela vägen in mot väggen 

för att ta hänsyn till ojämnheter i väggen. Detta även för att vid montage kunna trycka 

den ljusgrå delen i bott på den mörkgrå och därefter skruva fast de båda delarna i 

varandra genom skruvhålen i över och underkant. Kablarna från sockeln i svart i 

Figur 25 löper på insidan av den ljusblå delen genom hålet på sidan i den mörkgrå, 

som presenteras i Figur 26, och kopplas därefter fast i kopplingsplinten. Den 

mörkgrå och den ljusblå delen i Figur 25 sammanfogas tätt genom svetsning eller 

lödning så att ingen vätska ska kunna ta sig in där enligt krav 2 i designkrav-

specifikationen. 

 

Figur 26  Kabelhål. 

Den ljusblå delen är den som håller ljuskällan och reflektorkåpan på plats och 

presenteras i Figur 25. Den är ihålig för att tillåta kablar att löpa på insidan från 

kopplingsplinten till sockeln. Två kondensvattenhål finns i nederkant på den blåa 

delen för att tillåta eventuell kondens eller vatten som på något sätt tagit sig in ta sig 

ut igen enligt Intervjun med Intertek.  

Den orangea delen är ett rör som är sammanfogat mot den ljusblå delen och som 

presenteras i Figur 25. Den orangea delen är sammanfogad över ett hål i den blåa 

delen som har samma storlek som innerdiametern har på röret vilket gör att hålet 

fortsätter ner i den blåa delen. Den orangea delen är sammanfogad med den blå på 

samma sätt som den ljusblå är med den mörkgrå. På utsidan är det en utvändig gänga 

på det orangea röret ner till en kant som gör att de övre delarna hålls på plats. Röret 

går hela vägen upp i den övre kupan för att försäkra om att inget vatten kan nå in till 

de spänningsförda delarna enligt kravet på IP44 från krav 2 i designkravspecifika-

tionen.  

För att tillåta reflektorkåpan som är den röda delen att snurra kring ljuskällans axel 

har den monterats på en typ av vridplatta som finns hos företaget Theofils [20] och är 

den mörkgröna och gula delen och presenteras i Figur 25. Den mörkgröna och gula 

delen skapar tillsammans vridplattan som har modifierats för att passa armaturen. 

Reflektorkåpan är monterad i den gröna biten med tre skruvar ovanifrån som gör att 

den sitter fast. Den undre delen av vridplattan som är den gula delen är skruvad i den 

ljusblå delen med fyra skruvar som gör att den sitter fast. Den gröna och den gula 

delen sitter hopmonterad med ett kullager mellan dem som gör att de sitter ihop men 

fortfarande tillåter att snurra dem. Om det hamnar vatten i mitten mellan den gröna, 

gula och orangea delen kan det rinna undan med hjälp av de två kondensvattenhålen 

som presenteras i Figur 27. De sitter på sidan av den gula delen, som presenteras i 

Figur 25, vilket framgick i intervjun med Intertek att det skulle finnas med.  
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Figur 27  Kondensvattenhål. 

Monterad på den orangea delen sitter koppen som är den turkosa delen som håller 

kupan som är den vita delen som presenteras i Figur 25. Koppen träs över och läggs 

mot kanten på den orangea delen och ovanpå den sätts en distans som är den första 

mörkblå delen nedifrån. Efter distansen monteras en bygel som är den rosa delen som 

är fjädrande och som håller kupan på plats. För att hålla ihop koppen, distansen, 

bygeln och genom det samtidigt kupan skruvas en mutter på gängan som är den övre 

mörkblå delen på den orangea delen. Bygeln tillåter kupan att monteras av och på 

enligt krav 10 i designkravspecifikationen eftersom den är fjädrande. I botten på 

kupan finns det två kondensvattenhål av samma anledning som hos den ljusblåa delen.  

Inuti den orangea delen sitter sockeln som är den svarta delen som i sin tur ljuskällan 

skruvas i och som kablarna ansluts till och passar enligt krav 10 i designkrav-

specifikationen och som presenters i Figur 25. Sockeln är anpassad för E14 ljuskällor 

och information och mått kring sockeln kommer från Light In The Box [21]. 

Ljuskällan är den transparenta delen och skruvas i sockeln och information och mått 

kring ljuskällan kommer från samma källa som för sockeln. Ljuskällan är en varmvit, 

LED-lampa som rundstrålar 360° och har E14-sockel och hamnar i mitten av kupan 

efter montering. Lampan har en färgtemperatur på 3000 kelvin, en lumen på 650 och 

ett Ra-värde på 80 enligt krav 7 i designkravspecifikationen. En LED-ljuskälla valdes 

för att ta hänsyn till krav 14 i designkravspecifikationen och för att det framgick av 

Intervjun med Bsweden. Den vita delen är armaturens kupa och är av opalglas för att 

tillsammans med ljuskällan kasta ett mjukt avbländat ljus. Ljuskällan kombinerat med 

den runda kupan gör även att ljusfördelningen blir bra enligt krav 7 i designkrav-

specifikationen och passar samtidigt fler människor i olika längder enligt krav 13 i 

designkravspecifikationen eftersom den sprider ljuset. Den röda delen som är 

reflektorkåpan är kromad eller blank på insidan som tillsammans med ljuskällan och 

kåpan medför att ljuset kan reflekteras där i och riktas genom att kåpan går att snurra. 

Att ljuset skulle gå att rikta var viktigt enligt intervjun med Bsweden.  

De flesta delarna i armaturen består av rostfritt stål för att passa omgivningen och inte 

korrigera enligt krav 3 i designkravspecifikationen. Delarna som är i det materialet är 

den ljusgrå delen som monteras mot väggen, koppen, distansen, bygeln, muttern, 

fästskruvarna och den mörkgrå, ljusblå och orangea delen som presenteras i figur 

Figur 25. Resterande delar som är den tvådelade vridplattan och reflektorkåpan är 

pulverlackade och insidan på reflektorkåpan är folierad med blank folie. Materialen är 

slittåliga och gör att armaturen uppfyller krav 8 och 9 i designkravspecifikationen. 

Armaturen liknar inte någon av konkurrenternas produkter, är unik eftersom det inte 

finns något som liknar den i funktion eller uttryck och är avskalad och tidlös enligt 

krav 6 och 11 i designkravspecifikationen. 
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Det går att montera av den tvådelade vridplattan och reflektorkåpan vilket skapar en 

avskalad armatur med endast en opalkupa, vilket presenteras i Figur 28. Om 

armaturen vrids 180° upp och ned så passar armaturen även att montera över en 

spegel som presenteras i Figur 28 vilket Bsweden uttryckte som en önskan under 

intervjun. Det ökar då armaturens användningsområden eftersom det går att placera 

den på flera andra ställen där den passar.  

 

Figur 28  Avskalad armatur vid spegel. 

4.4.9 Slutligt produktförslag 

Det slutliga produktförslaget blev en avskalad och tidlös armatur som är föränderlig 

och kan praktiskt anpassas till rätt tillfälle samt för rätt ändamål. En bild av produkten 

presenteras i Figur 29. Den är anpassad till att klara den fuktiga miljön i ett badrum, 

kan tilldelas IP 44 och utstrålar renhet och fräschör som ofta eftersträvas i 

badrumsmiljö. Eftersom armaturen från början var inspirerad av blixtar till gamla 

kameror så tilldelas produkten namnet ”Flash”.  

 

Figur 29  Slutligt produktförslag. 
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5 Resultat 
Kapitlet består av sammanfattande resultat från studiens två frågeställningar vilka 

presenteras var för sig.   

5.1 Hur ser marknadens krav, standarder och sortiment ut för 
våtrumsarmaturer? 
Resultatet av frågeställningen sammanfattades i två huvuddelar där elsäkerhet från det 

teoretiska ramverket tillsammans med intervjun med Intertek svarade på hur 

marknadens krav och standarder såg ut. Konkurrentanalysen besvarade hur 

marknadens sortiment såg ut i segmentet våtrumsarmaturer hos företagets närmsta 

konkurrenter.  

De krav som marknaden ställer var i form av standarder som har tolkats för att kunna 

efterfölja dessa under designprocessen. Ett badrum delas upp i fyra olika områden 

beroende på den potentiella uppkomsten av vatten i varje del av badrummet. I dessa 

olika områden gäller olika regler för hur en armatur måste vara konstruerad för att få 

placeras i respektive område. Utifrån hur armaturen är konstruerad och hur väl den 

kapslar in sina farliga spänningsförda delar inuti armaturen från yttre påverkan 

tilldelas armaturen en särskild klassificering även kallad kapslingsklass. Denna 

klassificering benämns som IP-beteckning och måste finnas på alla armaturer som är 

anpassade för våtrum. IP-beteckningen består av en siffer- och bokstavskombination 

som beskriver hur väl armaturen skyddar de farliga delarna inuti armaturen. Intervjun 

med Intertek specificerade ett antal detaljer kring vad som var viktigt att tänka på vid 

produktframtagning av nya våtrumsarmaturer. Det framgick under intervjun att det 

inte fanns någon konkret information på marknaden att efterfölja vid produkt-

framtagning av nya armaturer för att veta exakt hur de skulle utformas för att klara av 

att skydda de ingående farliga delarna. Det beskrevs istället under intervjun hur 

testning av armaturer för IP-beteckning kunde gå till för att kunna konstruera 

armaturen efter det. 

Granskningen av de fyra närmsta konkurrenternas hela sortiment i segmentet för 

våtrumsarmaturer anpassade för badrum visade att de flesta armaturerna var väldigt 

diskreta och anpassade till funktion och att vara praktiska. Alla armaturer var av ljusa 

material och bestod alltid i någon form av metall. De flesta var plafonder som spred 

ett mjukt ljus genom en opal kupa i någon form antingen av opalglas eller 

motsvarigheten i plast.  

5.2 Hur kan en belysningsarmatur formges och utformas för att 
passa in i, utöka och samtidigt stärka Bswedens sortiment? 
För att kunna besvara frågeställning 2 krävdes det att frågeställning 1 först besvarades 

eftersom resultatet från frågeställning 1 användes för att kunna besvara frågeställning 

2. 

Informationen från det teoretiska ramverket, granskningen av Bswedens sortiment, 

konkurrentanalysen och intervjuerna skapade designkravspecifikationen och 

funktionsanalysen. Dessa två användes under designprocessen som vägvisare för att 

leda fram till resultatet på frågeställningen som presenteras i Figur 31. Där visas 

produktens variation och anpassning eftersom reflektorkåpan går att snurra. 

Författarens egna tycke och smak genomsyrar resultatet eftersom alla beslut kring 

formgivning och konstruktion inte endast kunde fattas med hjälp av design-
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kravspecifikationen eller funktionsanalysen. I Figur 30 presenteras hur produkt-

förslaget monteras först med grunddelen mot väggen följt av själva armaturen. Figur 

32 presenterar ett förslag till en tilltänk miljö för produktförslaget och hur den där kan 

monteras.  

 

Figur 30  Bild på montering av produktförslag. 

 

Figur 31  Bild på produktförslag med reflektorkåpa åt olika håll. 

 

Figur 32  Miljöbild av produktförslaget.
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet behandlar svaret på studiens två frågeställningar i en sammanfattande 

diskussion eftersom frågeställning 2 bygger på frågeställning 1. Vidare diskuteras 

studiens validitet, reliabilitet och metod för att avslutas med slutsatser och 

rekommendationer från resultatet. 

6.1 Frågeställning 1 och 2 
Eftersom informationen från frågeställning 1 krävdes för att kunna besvara frågeställ-

ning 2 fullt ut så gav det båda frågeställningarna ett gemensamt resultat som blev en 

badrumsanpassad armatur. Trots att alla delar utförs korrekt i en designprocess och 

hänsyn tas till alla kringstående aspekter på rätt vis, betyder inte det automatiskt att 

det blir en bra och lyckad slutprodukt. Om en produkt ska bli lyckad eller inte är en 

väldigt komplex sak att avgöra eftersom det bygger människors tycke om produkten. 

Det människor uppfattar och tycker angående saker är lika olika som det finns 

människor och det är svårt att ta hänsyn till det. För att få fram ett bra resultat genom 

en designprocess bygger det på att den som utför processen dessutom har en känsla 

för form, färg, mode och kan kombinera dessa med de krav som ställs på produkten. 

Det går därför inte att skapa produkter som enbart är baserade på vetenskapliga 

beräkningar utan det krävs även att eget tycke och smak genomsyrar resultatet. Tas 

det istället inte hänsyn till de vetenskapliga aspekterna blir produkten med största 

sannolikhet en sämre produkt eftersom det inte finns något som kan knytas till 

verkligheten och som kan bana väg för att det ska bli en bra produkt.  

Resultatet i form av ett förslag av en badrumsarmatur blev utifrån förutsättningarna 

bra eftersom ingen kunskap fanns från tidigare kring området belysningsteknik eller 

våtrumsanpassade produkter. Det anses att författaren uppnått önskat resultat eftersom 

alla kraven mer eller mindre har efterföljts från designkravspecifikationen och det har 

tagits fram en genomarbetad och estetiskt tilltalande produkt som är föränderlig med 

sin funktion. I och med att förslaget på produkten antingen går att placera vid spegeln 

med eller utan reflektorkåpa, och över spegeln utan så gör det att produkten får ett 

brett användningsområde. Detta ökar chanserna för att människor kan vilja ha en 

sådan produkt. Armaturens användningsområde ökar ytterligare eftersom det inte bara 

är en armatur som lämpar sig som belysning vid spegel då man sminkar eller rakar 

sig. Eftersom det går att rikta om ljuset genom att reflektorskärmen snurras ökas 

användningsområdet ytterligare för produkten. När reflektorskärmen snurras så går 

det att belysa väggen bakom och genom det skapa ett mjukt mer avslappnat ljus eller 

så går det att belysa rakt ut i rummet för att få en praktisk ljussättning för andra typer 

av badrumssysslor eller vid städning.  

Det sammanställdes ingen konkret information under arbetet som beskrev hur en 

armatur bäst bör utformas för att lämpa sig i våtrum till uppdragsgivaren som det 

uttrycktes i problemformuleringen. Istället framkom många intressanta detaljer kring 

hur personer som ska jobba med design, formgivning och konstruktion av 

våtrumsarmaturer kan tänka när de ska ta fram nya produkter. Den informationen kan 

passa uppdragsgivaren om denne avser att i framtiden ytterligare utöka sitt sortiment 

inom segmentet badrumsarmaturer eller våtrumsarmaturer. Det utformades ingen 

konkret information kring utformning av badrumsarmaturer eftersom det enbart fanns 

svårtolkade standarder att efterfölja i ämnet som inte gav fullvärdig information. 

Enligt intervjun med Intertek som testade armaturer för fuktiga miljöer så uttryckte de 

att det endast fanns en ytterligare sak att göra än att följa standarderna. Det var att 
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skicka iväg armaturen på testning och därefter göra en förbättrad konstruktion om 

armaturen inte klarade kraven under testet. I och med det så går det inte att veta om 

det nya produktförslaget skulle klara kraven på yttre påfrestningar från vatten utan det 

krävs i så fall att produkten skickas på testning. För att skapa en produkt som med all 

säkerhet skulle klara av de yttre påfrestningarna krävs det att antingen en erfaren 

person inom ämnet tittar närmare på konstruktionen och materialen eller att armaturen 

skickas på testning hos ett testningsföretag. Sammanfattningsvis utifrån de 

förutsättningar som fanns så anses det att produktförslaget uppfyllde tillräckliga krav 

och är ett godtagbart förslag.  

Eftersom det anses att marknadens utbud av annorlunda och spännande badrums-

armaturer är väldigt litet så skulle därför denna typ av produkt ha en lämplig plats på 

marknaden och fylla ett hål som finns i utbudet. Bswedens sortiment består till väldigt 

liten del av våtrumsanpassade armaturer och en extra produkt av den typen skulle 

passat bra till deras sortiment. För att skapa mervärde av produkten skulle det kunna 

skapas en serie kring den med linkande produkter med samma formspråk och som 

påminner om varandra. Kunder skulle i så fall kunna inreda med fler liknande 

produkter från serien för andra typer av rum och som passar för andra ändamål och 

genom det skapa en enhetlig stil. Det nya produktförslaget skulle kunna passa i andra 

rum än i bara badrummet eftersom den designmässigt inte enbart passar badrum. Det 

skulle i så fall öka dess användningsområden ytterligare och bredda vilka kunder den 

attraherar precis som Bswedens lampa ”Manhattan” som passar såväl i badrum som i 

sovrum.  

Frågeställningarna i studien var bra formulerade och skapade en bra grund till arbetet 

och fick med många delar. Den första frågeställningen som löd: ”Hur ser marknadens 

krav, standarder och utbud ut för våtrumsarmaturer” skulle dock kunna justeras 

genom att ändra ”våtrumsarmaturer” till ”badrumsarmaturer” för att redan genom 

frågeställningen begränsa arbetet till endast det. Frågeställningen syftade till att 

granska hur marknadens utbud såg ut för våtrumsarmaturer vilket var ett oerhört stort 

arbete om alla företags sortiment på marknaden skulle granskas. Här valdes endast 

fyra företag ut som granskades noga och som därefter fördes in i studien. Det 

genomfördes dock en mycket större granskning men som inte fördes in i arbetet. 

Under granskningen undersöktes en stor mängd olika belysningsföretags sortiment 

snabbt för att se till att ingen av dem hade någon produkt som liknade det nya 

förslaget eftersom detta ansågs viktigt för att bli unik som produkt.  

Det finns fortfarande fler delar som det skulle kunna arbetas vidare med kring arbetet 

för att anpassa förslaget mer till verkligheten. Det skulle vara till fördel att tillverka en 

modell i verklig storlek och montera den i ett riktigt badrum för att kunna se och 

känna på och genom det ta reda på hur den kunde passa i sin tilltänka miljö. Måtten 

hos det nya produktförslaget bygger på vissa standarder som exempelvis kupans 

storlek som finns i liknande storlekar hos konkurrenter. Måtten bestämdes därför 

baserat på vad som såg proportionerligt ut i förhållande till kupan och de olika delarna 

till varandra. Inget angående vad slutpriset kunde bli har tagits i beaktning eller vad 

det skulle kosta att tillverka produkten vilket skulle kunna undersökas närmare för att 

se till att produkten inte blir allt för dyr. Detta skulle kunna gå hand i hand med att 

titta närmare på möjligheten att tillverka produkten och vilka maskiner som skulle 

behövas för att konstruera den. Här kanske det skulle framgå att det behövde ändras 

på något i designen hos förslaget för att passa tillverkningen? Eftersom belysningstek-
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nik är en hel vetenskap i sig så krävs det eventuellt att även detta undersöks mer 

ingående för att se till att armaturen verkligen kastar optimalt ljus för en armatur vid 

en badrumsspegel. Det hade troligtvis varit till fördel om en skalenlig prototypmodell 

hade tillverkats av prototypen för att kunna testa den på riktigt och på så vis kunna ta 

reda på hur den kastar sitt ljus. För att undersöka så att produktförslaget var rätt 

utformat kunde en ytterligare intervju med Intertek genomförts. Under intervjun 

kunde direkta frågor ställas angående produktens utformning och om Intertek ansåg 

att produkten skulle klara av de yttre påfrestningarna som ställs eller om den skulle 

behöva konstrueras annorlunda. Ytterligare informationsinsamling angående alterna-

tiva material, komponenter och vilka material som passar att använda i badrum kunde 

utförts. Det kunde eventuellt medföra andra val under designprocessen eller att 

produkten hade kunnat konstrueras andra sätt. 

Arbetet borde avgränsats bättre från början eftersom det blev lite väl stort i omfång 

och lite väl hög arbetsbelastning för endast en författare. Exempelvis hade delen 

angående ljuskällan kunnat väljas bort för att på så sätt minska arbetet i omfång och 

istället fokuserat arbetet mer om själva armaturen kring ljuskällan. Lärdomarna från 

arbetet är stora eftersom det inte fanns någon kunskap från tidigare angående 

belysningsteknik, elsäkerhet eller om ljuskällor. Det var lärorikt att behöva ta hänsyn 

till så många olika aspekter angående teknik och utformning under designprocessen. 

Under studien handlade det mer om att bygga en design kring en funktion än en 

funktion kring en design som det har varit i många tidigare fall under utbildningen.  

6.2 Validitet och reliabilitet 

Indatan beträffade belysningsteorin anses ha en hög validitet eftersom avsnittet kunde 

stärkas med hjälp av två oberoende källor där båda nyligen trycktes. Detsamma gällde 

för informationen gällande ljuskällan som främst kom från litteraturen men som 

kunde styrkas från en hemsida som ansågs vara pålitlig eftersom den tillhörde en 

myndighet. Det bör dock beaktas att trots att information kan vara väl uppdaterad 

angående ljuskällor så behöver inte det automatiskt betyda att informationen har hög 

validitet eller ens längre är korrekt. Utvecklingen går framåt väldigt snabbt i ämnet 

kring olika ljuskällor och främst inom LED. Validiteten kring indatan under avsnittet 

elsäkerhet som behandlar områdesuppdelningen bör ifrågasättas eftersom den bygger 

på en äldre standardsamling. Standardsamlingen var för det första svår att tolka och 

för det andra fanns det en nyare uppdaterad standardsamling där eventuellt vissa 

ändringar har gjort i områdesindelningen. Denna standardsamling kostade ca 2000 sek 

vilket ansågs väl kostsamt att investera i. Den resterande delen av avsnittet elsäkerhet 

anses ha en högre validitet eftersom informationen angående kapslingsklasser kunde 

styrkas, konkretiseras och kompletteras med indatan från intervjun med Intertek. 

Designprocessen finns till som en strategisk process och som ett stöd till den kreativa 

processen och ökar den kreativa processens validitet och reliabilitet eftersom den 

bygger på beprövade designteorier. Genom att använda Pugh-matrisen ökade 

designprocessens reliablitet ytterligare eftersom den ger urvalsprocessen ett 

vetenskapligt stöd i och med att valen kan fattas baserat på uträkning.  
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För att kunna öka studiens validitet och reliabilitet ytterligare borde vissa delar 

genomföras mer grundligt. Under konkurrentanalysen borde fler företag granskas för 

att på så vis öka studiens validitet eftersom de designmässiga valen då kunde byggas 

på mer indata angående hur marknadens utbud ser ut. En ytterligare intervju med 

uppdragsgivaren under designprocessen hade underlättat för att se till att produkt-

förlaget följde hur uppdragsgivaren tänkt sig angående produkten. Det hade i så fall 

ökat studiens reliabilitet eftersom produktförslaget då vore mer förankrat i 

verkligenheten. En ytterligare intervju med Intertek hade kunnat öka studiens validitet 

eftersom Intertek kunde förklarat om produktförslaget skulle fungera praktiskt eller 

om något mer behövde justeras. De olika källorna för ljuskällan [21], sockel [21] och 

vridplatta [20] till produktförslaget kan ifrågasättas eftersom dessa detaljer kan utgå ur 

källornas sortiment och därigenom minska studiens validitet och reliabilitet. Slutligen 

eftersom många delar under designprocessen genomsyrar resultatet med egna åsikter 

och egen smak kan detta enligt utomstående minska studiens validitet och reliabilitet. 

Detta gör samtidigt därför att resultatet går att ifrågasätta. 

6.3 Metoddiskussion 

Designprocessen är ett bra verktyg eftersom den strukturerar, systematiserar och 

beskriver det kreativa arbetet som krävs under studier av den här typen. Det som kan 

ifrågasättas angående designprocessen som metod är att det kräver att den person som 

genomför den är kreativ, fantasifull och har många förslag på hur saker kan lösas och 

samtidigt har en känsla för design för att det ska kunna bli en bra slutprodukt. Den bör 

även ifrågasättas eftersom den i stor utsträckning bygger på personliga åsikter och 

författarens personliga smak. Under designprocessen kunde de olika tidiga koncept-

förslagen kompletteras med en marknadsundersökning med hjälp av enkäter för att ta 

reda på vad olika personer tyckte om de olika förslagen. I senare skede är det även bra 

att komplettera designprocessens urvalsprocess med en Pugh-matris för att kunna fatta 

rätt beslut baserat på fakta. Kenneth Österlins designprocess [10] innehåller inte 

någon urvalsprocess i sitt grundutförande av den typen men borde omformas och 

kompletteras med en sådan för att istället kunna basera beslut på fakta istället för på 

åsikter som det är i nuläget. 

Telefonintervjun med Intertek kunde kompletterats med en riktig intervju där 

produktförlaget medtogs för att Intertek direkt under intervjun kunde granska 

produkten. Mycket av det som togs upp och som även behövde tas upp med Intertek 

var svårt att förklara över telefon och det hade underlättat om det togs öga mot öga för 

att undvika missförstånd. Positivt med den genomförda intervjun var att informa-

tionen från standarden kunde stärkas och konkretiseras av Intertek.   

Konkurrentanalysen är en bra men väldigt tidsödande metod och det krävs att flera 

företag granskas för att erhålla trovärdighet i resultatet. Hade mer tid funnits hade den 

kunnat utvidgas med fler granskade företag för att täcka större del av marknaden. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med studien var att ta fram en våtrumsanpassad badrumsarmatur anpassad för 

Bswedens sortiment som inte liknade något som fanns på marknaden sedan innan. 

Syftet är därmed uppfyllt i och med att det tagits fram ett genomarbetat förslag på en 

annorlunda, föränderlig armatur med en liten ”twist”. Förslaget uppfyller alla punkter 

i designkravspecifikationen och är därmed väl förankrat i informationen från teorin, 

intervjuerna, konkurrentanalysen och i Bswedens sortiment. En skalenlig prototyp av 

armaturen hade kunnat tillverkas och placeras i sin tilltänka miljö för att genom det 

skapa en god helhetsuppfattning kring om den skulle passa i ett badrum.  

Det är svårt att skapa armaturer anpassade för våtrum eftersom det inte finns konkret 

information att tillgå vid framtagning och utformning av våtrumsarmaturer. Det skulle 

kunna bli enklare att ta fram nya produkter men även billigare (eftersom de inte 

behöver skickas på testning i lika stor utsträckning) om det fanns en guide att 

efterfölja under utvecklingsarbetet som är anpassad till företag, designers och 

konstruktörer. 

Mycket handlar om detaljlösningar och exakt hur produktförslaget skulle utformas 

och sammanfogas för att de i slutändan skulle kunna klara av de yttre påfrestningarna 

som ställs enligt kravet. Detta gör att det inte går att säga om produktförslaget 

kommer att fungera i verkligheten men många delar pekar på det. Det krävs 

ytterligare arbete för att kunna bevisa att det verkligen fungerar där fler delar 

granskas.  

En rekommendation till företaget skulle vara att utöka marknadens utbud inom 

segmentet för badrumarmaturer på något sätt eftersom det finns så ytterst få 

spännande badrumsarmaturer på marknaden. Det skulle i så fall även utöka deras 

relativt smala sortiment som de i dagsläget har i detta segment och genom det 

samtidigt kunna attrahera fler kunder till Bsweden. 
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1. Ritning av armatur utan reflektorkåpa, kupa och grunddel med mått. 
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Bilaga 2. Ritning av opalkupan med mått. 
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Bilaga 3. Ritning av grunddel med tillhörande bustningar med mått. 
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Bilaga 4. Ritning av reflektorkåpa med tillhörande vridplatta med mått. 
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Bilaga 5. Ritning av produktförslagets yttermått. 

 


	1 Inledning
	1.1 Introduktion
	1.2 Bakgrund
	1.2.1 Företagspresentation

	1.3 Problembeskrivning
	1.4 Syfte och frågeställningar
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Disposition

	2 Teoretiskt ramverk
	2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
	2.2 Belysningsteori
	2.2.1 Ljusnivå
	2.2.2 Ljusfördelning
	2.2.3 Skuggor
	2.2.4 Bländning
	2.2.5 Reflektioner
	2.2.6 Ljusfärg
	2.2.7 Ytfärger
	2.2.8 Belysningsprinciper i badrum

	2.3 Ljuskällan
	2.3.1 LED-lampan
	2.3.2 Lågenergilampan
	2.3.3 Lysröret

	2.4 Materialval
	2.4.1 Korrosion

	2.5 Elsäkerhet
	2.5.1 Område 0
	2.5.2 Område 1
	2.5.3 Område 2
	2.5.4 Oklassat Område
	2.5.5 Kapslingsklass

	2.6 Designprocessen

	3 Metod
	3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
	3.2 Arbetsprocessen

	4 Genomförande
	4.1 Bswedens produktsortiment
	4.2 Konkurrentanalys
	4.2.1 FLOS
	4.2.2 FAGERHULT
	4.2.3 LOUIS POULSEN
	4.2.4 IFÖ

	4.3 Intervjuer
	4.3.1 Intertek
	4.3.2 Bsweden

	4.4 Designprocessen
	4.4.1 Designbrief
	4.4.2 Inspirationsboard
	4.4.3 Moodboard
	4.4.4 Funktionsanalys
	4.4.5 Designkravspecifikation
	4.4.6 Idégenerering
	4.4.7 Konceptval
	4.4.8 Konceptutveckling och analys
	4.4.9 Slutligt produktförslag


	5 Resultat
	5.1 Hur ser marknadens krav, standarder och sortiment ut för våtrumsarmaturer?
	5.2 Hur kan en belysningsarmatur formges och utformas för att passa in i, utöka och samtidigt stärka Bswedens sortiment?

	6 Diskussion och slutsatser
	6.1 Frågeställning 1 och 2
	6.2 Validitet och reliabilitet
	6.3 Metoddiskussion
	6.4 Slutsatser och rekommendationer

	7 Referenser
	8 Bilagor

