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Sammanfattning 
 
Denna rapport skrevs i samband med ett examensarbete i integrerad produktutveckling vid 
Högskolan i Skövde våren 2007. Uppdragsgivaren var Tibrokök och uppdraget bestod i att 
utveckla nya skjutdörrskoncept för köksmiljö. Uppdraget utvidgades senare till att innefatta 
även badrum. 
 
Till en början, och igenom hela förstudien, användes Internet som en stor informationskälla. 
Kökskataloger, vilka gav idéer och inspiration, beställdes från olika köksföretag. Med hjälp 
av telefonsamtal, studiebesök och intervjuer undersöktes konkurrenternas och Tibroköks 
sortiment. En annan viktig del av förstudien var att undersöka företagets resurser eftersom 
tillverkningen måste kunna ske i Tibroköks befintliga maskinpark.  
 
Efter förstudien upprättades en designspecifikation tillsammans med företaget, vilken 
skulle komma fungera som ett styrdokument igenom hela arbetet. För att förenkla 
skapandet av designspecifikationen gjordes först en designbrief, där uppdraget och 
målsättningen kortfattat beskrevs, och sedan ett kravträd, där i stort sett alla krav fanns 
representerade.  
 
Med designspecifikationen som underlag inleddes idégenereringsfasen. Under fasen 
användes flertalet kreativitetsmetoder för att underlätta och öka kreativiteten. Metoderna 
som användes var 6-3-5, brainstorming och kollektiv anteckningsbok. Det byggdes även flera 
enklare mock-ups som underlättade det tredimensionella tänkandet.  
 
Steget efter idégenereringen var att vidareutveckla idéerna till koncept. Denna process 
inleddes med ett konceptval av de idéer som framkommit under idégenereringen. Därefter 
utvecklades de valda koncepten vidare för att återigen genomgå ett konceptval och så vidare. 
Under tiden hölls en nära kontakt med företaget. Alla ändringar som gjordes resulterade i 
nya krav som fördes in i designspecifikationen.  
 
Resultatet blev fyra stycken olika skåp: två varianter av badrumsskåp, en rumsavdelare och 
ett dekor-/väggskåp. Till badrumsskåpen och rumsavdelaren byggdes prototyper och 
dessutom gjordes slutgiltiga renderingar till alla skåpen.  
 
I avslutningen av rapporten återfinns en diskussion där produktutvecklingsgruppen 
resonerar kring projektets upplägg, samarbetet med företaget, de slutgiltiga koncepten och 
även tiden efter projektets slut. 



Abstract 
 
This report was written as a result of a Bachelor Degree Project at the School of Technology 
and Society at University of Skövde, first semester 2007. The assigner was Tibrokök in Tibro, 
Sweden. The commission was originally to design a sliding door concept for kitchen. Later it 
was expanded to also include bathrooms. 
 
During the feasibility study of the project Internet was used as an information source. 
Kitchen brochures and magazines were ordered from different companies to give inspiration 
and ideas. A wide range of products from both Tibrokök and their competitors were 
examined through phone calls, visits and interviews. Because the final products would have 
to be manufactured by Tibrokök it was also important to know about the company’s 
resources. The factory was therefore also visited during the feasibility study.  
 
A design specification was written together with Tibrokök. This was to work as a control 
document during the project. To simplify the making of the design specification, a design 
brief and an objectives tree were first made. The design brief summarizes the commission 
and goals. The objectives tree helps to clarify all the requirements. 
 
With the design specification as a foundation, the period of idea generating was started. 
During that period a number of creative methods were used to enhance creativity. Methods 
used were: 6-3-5, brainstorming and collective notebook. Some simple mock-ups were also 
made to help with three-dimensional thinking. 
 
The next step, after the period of idea generation, was to develop the ideas further into 
concepts. Firstly a selection of ideas had to be made. The remaining ideas were then 
developed into concepts. The best concepts were then, during meetings with Tibrokök, 
selected for further development. This procedure was repeated several times. All changes 
made were recorded into the design specification.  
 
The final result was four products: two bathroom cabinets, one room divider and one show 
case. Prototypes were made of the bathroom cabinets and room divider. All products were 
also displayed with rendered computerized images. 
 
At the conclusion of this report a discussion is given, where the design group members give 
their opinion of the project, the cooperation with Tibrokök, the final products and what will 
happen after the project. 
 



Förord 
 
Efter en period av många långa nätter och en hel del helgarbete är vi äntligen klara. Nu 
väntar jobb eller vidare studier. Vi vill ge ett speciellt tack till nedanstående personer, utan 
Er hade vårt examensarbete aldrig blivit vad det är idag. 
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1 Inledning 
I det moderna hemmet är köket hjärtat. I köket lagar vi god mat och umgås med 
vänner. Men så har det inte alltid varit. Köket har gått från litet till stort, från 
undangömt till mittpunkt, från bullrigt till tyst, och intresset för kök och dess 
design har aldrig varit större. Den moderna köksstilen är minimalistisk med 
mycket öppna ytor. Köket fungerar idag som en statussymbol och därmed har 
trenderna gått mer åt utställningskök än åt det praktiska hållet. I många kök 
finns det inte längre några vanliga skåp, utan dessa har ersatts av öppna hyllor för 
att ytterligare förstärka det ljusa och avskalade intrycket. Men trenderna går isär 
och det finns en efterfrågan på det gamla och ombonade köket från så tidigt som 
1700-talet. Kökstillverkarna visar upp nytillverkade retrokök med alla de finesser 
som ett modernt kök har att erbjuda. Hur framtidens kök kommer att se ut är det 
ingen som vet. Det är här som designingenjören kommer in med sina goda 
kunskaper inom design och konstruktion. Med hjälp av de kunskaper som 
förvärvats under utbildningen utvecklade tre designingenjörer nya skåp med 
skjutdörrar i samarbete med Tibrokök som examensarbete våren 2007.  

1.1  Designingenjörsprogrammet 

Designingenjörsprogrammet är en treårig högskoleutbildning vid Högskolan i 
Skövde, och programmets logotyp kan ses i figur 1. Huvudämnet för utbildningen 
är integrerad produktutveckling vilket berör hela produktutvecklingsprocessen, 
från idé till slutlig produkt. Utbildningen fokuserar på design och 
produktutveckling på en konceptuell nivå. Stor vikt läggs vid början av processen, 
till exempel på användandet av olika idégenereringsmetoder. Programmet skapar 
generalister snarare än specialister. Detta innebär att designingenjörer har 
kunskaper inom många olika områden som till exempel teknik, estetik, 

tillverkning, ergonomi, material och 
mycket mer. Att utbildningen är 
bred och innefattar många olika 
ämnesområden ger studenterna en 
möjlighet att få en bättre helhetssyn 
när en ny produkt ska utvecklas. 
 

För en designingenjör är det viktigt att fokusera på användaren och de upplevelser 
produkten frambringar. Därför ingår kurser inom ergonomi och interaktionen 
människa-maskin, för att ge de kunskaper som krävs för att kunna anpassa 
produkten till användarens förutsättningar. 

Figur 1. Designingenjörsprogrammet startade 1994 vid 
Högskolan i Skövde. Det är en ingenjörsutbildning som 
fokuserar på utveckling av produkter som används och 
uppskattas av människor.  
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1.2 Examensarbetet 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utförs inom huvudämnet för 
utbildningen, vilket för designingenjörer är integrerad produktutveckling. Syftet 
med kursen är att använda och fördjupa de kunskaper som studenterna erhållit 
under utbildningen. Vidare ska examensarbetet ge en möjlighet för studenterna 
att på egen hand organisera, planera samt genomföra ett tekniskt projekt. 
 
Examensarbetet är vanligtvis det avslutande momentet i en utbildning och därför 
också en mycket viktig del. Studenterna får en möjlighet att utveckla sitt kritiska 
tänkande, samt förmågan att identifiera, analysera och lösa problem.  

1.3 Företaget 

Tibrokök startades som ett familjeföretag 1947. Numera ingår Tibrokök i Jamie 
Industries koncernen, där New Cap Industries AB är moderbolag. Tibroköks VD 
heter Peter Eriksson och företaget har idag cirka 70 anställda. Företagets logotyp 
kan ses i figur 2. 
 

Tradition, kunskap och hantverksskicklighet är 
själva essensen i allt Tibrokök gör. Detta i 
kombination med modern teknik ger dem rätt 
förutsättningar att hela tiden utveckla och förnya 
sortimentet. Tibrokök levererar alltid kök av högsta 
kvalitet och lyssnar till kundens krav och önskemål. 
För att möjliggöra detta har de valt bort storskalig 
serietillverkning, vilket gör varje kök unikt. 
Återförsäljare återfinns i Sverige, Norge, Finland 
och på Åland.  

1.4 Bakgrund till projektet 

För Tibroköks sortiment ritades år 2000 en ny serie kallad Sväva, vilken främst 
var tänkt för kontorsmiljö. I serien Sväva ingick ett mindre skåp med skjutdörrar i 
glas, vilket på grund av bristfällig funktion aldrig lämnade prototypstadiet. 
Tibrokök ville nu undersöka möjligheten att utöka sortimentet med skjutdörrar 
som motsvarar de krav som företaget ställer på sina produkter. Företaget önskade 
finna lösningar för att kunna använda väl fungerande skjutdörrar på olika sorters 
skåp.  

Figur 2. Tibrokök utvecklar kök av 
högsta kvalitet genom att förena 
form och funktion på ett optimalt 
sätt. 
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1.5 Uppdraget 

Uppdraget var att utveckla dörrar, skåp och beslag för att möjliggöra 
skjutdörrsfunktion på olika platser inom köksmiljön. De väl fungerande 
lösningarna skulle vara smäckra, estetiskt tilltalande och passa ihop med 
befintligt sortiment. Målet med arbetet var att undersöka möjligheten att införa 
skjutdörrar i Tibroköks sortiment, genom att arbeta fram olika lösningar 
anpassade för olika typer av skåp. För att funktionen skulle fungera 
tillfredsställande var dörrar och beslag tvungna att anpassas och utvecklas på 
olika sätt för olika typer av skåp. Skjutfunktionen skulle med hjälp av olika 
lösningar möjliggöras för överskåp, vitrinskåp med glasdörr samt rumsavdelare 
med öppning från båda håll. Uppdraget innebar alltså formgivning och 
konstruktion av olika tre typer av skåp, tre typer av dörrar, samt dolda beslag för 
skåp- och dörrmontering med infästning i trä respektive glas. Allt med fokus på att 
optimera skjutdörrsfunktionen på ett smakfullt och väl fungerande sätt. Senare 
under konceptutvecklingsfasen utvecklades examensarbetet till att även innefatta 
badrum. Ytterligare information om projektet i sin helhet finns i bilaga 1.  

1.6 Tillvägagångssätt 

I den inledande fasen gjordes en förstudie, i vilken befintlig marknad undersöktes 
och designproblem identifierades och dokumenterades. För att identifiera 
problemen gjordes olika undersökningar angående till exempel hantering, 
användning och funktion. För att sedan översätta kundens önskemål, samt de 
krav som produkterna måste uppfylla, skapades en designspecifikation.  
 
Efter idégenereringen utfördes konceptval tillsammans med företaget. Flera typer 
av modeller och prototyper tillverkades för att kunna göra en realistisk 
utvärdering av de olika lösningarna. Slutligen har ritningar gjorts, som med 
företagets hjälp har lett till fungerande prototyper. 

1.7 Målsättning 

Målet med examensarbetet har varit att det skulle resultera i ett köksskåp, ett 
vitrinskåp samt en rumsavdelare med skjutdörrsfunktion. Målet har även varit att 
bygga minst en prototyp och att tillgodose Tibroköks krav på god kvalitet. 
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2 Förstudie  
Förstudien inleddes med att en lista upprättades över vad som skulle tas reda på. 
När detta var gjort inleddes undersökningen. Till en början, och igenom hela 
förstudien, användes Internet som en stor informationskälla och i bilaga 2 finns en 
förteckning över de webbsidor som besöktes. Kökskataloger, vilka gav idéer och 
inspiration, beställdes från olika köksföretag. Med hjälp av telefonsamtal, 
studiebesök och intervjuer undersöktes konkurrenternas och Tibroköks sortiment. 

2.1  Målgrupp 

För att kunna bestämma målgruppen diskuterades det med företaget kring hur 
vida de hade tänkt sig någon speciell målgrupp. Det upprättades även flertalet 
personas, se bilaga 3, för att kunna få en uppfattning av en typisk användare. 
Målgruppen bestämdes till att vara tänkbara köpare av Tibroköks moderna kök. 
De tilltalas av den avskalade och mycket enkla designen med mycket stora ytor 
som ger ett luftigt intryck. De trivs inte när det finns allt för mycket små detaljer 
som stör ögat och vill att köket ska vara exklusivt, vackert och samtidigt 
funktionellt. När det gäller pris så är målgruppen beredda att betala lite mer för 
att få ett kök av högsta kvalitet. De är trendmedvetna och har ett stort intresse av 
inredning.  

2.2 Resultat 

Efter en undersökning av konkurrenter, marknad, beslag med mera krävdes en 
sammanställning av allt material. Förstudien hade från början indelats i mindre 
delar, för vilka ansvaret fördelades i produktutvecklingsgruppen. Detta medförde 
att alla gruppmedlemmar inte delade samma kunskap inom respektive område, 
därför krävdes att var och en dokumenterade och uppdaterade de övriga. När alla 
gruppmedlemmar var väl införstådda i de olika delarna sammanställdes allt 
material och resultatet blev en bra grund för det efterföljande arbetet.  

2.2.1 Tibroköks sortiment 

Tibroköks nuvarande sortiment indelas i fem olika stilar: klassiskt, romantiskt, 
nordiskt, kontinentalt och stramt. De klassiska köken går i vitt och andra ljusa 
nyanser. Utformningen är mycket enkel och passar därför in i de flesta miljöer. 
Det klassiska köket kännetecknas av höga höjder, vitrinluckor och inbyggda kåpor. 
Den romantiska köksstilen väcker känslor av värme, harmoni och glädje med 
härliga pastellfärger. Köken förenar sekelskiftsromantik med det genuint svenskt 
lantliga och självklara inslag är spröjsade dörrar, sockerbitslister och pilastrar.  
Den nordiska stilen domineras, som sig bör, av trä i olika nyanser och hårdhet. 
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Oavsett vilket träslag som används 
är den nordiska stilen alltid rejäl, 
rustik och praktisk. Det kontinentala 
köket, se figur 3, präglas av släta ytor 
i tidlösa material som trä, sten, 
rostfritt stål och aluminium. Ofta 
finns öppna hyllor och olika detaljer i 
frostat glas. Den femte, och sista 
köksstilen, är den strama. Basen i 
stilen består av massivt trä i komb-
ination med rostfritt stål eller sten. 
Det finns inget utrymme för 
påträngande tillbehör. Däremot finns 
det gott om plats för smarta och 
genomtänkta detaljer. 

Det finns i nuläget inga skjutdörrar i 
sortimentet, däremot finns det köks-
skåp med jalusi, samt dörrar som 
fälls uppåt. Köksluckorna finns i flera 
olika utföranden, både vad gäller 
form, material och ytbehandlingar. 
Urvalet av skåpsstommar är mycket 
stort och varierar från smala 
bakbordsskåp till köpmansdiskar på 
cirka 120 cm. De skåp som är mest 
aktuella för projektet är väggskåp 
som finns i fyra standardhöjder: C-
höjd 700 mm, F-höjd 850 mm, T-höjd 
940 mm och R-höjd 1100 mm. 

För att få en bättre känsla av 
sortimentet besöktes flera gånger 
företagets hemsida, där de olika 
köksstilarna finns representerade. 
Ett besök gjordes även på Tibroköks 
livsrum i Knistad. Livsrummet är en 
utställning där de flesta av köken i 
sortimentet finns uppvisade. Här 
fanns en bra möjlighet att gå runt och 
titta på de olika köken och även testa 

dess funktioner. I figur 4 visas ett kök som fanns i utställningslokalen och hela 
resultatet av besöket kan ses i bilaga 4. 

Figur 3. Den kontinentala köksstilen som 
kännetecknas av släta ytor, öppna vägghyllor och 
detaljer i frostat glas. 

Figur 4. Besök på Tibroköks köksutställning i 
Knistad, där allt i från de mest moderna till de 
populära klassiska köken visas. 
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2.2.2 Trender 

Under marknadsundersökningen besöktes många köksåterförsäljare och hemsidor. 
Även kökskataloger och tidskrifter studerades för att få inspiration. Johanna 
Bårring (personlig kontakt, 14 februari, 2007) som är köksarkitekt på Kvik 
intervjuades för att få en uppfattning om vilka trender som gäller. Även Tibroköks 
produktchef Åse Hjort (personlig kontakt, 22 februari, 2007) intervjuades om vad 
Tibrokök ansåg som trendigt och vad de trodde om framtidens kök. All denna 
information medverkade till att ge en god uppfattning om vad den nuvarande 
kökstrenden är och även vad som kan väntas komma i framtiden. 
 
Många kökstillverkare har i sitt 
sortiment ett modernt, ett 
klassiskt och ett romantiskt mer 
ombonat kök. De moderna 
köken är väldigt minimalistiska 
med mycket stora öppna 
arbetsytor. Köken går allt mer 
åt avskalade, opraktiska ut-
ställningskök, vilket visas i figur 
5. Tibrokök har dock valt att till 
viss del gå mot strömmen och 
bland annat satsa på ett kök 
inspirerat av gustavianskt 1700-
tal, med tidstypiska färger och 
vackra detaljer. Tibrokök tror på 
klassisk romantik och menar att 
efterfrågan på även denna typ 
av kök kommer att öka.  
 
Det blev väldigt tydligt en bit in i förstudien att dagens trender delar sig i två 
riktningar, en pekar åt det minimalistiska hållet och den andra åt det detaljrika 
hemtrevliga köket. Åse Hjort berättade att Tibrokök visade upp flera vågade 
ytterligheter på årets möbelmässa i Stockholm. De fick bland annat stor 
uppmärksamhet för ett kök i burlesk stil som kan ses i figur 6. Luckorna var 
bladguldförgyllda och istället för kakel användes djuphäftad svart latex, som förde 
tankarna till Chesterfieldfåtöljer. Handtagen var gjorda av äkta swarovski-kristall 
och bänkskivan var en 19 mm tjock svart glasskiva. Fläktkåpan utgjordes av en 
fläkt kombinerat med en kristallkrona. 
 
 
 

Figur 5. Modernt kök med mycket stora öppna 
arbetsytor, långa handtag i rostfritt och ett 
minimalistiskt formspråk (Leicht produktkatalog 
2007). 
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Köket har blivit en statussymbol och det läggs mycket tid och pengar på att få ett 
kök som sticker ut från mängden. För att kunna göra köken ännu mer personliga 
följs inte längre de standarder som inrättades på 50-talet. Köket är inte längre 
enbart en plats för matlagning, utan det har blivit en samlingsplats där vänner 
och familj ska kunna umgås.  
 
Materialutbudet är stort och att 
blanda olika material är mycket 
populärt. Det finns flera nya 
material som är på väg in i 
köksmiljön, bland annat läder, 
kristall och laminat. Många kök har 
integrerade dekorskåp och inslag av 
luckor i frostat glas. Korta vägg-
hängda skåp är vanligt före-
kommande och ett antal skåp har 
vertikal öppning. Gemensamt för de 
flesta skåpsluckor är att de har en 
dämpare för en mjukare stängning. 
Punktbelysningen har också fått en 
viktig roll i köket, framförallt bakom 
frostat glas för att förstärka 
silhuetterna av innehållet i skåpet. 
Marknaden idag erbjuder en mängd 
olika varianter på handtag; små 
knoppar, raka, böjda eller infällda. 
Det är vanligt med metallhandtag 
som täcker hela skåpets höjd eller 
bredd, liknande en list. På många 
av de modernaste köken är 
handtagen ibland helt borttagna, för 
att få ett renare uttryck, alternativt 
används integrerade lister vilket 
visas i figur 7. Frästa spår i 
luckorna kan också erbjuda grepp. 
Trähandtag förekommer i nya 
spännande former, till exempel helt 
fyrkantiga. Handtagen har blivit en 
viktig del av skåpets helhetsintryck 
och därför väljs ofta de klassiska 
träknopparna bort för att ge ett mer 
intressant uttryck. 
 

Figur 6. Guldkök med djuphäftad svart latex istället för 
kakel samt kristaller som handtag. Visades upp av 
Tibrokök på möbelmässan 2007. 
 

Figur 7. Integrerade grepplister är mycket vanligt i 
de modernaste köken (Kvänum köks produktkatalog 
2007). 
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De generella trenderna pekar, vilket tidigare nämnts, åt två håll. Dels går trenden 
mot det traditionella rustika köket, men även mot det extremt moderna köket med 
strama rena ytor, rejäla massiva alternativt väldigt tunna bänkskivor och 
avsaknad av väggköksskåp. När det kommer till färgval säger Johanna Bårring på 
Kvik spontant att det är vitt som gäller. De vita luckorna, ofta MDF med 
högglansfolie, fungerar bra att kombinera med snygga handtag och bänkskivor. 
Det är populärt att blanda in inslag av massivt trä. Skivorna får då gärna vara 6-9 
cm tjocka. Köksöns popularitet håller i sig men nytt är att diskhon, liksom spisen, 
kan placeras i den. I övriga Europa finns trender som ännu inte riktigt nått 
Sverige. En av de största trenderna som är på väg är fläktkåpan som ska spela en 
mer central roll i köket. Istället för att gömmas ska de vara stora och synas.  
 
Ytterligare en ny trend är retrostilen som hämtar inspiration från 50-60-talet. I 
dessa kök var skjutdörrarna vanliga och skåpen ofta snedställda. Ekens 
popularitet håller i sig även om träluckorna nu i större utsträckning har fått 
lämna plats åt de vitlackade.  
 
Köken i helhet är stora, med ordentliga arbetsytor och många smarta lösningar för 
förvaring i lådor och skåp. Trenden är att ha stora pampiga kök, mer ett kök att 
visa upp än att använda. Johanna på Kvik tror att de stilrena moderna köken 
kommer att hålla i sig, men att vi i framtiden ändå kommer att vilja ha lite mer 
praktiska kök. För Tibroköks del tror Åse att fler och fler även kommer efterfråga 
1700-talsköket som redan visat sig populärt.  

2.2.3 Beslag och skjutdörrar 

För att få en uppfattning om hur skjutdörrar i största allmänhet fungerar, har det 
under förstudien undersökts ett stort antal olika beslag, som idag används för att 
möjliggöra skjutdörrsfunktion. Förstudien visar att skjutdörrar förekommer i en 
mängd olika miljöer och skjuts på olika sätt med hjälp av ett flertal typer av beslag, 
hjul och skenor.  
 
Oavsett vilken miljö som skjutdörrarna figurerar i kan det urskiljas några olika 
grundvarianter. Det är vanligt att det används någon form av spår som både upp- 
och nertill styr dörrarna i rätt rörelseriktning. Dessa spår kan vara urfrästa ur 
topp och botten på till exempel ett skåp, eller vara metallskenor som kan monteras 
i golv och tak för till exempel en garderobsdörr. Det senare alternativet med 
metallskenor är det som används i störst utsträckning. En skena har fördelen att 
kunna monteras på valfritt ställe. Genom att anpassa längden på dörrarna kan då 
skjutfunktionen lätt tillämpas på många platser i hemmet. Metallskenorna, 
vanligtvis i aluminium, brukar vara individuellt utformade för att passa de typer 
av hjul som används för att rulla dörrarna på. Sättet på vilket dörrarna rullar i 
skenorna skiljer sig framförallt på två sätt: 
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Ett alternativ är att rejäla hjulförsedda beslag monteras 
upptill på dörrarna. På detta sätt hänger dörrarna i den 
övre skenan och kan med hjälp av hjulen lätt skjutas 
fram och tillbaka. Den undre skenan används i detta fall 
endast för att styra den nedre delen av dörren. Det 
beslag som används på nederdelen brukar också vara 
försett med hjul för att undvika slitage och skrapljud. 
Dessa hjul roterar dock, till skillnad från de övre, runt en 
vertikal axel. Se figur 8. 
 
Det andra alternativet fungerar på ett liknande sätt. 
Men dörrarna vilar här istället på golvet eller botten, 
med hjälp av en annan typ av skena och hjul. Istället för 
att hänga i den övre skenan används denna i detta fall 
endast för styrning, och de övre beslagen är här försedda 
med hjul roterande runt en vertikal axel. Dörren vilar 
alltså på de hjul som rullar på nedre skenan och de övre 
styr endast. Största skillnaden är att vikten tas upp av 
nedre skenan istället för övre. Se figur 9. 
 
Förstudien visade också att det i vissa fall förekommer 
skenor ihop med styrtappar, istället för hjul som styr 
dörren rätt med hjälp av en skena. I de flesta sådana fall 
hänger dörren i hjulförsedda beslag fästa i dörrens 
överdel. Gemensamt för fallen med den här typen av 
lösningar är att dörrarna är förhållandevis små och lätta.  
 
När skjutdörrsfunktionen för Tibrokök arbetas fram bör 
redan befintliga lösningar provas ytterligare, för att 
undersöka om de genom olika modifikationer kan 
optimeras tillräckligt för att fungera i en ny lösning. 

 

2.2.4 Konkurrenter 

Under förstudien visade det sig att antalet konkurrerande produkter var relativt 
få, även om det verkar som om skjutdörrar börjar bli allt vanligare i köksmiljön. 
De skåp som redan finns på marknaden, och som är anpassade för köksmiljön, är 
för det mesta smala vitrinskåp alternativt stora skafferier, se figur 10. Även om 
skjutdörrar inte är så vanliga i köksmiljön finns det ett stort antal olika varianter 
som då främst är anpassade för garderober och andra större förvaringsskåp.  

Figur 8. Exempel på en 
hängande skjutdörr. Dörrens 
tyngd tas upp av det övre 
beslaget, medan det undre 
endast styr. 

Figur 9. Dörren vilar på det 
undre beslaget, medan det 
övre endast styr. 
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2.3 Resurser 

Eftersom ett av de viktigaste kraven var att 
skåpen skulle anpassas till Tibroköks 
nuvarande tillverkning behövde förstudien 
även innefatta en undersökning om 
Tibroköks befintliga tillverkning och dess 
begränsningar. För att kunna göra under-
sökningen besöktes flera gånger lokalerna 
där tillverkningen sker och en diskussion 
fördes med de anställda. En genomgång av 
hela produktionen steg för steg gavs också 
av Tibrokök. 

2.3.1 Utrustning 

Den maskinpark som Tibrokök innehar gör 
den serietillverkning av kök som företaget 
idag bedriver möjlig. Utrustningen är anpassad för att kunna tillverka kökets 
komponenter, vilka nästan uteslutande består av plana delar utav spån- eller mdf-
skiva. Maskinparken som används möjliggör kapning, fräsning, håltagning, samt 
påläggning av faner. Lackering görs också med automatiserad sprutlackering eller 
för hand. En viss del av monteringen är även den automatiserad och sker på 
löpande band, där delar till exempel limmas ihop med robothjälp. 

2.3.2 Skåpstillverkning 

Tibrokök har ett flertal olika typer av kök i sitt sortiment, vilka alla tillverkas i 
egen fabrik. Kunden erbjuds ett skräddarsytt kök med unika lösningar, som 
anpassas efter olika önskemål från gång till gång. De delar som utgör köket är 
dock i grunden lika för många kök. Därför sammanställs alla beställningar varje 
vecka för att kunna strukturera tillverkningen. Det hålls i regel inget lager av 
komponenter, utan tillverkningen sker prognosstyrt. Alla delar som är 
gemensamma för köken ordnas i grupper för att kunna tillverkas mer effektivt. 
Den sammanlagda mängden likartade komponenter, till exempel bottenplattor, 
tillverkas på samma gång. På detta sätt kan kvantiteten för varje del ökas och 
tillverkningen kan ske med färre stopp och mindre omställningskostnader. När 
köket är beställt från Tibroköks återförsäljare delas komponenterna alltså upp och 
grupperas ihop med motsvarande delar i andra kök. Först när alla delar är klara, i 
slutet av tillverkningsprocessen, förenas komponenterna för varje kök igen och 
monteras ihop. 
 
I de fall när små kvantiteter ska tillverkas används ofta ett mindre automatiserat 
tillverkningssätt. Det lönar sig då med en mer manuell tillverkningsprocess, på 
grund av att till exempel omställningskostnader för den automatiserade 

Figur 10. En konkurrerande produkt, 
vilken används som skafferi. 
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tillverkningen annars skulle bli för stora. I vissa fall kan även köken kräva ett mer 
manuellt tillverkningssätt, då det helt enkelt fordras handbearbetning för att 
uppnå tillfredställande resultat. Ett exempel på det är Tibroköks 1700-tals kök, se 
figur 11, som lackas helt för hand.  
 
De skåp som ska utvecklas för 
att fungera ihop med skjutdörrs-
funktionen, måste för att passa 
tillverkningen hålla sig inom 
vissa ramar, vilka begränsas av 
vad maskinparken klarar. Det 
finns dock utrymme att tillverka 
skåpen manuellt vid sidan av 
serietillverkningen om det anses 
som ett krav för att uppnå 
tillräckligt bra resultat. Vid 
framtagningen av prototyperna 
kommer skåpen att tillverkas 
manuellt, men hänsyn bör tas 
till en framtida serietillverkning 
i Tibroköks egen regi. 

2.3.3 Begränsningar 

En prototypframtagning kräver passande beslag. Tibrokök har inte själva någon 
möjlighet att tillverka eller modifiera beslag. Den kunskap och utrustning som 
krävs för detta finns inte på företaget. För att utrusta det befintliga sortimentet 
med lämpliga beslag använder sig företaget idag av ett flertal olika leverantörer, 
som erbjuder och föreslår passande produkter. 

2.3.4 Ekonomi 

Efter en diskussion med företaget beslutades att ingen ekonomisk gräns skulle 
sättas för projektet. Det ansågs kunna hämma kreativiteten och med tanke på 
produkterna borde kostnaderna ändå rimligtvis inte bli större än för de skåp som 
redan finns i sortimentet. 

2.4 Diskussion 

Förstudien som gjordes var en mycket bra grund för hela examensarbetet. Det 
första som gjordes var, som tidigare nämnts, att upprätta en lista över allt som 
behövde undersökas. I början var detta en mycket lång lista med många 
frågetecken, men allt eftersom minskade antalet punkter, och efter cirka en 
månads slit hade varje område undersökts mycket grundligt. Under tidens gång 

Figur 11. Det klassiska köket med detaljer från 1700-
talets stilhistoria. Luckorna är målade i en 
äggoljetemperalik färg som förstärker den levande 
träkänslan men som håller för de krav som ställs på ett 
modernt kök.  
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funderade vi flera gånger på om det var onödigt att lägga så mycket energi på just 
förstudien, men det visade sig vara värt allt arbete. Eftersom en god kunskap nu 
fanns om alltifrån trender till konstruktionen på beslag, kunde det fortsatta 
arbetet fortskrida mycket smidigt. I vissa fall kan annars förargliga upptäckter 
göras, som till exempel att produkten redan finns på marknaden.  
 
Eftersom kunskapen var stor om vilka trender som gäller och vad som är 
kommersiellt gångbart kunde skåpen anpassas utefter detta. Att kontakta 
näringslivet var mycket nyttigt eftersom projektet då fick en större 
verklighetsanknytning. Under de intervjuer som gjordes angående trenderna inom 
kök framkom mycket bra information vilken senare kunde fungera som en stor 
inspirationskälla.  
 
Som en slutsats av förstudien kan sägas att det som förlorades i tid vanns i 
kunskap och om möjligheten fanns att börja om från början skulle vi inte ändra på 
upplägget.  

3. Användarcentrerad design 
Dagens produktutveckling lägger stor vikt vid användaren. Det finns flera olika 
metoder och teorier kring hur användarvänlig design kan uppnås, till exempel 
med hjälp av så kallade Personas. Det handlar inte längre bara om att produkten 
ska vara enkel att använda och ergonomisk, utan användarna söker efter något 
mer. De vill att produkterna ska ge olika slags positiva känslor vid användandet 
och höja nöjet ytterligare. Enligt Jordan (2002) finns det tre steg till att utforma en 
vinnande produkt – att förstå användaren, att ta reda på vad de vill ha och att ge 
det till dem. 

3.1 Personas 

Utgångspunkten för att kunna göra fulländade produkter som folk tycker om är 
att förstå konsumenterna. Det handlar inte bara om att samla fakta utan också om 
att känna ett engagemang för de som produkten är avsedd för (Jordan, 2002). Ett 
effektivt sätt att närma sig konsumenterna är att skapa så kallade Personas, 
påhittade personer som representerar målgruppen. En Personas egenskaper och 
livssituation får, enligt Jordan (2002) gärna vara exceptionell, och representera en 
ytterlighet av målgruppen. Problem som annars lätt förbises kan på så sätt 
komma fram. Extrema Personas har visat sig vara en mycket effektiv hjälp när det 
gäller att tillämpa ”inclusive design”. Inclusive design innebär att ta hänsyn till en 
produkts hela livscykel och anpassa den till en så stor målgrupp som möjligt.  
Genom att utforma produkten för de med speciella behov, samtidigt som den är 
användbar för den stora massan, kan en större målgrupp täckas in. Även om 
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medelpersonen i målgruppen inte har några besvär så är det bra att skapa en 
funktionshindrad Persona. Det finns även fördelar med att skapa Personas som är 
skeptiska till produkten. Genom att försöka designa något som kan övertala de 
kritiska så borde produkten även övertala de mindre skeptiska. Målgruppen ökas 
på så sätt ytterligare (Jordan, 2002).  
 
De Personas som skapades inför examensarbetet, vilka kan ses i bilaga 3, har alla 
någon slags relation till kök, detta för att tydliggöra deras önskemål, tycke och 
smak. Alla Personas, om än extrema, kunde tillsammans vara till hjälp genom 
projektet och ge en bild av tänkbara köpare av skjutdörrsskåpen.  

3.2 Kundvärde och välbehag 

"More and more people buy objects for intellectual and spiritual nourishment. 
People do not buy my coffee makers, kettles and lemon squeezers because they 
need to make coffee, to boil water, or to squeeze lemons, but for other reasons." 
Alberto Alessi (ergonomics4schools, 2007). 
 
Citatet ovan beskriver hur produktutvecklingen har förändrats de senaste åren. 
Kundernas förväntan på en produkt har stegrats, de nöjer sig inte längre med att 
en produkt är funktionell och användbar. Funktionalitet har blivit ett krav och 
användarvänlighet är något som en produkt förväntas ha. Istället eftersöks 
produkter som frambringar andra känslor som till exempel välbehag. Troligtvis 
kommer välbehaget från produktens estetiska egenskaper, som till exempel hur 
den ser ut, hur materialet känns, vilken feedback som fås vid användningen och så 
vidare (ergonomics4schools, 2007). För att attrahera Tibroköks trendmedvetna 
målgrupp behöver produkterna frambringa välbehag. Denna målgrupp ser med all 
sannolikhet god funktionalitet som en självklarhet och måste därför kunna lockas 
på andra plan. 
 
En av världens ledande sociologer, Lionel Tiger, 
har ägnat större delen av sin karriär åt att 
studera vad som motiverar och ger en användare 
känslan av välbehag. Han har delat in välbehaget 
(pleasure) i fyra olika kategorier (Jordan, 2002): 
 
Physio-pleasure (fysiskt välbehag) 
Fysiskt välbehag handlar om kroppen och den 
känsla av välbehag som kan fås från de olika 
sinnena. Här inkluderas välbehag som fås från 
beröring, smak, lukt och även känslan av sensuellt behag. Detta kan vara relevant 
vid utformningen av till exempel en datormus, vilken kan ses i figur 12, som måste 
kännas bra i handen för att ge en känsla av välbehag till användaren. Även doften 
av en ny bil är ett bra exempel.  

Figur 12. En datormus som känns bra i 
handen ger ett fysiskt välbehag hos dess 
användare. 
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Socio-pleasure (socialt välbehag) 
Socialt välbehag fås vid interaktion med andra människor. Produkter och tjänster 
kan möjliggöra social interaktion på många olika sätt. Till exempel mobiltelefoner 
som gör kommunikationen mellan människor möjlig. Men det handlar även om att 
produkten i sig kan ha en central roll vid ett samtal, till exempel ett vackert och 
ovanligt smycke. Jordan (2002) berör även en tredje typ av social interaktion som 
handlar om att vissa produkter associeras med en särskild social grupp. Att äga en 
sådan produkt, till exempel en Ferrari, blir därför en del av ägarens sociala 
identitet. 
 
Psycho-pleasure (psykiskt välbehag) 
Psykiskt välbehag kommer ifrån människans mentala och emotionella reaktioner. 
Det handlar om hur det känns för användaren när produkten används och vilka 
mentala krav som ställs när den brukas. Om en produkt eller tjänst är lätt att 
använda, och det går snabbt och effektivt, ger detta ett större välbehag hos 
användaren än om produkten upplevs som krånglig och ineffektiv.  
 
Ideo-pleasure (ideologiskt välbehag)  
Ideologiskt välbehag relaterar till människors smak, värderingar och strävanden. 
Det kan handla om en så enkel sak som att föredra en viss färg framför en annan. 
Men det kan även vara mer komplicerat, som till exempel olika religiösa 
värderingar.  
 
Jordan (2002) anser att det finns tre steg till att utforma en vinnande produkt – 
att förstå användaren, att ta reda på vad de vill ha och att ge det till dem. Han 
menar att de fyra olika typerna av välbehag som beskrivs ovan kan fungera som 
ett användbart verktyg vid framtagningen av nya produkter.  

3.3 Användarundersökning 

För att få en bättre uppfattning om vilka eventuella problem som finns med 
dagens skjutdörrar genomfördes en enkätundersökning. Totalt 17 personer ingick i 
undersökningen som bestod av nio frågor, vilka kan ses i bilaga 5. Under tiden som 
frågorna besvarades fördes även en diskussion med deltagaren/deltagarna så att 
eventuella frågetecken kunde redas ut. Resultatet sammanställdes och gav en god 
bild av hur skjutdörrar används och fungerar idag. 
 
Enkätundersökningen visade att alla någon gång använt sig utav skjutdörrar. De 
flesta hade kommit i kontakt med skjutdörrar i badrumsskåp och garderober. 
Skjutdörrsskåp visade sig inte vara särskilt vanligt i kök, endast en person hade 
skjutdörrar i sitt kök idag. Däremot svarade flera av deltagarna att de skulle 
kunna tänka sig att ha skjutdörrar i sina kök. Frågan om hur skjutdörrar skulle 
kunna göras bättre visade sig vara svår att besvara, de flesta lämnade denna fråga 
obesvarad. Vid diskussion framkom dock i efterhand att många efterfrågade en 
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bättre och mjukare skjutning av dörrarna. Många upplevde att skjutdörrarna i 
badrumsskåp ofta kändes billiga på grund av den enkla, och ofta osmidiga, 
konstruktionen.  
 
Vid genomförandet av undersökningen framkom både positiva och negativa 
aspekter med användandet av skjutdörrar: 
 
    
Positiva aspekter  
 
Tar liten plats. 

Snyggt. 

Praktiskt. 

Flexibla. 

Känns lyxigt med stora skjutdörrar. 

Lätt att öppna. 

Tyst att använda. 

Smidiga. 

 

Negativa aspekter 
 
Dyrt. 

Samlas smuts i skenorna. 

Opraktiskt. 

Svårt att hålla rent. 

Känns som en billig lösning. 

Kärvar. 

Visar inte hela innehållet. 

Kan uppstå skrapande ljud. 

Kladdigt på dörrarna av fingeravtryck. 

Svårt att se vad som finns i skåpet 

eftersom bara halva går att öppna. 

3.4 Diskussion 

Eftersom det för designingenjören är viktigt att ha kunskap och förståelse för 
användarna kändes detta som ett viktigt avsnitt att ta med i rapporten. Att 
utforma nya produkter utan att ha användarna i åtanke är inget vinnande koncept. 
Det kan dock vara svårt att tillämpa så kallad användarcentrerad design. 
Definitionen på vad detta är skiljer sig, och beroende på vilken teori som studeras 
framkommer olika förslag. Vi valde att utnyttja de kunskaper som förvärvats i 
olika kurser under utbildningens gång.  
 
Det första som diskuterades var något som för gruppen kändes mest självklart när 
det rörde sig om användare, nämligen själva interaktionen mellan människa och 
produkt. Den mest uppenbara interaktionen sker naturligtvis då användaren 
öppnar och stänger skåpen. Därför krävs att huvudfunktionen hos dörrarna, 
nämligen öppna och stänga, fungerar på ett användbart och tillfredställande sätt. 
Som tidigare nämnts, är felfri funktionalitet och användbarhet något som 
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förväntas, och användbarheten av skåpen beror dessutom mycket på placeringen 
av dem.  
 
För att utveckla en säljande produkt inom Tibroköks bransch krävs det att den 
framförallt tilltalar köparen på ett annat plan än det funktionella, på grund av att 
det funktionella redan är förutsatt. Det här betyder inte att funktionen och 
användbarheten kan försummas, men det som förmodligen påverkar en eventuell 
köpare inom målgruppen att välja just vårt koncept, är om konceptet på något sätt 
kan skänka extra välbehag. Med andra ord hoppas vi genom val av bland annat 
form, material och funktion kunna åstadkomma någon form av välbehag hos 
användaren.  
 
Det första, mest självklara välbehaget som går att sträva efter, är att genom 
utseende, bra ytfinish och materialval kunna skapa ett fysiskt välbehag. Skåpen 
och dörrarna ska helt enkelt attrahera både syn och känsel. Då våra skåp är 
ämnade för den målgrupp som är intresserad av Tibroköks moderna sortiment, 
kan en bra produkt även stimulera ett socialt välbehag. Moderna kök idag 
tenderar att gå mer mot utställningskök, vilka ska se bra ut att visa upp för släkt 
och vänner. Därför kan en viktig del vara att skapa en produkt som kan 
tillfredsställa även ett socialt välbehag, genom att utveckla något som med fördel 
kan visas upp och pratas om. Nya och estetiskt tilltalande lösningar kan vara 
exempel på sådana produkter.  
 
Trots att funktionalitet, som tidigare nämnts, är förutsatt borde en ytterligare 
förfining av denna kunna bidra till att ökat psykiskt välbehag. Om konstruktionen 
och funktionen kan erbjuda något som fungerar bättre än det förväntade, eller 
erbjuda någon ytterligare oväntad funktion, borde det psykiska välbehaget infinna 
sig. Genom att se till att skjutdörrarna kan skjutas på ett bättre sätt än förväntat 
och kanske dessutom erbjuda en självstängningsmekanism, kan denna typ av 
välbehag åstadkommas.  
 
När själva interaktionen, och hur den skulle kunna göras bättre hade diskuterats, 
inleddes nästa del som var att skapa Personas. Detta är något som har gjorts flera 
gånger tidigare under utbildningen, och är ett bra sätt för att få en uppfattning av 
vem den typiska användaren är. I detta fall gjordes Personas som hade någon 
slags anknytning till kök, de skulle till exempel renovera eller bygga nytt. Att göra 
en anpassning av karaktären till uppdraget är inte nödvändigt, men ansågs 
underlätta och öka relevansen. De Personas som gjordes var framförallt till stor 
hjälp genom att en mängd krav och önskemål kunde grupperas i form av ett namn 
på en karaktär. När koncepten utvecklades inom gruppen kunde då alla dessa 
krav och önskemål beaktas genom att enbart diskutera om konceptet tilltalar till 
exempel Anna.  
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Slutligen gjordes en enkätundersökning för att upptäcka eventuella 
hanteringsproblem med de skåp som finns idag, och hur användarna uppfattade 
skjutdörrar i största allmänhet. Att enbart använda en enkätundersökning kan i 
vissa fall vara missvisande eftersom frågorna kan missuppfattas. Därför var vi 
närvarande när respektive enkät fylldes i. Detta var mycket bra eftersom många 
hade ytterligare åsikter utöver de frågor som ingick. Flera intressanta synpunkter 
framkom som senare kan komma att användas när designspecifikationen ska 
upprättas. 

4 Designspecifikation 
Designspecifikationen har en mycket betydelsefull roll eftersom den fungerar som 
ett styrdokumet under hela utvecklingsprocessen. Det är designspecifikationen 
som visar vad som ska vara uppnått vid projektets slut. Det är en fördel om 
uppdragsgivaren och uppdragstagaren gör specifikationen tillsammans, eftersom 
den då kan användas som ett underlag vid en eventuell konflikt kring den 
slutgiltiga produkten. För att kunna upprätta en bra designspecifikation finns 
flertalet metoder som underlättar skapandet, som till exempel designbrief och 
kravträd (Pugh, 1990).  

4.1 Designbrief 

I början av designprocessen har designern ofta ett väldigt vagt definierat problem 
framför sig. Trots detta måste han eller hon senare komma fram till en 
väldefinierad lösning. I många fall är designproblemen tilldelade designern av 
någon annan, till exempel av en kund eller företagsledningen. För att beskriva 
problemet kan en så kallad designbrief användas. Detta är ett dokument som ges 
till designern av uppdragsgivaren och utseendet samt upplägget av briefen 
varierar mellan olika företag. Gemensamt är dock att den innehåller målet med 
projektet samt några krav och kriterier som bör vara uppfyllda vid arbetets slut. 
Det finns däremot inget som talar om vad lösningen ska vara (Cross, 1994).  
 
Designbriefen, som kan ses i bilaga 6, gjordes tillsammans med företaget för att få 
en ökad förståelse för problemet och vad företaget hade för förväntningar, allt för 
att undvika missförstånd. I breifen beskrevs målet samt vilka visioner som fanns 
för projektet. Även de krav som måste vara uppfyllda för att målet skulle kunna 
anses som uppnått presenterades på ett övergripande sätt. Briefen fungerade som 
ett bra stöd när problemspecificeringen gick vidare och en designspecifikation 
upprättades. 
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4.2 Kravträd 

Syftet med ett kravträd är att undersöka problemet snarare än upptäcka lösningar 
på det. Att använda sig av ett kravträd ger en bra strukturering och förståelse för 
problemet. Därför används kravträdet ofta innan en designspecifikation görs. 
Kravträdet kan utföras av en ensam designer, men det vanligaste är att det sker i 
grupp eftersom detta stimulerar till fler intressanta diskussioner (Wright, 1998).  
 
Det finns olika sätt att genomföra skapandet av ett kravträd, men enligt Wright 
(1998) kan stegen sammanfattas på följande sätt: 
 

1. Definiera huvudkravet. 

2. Utveckla huvudkravet genom att ställa frågan: ”vad menas med det?”. 
Svaret på frågan blir nya krav som skrivs under huvudkravet. Sedan 
fortsätter trädet att växa tills det att den så kallade bottennivån är nådd. 
När denna nivå är uppnådd kan inte kraven utvecklas ytterligare. För att 
förflytta sig uppåt i trädet ställs frågan ”varför behövs detta?”. Detta kan 
vara en mycket långsam och tidskrävande process men den är mycket 
viktig för det fortsatta arbetet. 

3. Ibland tillkommer krav som inte passar in i den nuvarande trädstrukturen. 
Detta kan bero på att något av de högre kraven, och ibland till och med 
huvudkravet, behöver modifieras.  

4. Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av 
mätbara krav.  

5. Genom hela skapandeprocessen används trädet som en bas för 
diskussioner med kollegor och uppdragsgivaren. 

6. Dokumentera slutligen trädet så att det kan användas som en framtida 
referens.  

Det arbetssätt som Wright (1998) 
beskriver följdes i stort sett när 
kravträdet skulle konstrueras. 
Först gjordes en lista över alla krav 
som Tibrokök ställde och listan 
utökades även med nya krav. För 
att sedan strukturera kraven 
användes ett antal rubriker, som 
enligt Pahl och Beitz (1996) bör 
finnas med i en designspecifikation. 
De rubriker som var mest relevanta 
för projektet valdes ut och de fick 
utgöra huvudkraven i kravträdet. 
Därefter skrevs alla kraven ned på Figur 13. Kraven skrevs ned på post-it lappar för att 

förenkla skapandet av kravträdet.  
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klisterlappar, vilket kan ses i figur 13, och fästes på en tavla för att få en tydlig 
överblick. Kraven sorterades så att de hamnade under passande huvudkrav. 
Enligt den metod Wright (1998) föreslår utvecklades huvudkraven ytterligare och 
de resulterande grundkraven bröts ner till mer konkreta och mätbara krav. Under 
hela processen fördes en diskussion inom gruppen och med Tibrokök.  

Att använda sig av klisterlappar underlättade processen enormt eftersom det hela 
tiden framkom nya krav och önskemål som behövde föras in i kravträdet. 
Resultatet från kravträdet var till stor hjälp när arbetet sedan gick vidare och en 
designspecifikation utvecklades, eftersom de krav som skulle vara med redan var 
identifierade. Kravträdet gav också en bra möjlighet att diskutera igenom 
problemet ordentligt med Tibrokök.  

4.3 Designspecifikation 

Upprättandet av en designspecifikation är mycket viktigt för att designprocessen 
ska bli lyckad. Även uppdragsgivaren ska delta i arbetet med att fastställa och 
godkänna kraven som bildar designspecifikationen. Vid projektets slut kan den då 
användas för att kontrollera att designteamet har uppnått det som uppdrags-
givaren efterfrågade (Wright, 1998). 
 
Enligt Cross (1994) får specifikationen inte vara för generell eftersom det kan leda 
till att den tillåter olämpliga lösningsförslag. Men om den istället är för specifik så 
riskerar den att hindra designerns frihet att komma på innovativa lösningar. 
 
Specifikationen är dynamisk och ändras under projektets gång då nya insikter kan 
leda till nya eller ändrade krav. Längre fram i designprocessen blir specifikationen 
mer detaljerad. Då en allt klarare bild av produkten har erhållits kan krav på 
specifika delproblem ställas. Det är dock viktigt att designspecifikationen inte 
innehåller lösningar eftersom de då kan hämma kreativiteten och antalet lösnings-
förslag (Pugh, 1990). 
 
Beroende på hur viktiga kraven i specifikationen anses vara för produkten så kan 
de markeras med Ö eller K. Ö står för att det är önskvärt att kravet uppfylls, K 
står för att det krävs att kravet uppfylls. Ett K innebär även att kravet måste vara 
mätbart så att det går att kontrollera att det faktiskt har uppfyllts.  
 
Eftersom designspecifikationen har en så betydelsefull del i beskrivandet av 
kraven på den tänkta produkten så är det viktigt att mycket tid och upp-
märksamhet läggs på skapandet av denna (Wright, 1998). 
 
Efter att ha gjort det kravträd som nämns ovan fortsatte arbetet med att sortera 
de krav som framkommit. Kravträdet börjar med övergripande krav som bryts ner 
till mer konkreta mätbara krav. Därför kunde många av kraven längst ner i trädet, 
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efter en eventuell omformulering, användas direkt i designspecifikationen. Kraven 
diskuterades och viktades så till vida att det bestämdes om de ansågs vara 
mätbara krav eller endast önskemål. Därefter började arbetet med föra in kraven 
samt önskemålen i designspecifikationen (se bilaga 7), vilken i detta fall följde en 
mall enligt Pahl och Beitz (1996). I designspecifikationen ordnades krav och 
önskemål under passande rubriker, ofta samma som användes i kravträdet. Ibland 
var det även nödvändigt med förtydligande kommentarer. När det första utkastet 
var klart, gjordes en avstämning ihop med Tibroköks VD Peter Eriksson. Vissa 
krav eller önskemål ändrades då för att anpassas ytterligare för de mål, krav och 
begränsningar Tibrokök hade. För att senare kunna följa hur 
designspecifikationen har förändrats under arbetets gång, daterades de krav eller 
önskemål som blivit ändrade. På detta sätt fortsätter designspecifikationen att 
förändras under projektet. 
 

4.4 Diskussion 

Att göra både en designbrief och ett kravträd innan själva designspecifikationen 
gjordes var till mycket stor hjälp. En stor anledning till detta var att många av de 
krav som senare skulle hamna i designspecifikationen redan var identifierade. Om 
inte förarbetet hade genomförts hade det troligtvis blivit svårare att identifiera de 
olika kraven och processen hade blivit betydligt mer krävande. Istället fungerade 
nu arbetet med att upprätta designspecifikationen mycket smidigt .  
 
Förarbetet resulterade inte enbart i ett smidigt förlopp, utan det gav också en bra 
möjlighet att verkligen diskutera igenom problemet och uppdraget med Tibrokök. 
De inblandade på Tibrokök fick en chans att berätta vilka mål och förhoppningar 
de hade samt vilka krav de ansåg som viktigast. Även själva 
uppdragsbeskrivningen blev något klarare eftersom det framgick tydligt från 
Tibroköks sida vad de ville få ut av projektet. 
 
När ett första utkast av designspecifikationen var klart, visades detta för Tibrokök 
som kom med mindre förändringar. Tanken är att designspecifikationen hela tiden 
kommer att uppdateras allt eftersom nya krav dyker upp. Det är svårt att i 
nuläget göra designspecifikationen alltför detaljerad men ju längre arbetet fortgår, 
desto mer precisa kommer kraven att bli.  
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5 Idégenerering 
"It is easier to tone down a wild idea than to think up a new one". - Alex F. 
Osborne (Skymark Corporation, 2007).  
 
Under idégenereringsfasen gäller det att komma fram till så många idéer som 
möjligt. För att underlätta och öka kreativiteten finns ett antal så kallade 
kreativitetsmetoder som stimulerar till en lyckad process. Under fasen gäller 
kvantitet hellre än kvalitet och ingen kritik får förekomma. Ofta utförs 
kreativitetsmetoderna i grupp eftersom detta i många fall leder till fler intressanta 
diskussioner, det ger även möjligheten att bygga vidare på varandras idéer. Under 
idégenereringsfasen gäller det att släppa på hämningarna, alla idéer är goda idéer.  

5.1 Metoder 

Kreativitetsmetoder är olika metoder och tekniker som används för att komma på 
nya och kreativa lösningar till problem. De flesta metoderna är generella och kan 
appliceras på varierande problem. Enligt Roozenburg och Eekels (1995) kan 
metoderna delas in i tre klasser baserat på hur de utförs: 
 
Associationsmetoder 
Kreativa konfrontationsmetoder 
Analytiska och systematiska metoder 
 
Associationsmetoder uppmuntrar till spontana reaktioner. Liksom namnet 
indikerar handlar metoderna om olika associationer som väcks, till exempel 
ordet ”snö” vilket de flesta associerar med ”vitt”. Det finns dock mindre självklara 
associationer och det är dessa som oftast är mest intressanta när ett problem ska 
lösas. Kritik bör undvikas och målet är att komma fram med så många idéer som 
möjligt. De flesta metoderna är tänkta att utföras i grupp och den mest kända 
metoden inom denna kategori är Brainstorming.  
 
Kreativa konfrontationsmetoder karaktäriseras av att tankar och idéer associeras 
med varandra trots att de inte är relaterade till varandra. Genom att gå igenom 
stegen i metoderna tvingas associationerna fram. Den vanligaste metoden är 
Synectics.  
 
Analytiska och systematiska metoder är den tredje klassen av metoder som 
används för att generera lösningar. För att komma fram till en lösning kombineras 
och varieras olika dellösningar till en ny lösning av problemet. Metoderna ska 
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helst utföras i grupp, men det går även att utföra dem individuellt. Morfologiska 
tabeller är den störta och mest använda metoden inom klassen. 

5.1.1 6-3-5-metoden 

Metoden presenterades av Bernd Rohrbach på 1960-talet och tillhör kategorin 
associationsmetoder. 6-3-5 utförs genom att sex personer skissar tre förslag 
vardera på fem minuter. Varje person har ett papper som är indelat i sex rader och 
tre kolumner, en rad för varje person. Där ska tre lösningsförslag ritas eller 
skrivas under fem minuter. Någon i gruppen har i uppgift att kontrollera att 
tidsbegränsningen följs. Därefter lämnas pappret vidare till personen intill, alla 
får därmed ett nytt papper med kolumner att fylla i. Processen upprepas tills dess 
att alla papper är ifyllda, då har det lett till 108 idéer från vilka gruppen sedan 
kan sortera och välja de mest relevanta att gå vidare med (Wright, 1998). 
 
Genom att papperna cirkulerar kan deltagarna se varandras idéer och stimuleras 
av dessa. För att undvika kritik är det inte tillåtet att prata med varandra under 
metodens gång. Metoden kan varieras för att passa omständigheterna, det 
viktigaste är att på kort tid tvinga fram ett så stort antal idéer som möjligt. Om för 
lång tid tillåts så hinner deltagarna tänka igenom sina lösningar för mycket och 
spontaniteten går förlorad (Wright, 1998). 

 
 

Figur 14. Resultatet av 6-3-5 arbetades vidare med och mer utförliga skisser gjordes. Här ovan ses 
tidiga blåpenneskisser på lösningar som senare resulterade i koncept med hyllor och badrumskoncept.   
 
För att kunna få fram så många nytänkande och olika idéer som möjligt behövdes 
hjälp från andra designingenjörer. Åtta personer deltog i metoden som 
sammanlagt tog 45 minuter. Till en början förklarades problemet för samtliga 
deltagare så att alla var medvetna om vad som efterfrågades. Många av idéerna 
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som skissades påminde om varandra och mot slutet var det svårt för deltagarna 
att komma på nya förslag. Sammanlagt framkom 114 idéer. När övningen var slut 
klipptes varje skiss ut och sorterades i olika grupper beroende på typen av lösning. 
Varje grupp gavs ett passande namn till exempel “dörrar i spår” eller ”dörrar på 
hjul” och fästes samman med ett gem. Då flera goda lösningar uppstod, var 6-3-5-
metoden till stor hjälp i idégenereringsprocessen och gav mycket inspiration i det 
fortsatta skissandet som kan ses i figur 14. 
  

5.1.2 Brainstorming/Mindmapping 

Brainstorming är enligt Roozenburg och Eekels (1996) den mest kända av alla 
kreativitetsmetoder och tillhör kategorin associationsmetoder. Metoden går ut på 
att en grupp, gärna bestående av personer med olika bakgrund och kunskap, ska 
komma på så många lösningar som möjligt på ett förutbestämt problem. 
 
Det första som görs är att bestämma vilket problem som ska lösas och vilka som 
ska ingå i gruppen. De inblandade bör få lite information innan själva 
brainstormingen ska genomföras, till exempel om problemet och bakgrunden. Det 
kan vara en bra idé att ha ett mindre möte precis innan brainstormingen för att gå 
igenom vilka regler som gäller och för att genomföra en liten uppvärmning 
(Roozenburg & Eekels, 1996). 
 
Enligt Cross (1994) ska sedan varje deltagare ägna ett par minuter under tystnad 
åt att skriva ner de första idéerna som dyker upp på till exempel små kort. Sedan 
läser varje deltagare, i tur och ordning, upp varsin idé. Det är bra att ta en liten 
paus efter att en idé har läst upp så att de övriga medlemmarna får en chans att 
reflektera över, och bygga vidare på idéerna. 
 
Det finns enligt Raudsepp (1983) några få och mycket enkla regler för en 
brainstorming: 
 

• Kvantitet, inte kvalitet, av idéer är målet. Desto fler idéer ju större är 
sannolikheten att nya användbara idéer kommer fram. 

• Senarelägg bedömning och utvärdering av idéerna tills alla idéerna är 
insamlade. Många personer tenderar att utvärdera och förkasta idéer 
samtidigt som de kommer på dem. 

• Ovanliga och fantasifulla idéer ska uppmuntras.  

• Medlemmarna i gruppen ska försöka bygga vidare på varandras idéer. 
Detta ökar antalet idéer markant och även kvaliteten kan öka.  

Brainstorming användes tidigt under idégenereringsfasen för att få igång 
tankeverksamheten ordentligt. Gruppen bestod av examensarbetarna själva och 
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därmed var alla väl införstådda med problemet. Först ägnade varje deltagare på 
egen hand en liten stund åt att komma fram till så många idéer som möjligt. 
Sedan presenterade respektive deltagare en idé i taget. Efter det att varje idé hade 
lästs upp genomfördes en liten paus då alla fick en möjlighet att tänka igenom och 
gärna bygga vidare på idén som just presenterats. Hela sessionen tog cirka 40 
minuter. I det här skedet slopades inga idéer, utan de kombinerades med varandra 
och utvecklades vidare ytterligare. Alla idéer indelades i grupper beroende på 
lösningens karaktär. Dessa skrevs och ritades sedan ned på papper för att kunna 
användas i det fortsatta arbetet. Dock visade det sig nu att vissa idéer skulle bli 
väldigt svåra att konstruera och därför kasserades dessa.  

Under brainstormingen framkom flertalet bra idéer. Eftersom deltagarna inte 
hämmades av att lösningen nödvändigtvis skulle vara genomförbar kom flera lite 
mer annorlunda lösningar fram. Genom att strukturera in idéerna i olika grupper 
blev det lättare att få en bra överblick. Sammanställningen kunde sedan användas 
som ett underlag vid det fortsatta skissandet.  

5.1.3 Kollektiv anteckningsbok 

Kollektiv anteckningsbok är en metod för problemlösning. Gruppdeltagarna 
använder varsin anteckningsbok där de på första sidan definierar det problem som 
skall lösas. Deltagarna ges sedan, enligt Baxter (1995) en begränsad tidsperiod, 
oftast en månad, under vilken lösningsförslag på problemet skall skrivas ner varje 
dag. Anteckningsböckerna kan även bytas mellan deltagarna efter exempelvis två 
veckor. Genom att på så sätt ta del av andras lösningar och tankegångar kan nya 
idéer till lösningar uppstå.  
 
Vid tidsperiodens slut samlas anteckningsböckerna in och summeras till ett 
dokument. Lösningarna kan därefter diskuteras genom till exempel Brainstorming 
för att stimulera till ytterligare idéer eller för att kombinera flera lösningar. 
Kollektiv anteckningsbok har fördelen att kunna involvera ett obegränsat antal 
deltagare och kan dessutom genomföras på distans (Baxter, 1995). 
 
Att utöva metoden under en månads tid var inte aktuellt för examensarbetet då 
den inledande idégenereringsperioden enligt tidsplaneringen endast skulle pågå i 
ungefär 20 dagar. Därför beslutades att anteckningsböckerna skulle roteras varje 
vecka. Problemet som angavs var inte så specificerat utan handlade om lösningar 
och idéer till de skjutdörrskoncept som skulle utvecklas. Även andra tankar tilläts 
skrivas ner i böckerna.  
 
Att varje dag skriva ner minst en idé visade sig vara mycket svårt då den dagliga 
gemensamma arbetstiden var så intensiv och uttömmande att det helt enkelt inte 
fanns mycket fler idéer kvar att skiva ner efter arbetstid. Det var ändå positivt att 
alltid ha en anteckningsbok i närheten vid de tillfällen då idéer och tankar ändå 
uppkom. Dessa idéer kunde dock diskuteras redan dagen därpå. Det kändes inte 
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väsentligt att byta anteckningsböcker med varandra, eftersom så få idéer skrevs 
ner. Då nya idéer hela tiden diskuterades och verkställdes eller avslogs, fanns det 
heller ingen anledning att, vid tidsperiodens slut, summera lösningarna i ett 
dokument.  
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att metoden kollektiv anteckningsbok inte var 
till stor hjälp i just detta projekt, där arbetet genomfördes så intensivt och 
dagligen. Däremot är det en metod som säkerligen kunde vara till god hjälp i 
andra projekt med många deltagare och längre produktutvecklingsperiod. 

5.1.4 Mock-ups 

Redan tidigt under idégenereringsprocessen användes mycket enkla mock-ups, 
vilket egentligen betyder någon form av enkel modell. De första modellerna som 
användes var ofta tillverkade i papper eller kartong. Trots sin enkelhet fungerade 
de mycket bra som hjälpmedel för att tänka tredimensionellt. Under 
idégenereringen av själva skjutfunktionen användes modellerna för att få en 
uppfattning av tänkta komponenters storlek och rörelsemöjligheter gentemot 
varandra. Allt eftersom utvecklingsprocessen fortskrider krävs mer korrekta och 
avancerade modeller, för att kunna utvärdera funktioner mer exakt. 
 
Även datorn användes för att prova funktioner som framkom under 
idégenereringen. I CAD-programmet Pro/Engineer, vilket senare används för att 
konstruera en fullständig tredimensionell modell av koncepten, finns möjligheten 
att sammanfoga flera komponenter med olika typer av anslutningar. Genom ett 
flertal varianter av ”Connections” finns möjlighet att bestämma hur 
komponenterna får röra sig i förhållande till varandra. Det bestäms helt enkelt om 
två komponenter är förbundna med hjälp av till exempel ett gångjärn eller kanske 
förhåller sig till varandra som ett glidlager och så vidare. På detta sätt kan 
realistiska tester av rörelsemöjligheter utföras med mycket enkla medel.  

5.2 Resultat av idégenerering 

Många intressanta förslag kom fram genom de metoder som användes i början av 
idégenereringsfasen. Därefter följde en period av ihärdigt skissande på funktion 
och utseende. Metodernas resultat låg till grund för dessa skisser som många 
gånger ledde vidare till nya bättre idéer. Målet var att ta fram förslag på flera 
olika typer av rumsavdelare, vitrinskåp och köksskåp. De rumsavdelare som togs 
fram finns i två olika utföranden, dels ståendes på golv och dels ståendes på en 
bänkskiva. Det finns, enligt Tibrokök, en efterfrågan på rumsavdelare som kan 
placeras på bänkskivan eftersom dagens moderna hem ofta har öppna 
planlösningar där kök och vardagsrum är gemensamt.  
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För att ge koncepten ett enhetligt uttryck användes endast blå pennor till 
skisserna. På så sätt hölls även valet av färg och träslag öppet. Detta gjordes 
medvetet för att minska risken för att vissa koncept skulle bli valda eller bortvalda 
på grund av skissens färg eller kvalitet, istället för produktens form eller funktion. 
Varje skiss skannades in och placerades, med hjälp av Adobe Indesign, ihop med 
tillhörande detaljskisser. Koncepten gavs även passande titlar för att underlätta 
att identifiera dem. Ett av koncepten fick till exempel titeln ”Vertikal” eftersom 
skåpets dörrar öppnades vertikalt. Nedan beskrivs kortfattat respektive koncept 
och kan ses i sin helhet i bilaga 8. 
 
 
Hyllor 
Trenden pekar mot kök med öppna hyllor istället 
för stängda överskåp. I konceptet ”hyllor”, som 
visas i figur 15, syns detta tydligt eftersom gavlar, 
topp och botten har slopats och dörrarna är fästa 
direkt på hyllorna. Tanken är att ge samma 
öppna och luftiga känsla som enbart hyllor ger. 
Dörrarna rullar med hjälp av hjul som löper i spår 
bakom hyllans kanter och är på så sätt dolda. 
 
 
 
 
Vitrin 1 
Detta skåp, som kan ses i figur 16, har dörrar i 
klart eller frostat glas med en ram av trä eller 
metall runt om. Dörrarna skjuts i sidled parallellt 
med skåpet, vilket innebär att utrymme måste 
finnas vid skåpets sidor. Skjutfunktionen utgörs 
av gejdrar som vanligtvis finns på utdragbara 
lådor, men som här är dolda bakom ramen på 
dörrarna.  
 
 
 
Vitrin 2 
Konst, kubism och material kombineras i detta 
spännande vitrinskåp. Dörrarna sitter samman 
diagonalt och vid öppning förflyttas därmed 
glasstyckena respektive trästyckena tillsammans. 
Dörrarna skjuts åt sidan med hjälp av gejder på 
ovansidan och spår på undersidan (se figur 17). 

Figur 15. Konceptet Hyllor som 
kombinerar öppna hyllplan med 
dörrar. 

Figur 16. Vitrin 1 har dörrar i 
glas med en ram av trä eller 
metall. 

Figur 17. Vitrin 2 med 
dörrar som sitter samman 
på diagonalen. 
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Små & Stora 
I detta koncept erbjuds både öppna och stängda 
ytor i skåpet. Dörrarna glider i spår på liknande 
sätt som i hyllkonceptet. De stora dörrarna 
passerar aldrig varandra och de små glider 
innanför. Här kan olika material kombineras, 
till exempel trä, glas eller frostat glas beroende 
på om användaren vill dölja eller visa det som 
förvaras i skåpet. Listerna kan antingen vara 
av trä eller metall. Möjligheterna är många med 
detta skåp som visas i figur 18. 
 
 
 
 
Vertikal 
Detta köksskåp, som kan ses i figur 19, 
överraskar vid öppningen genom att dörrarna 
öppnas vertikalt. Skåpet är relativt lågt 
eftersom dörrarna kräver plats både över och 
under skåpet. Handtaget täcker skarven mellan 
de båda dörrarna och skall dras nedåt vid 
öppning. Genom det specialutformade beslaget 
inuti skåpet så öppnas båda dörrarna samtidigt. 
Skåpet känns stilrent och modernt.  
 
 
 
 
Synlig 
Genom att fästa dörren i spår eller skenor 
utanför skåpet erhålls ett spännande utseende. 
Här döljs ingenting, varken funktion eller 
innehåll. Hjul låter dörrarna löpa i skenor eller 
på en stång. I det senare fallet, vilket 
åskådliggörs i figur 20, är stången fäst i väggen 
istället för i skåpet. Skåpen ger en industriell 
och maskulin känsla med en blandning av trä, 
glas och metall. 
 
 
 

Figur 18. Konceptet Små & Stora 
kombinerar små och stora dörrar med 
öppna ytor. 

Figur 19. Vertikal är ett modernt 
och stilrent skåp som öppnas, vilket 
namnet indikerar, vertikalt. 

Figur 20. Synlig bygger på att 
inget döljs, varken funktion eller 
innehåll. 
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Retro 
En pågående trend är 50-talsinspirerade kök 
vilket kan ses i detta koncept. Det första skåpet, 
som visas i figur 21, har inspirerats av den 
tidstypiska transistorradion. Charmiga små 
dörrknoppar och dekorativa spår pryder skåpet 
men utnyttjas också för att dölja skjut-
funktionen. I ytterligare ett annat retrokoncept 
känns 50-talets sneda skjutdörrskåp igen, men 
här i en ny tappning. 
 
 
 
 
Vinkeln 
Denna rumsavdelare kan öppnas med 
skjutdörrar från båda håll. Den har ett 
förvaringsutrymme under toppskivan som 
möjliggör smidig förvaring av till exempel 
kokböcker eller kanske dagens post. Hörnen 
utgörs av vinkelprofiler av antingen metall 
eller trä. De kan vara fästa utanför eller 
innanför toppskivan och fungerar även som 
ben. Vinkeln kan ses i figur 22. 
 
 
 
 
Box 
Till denna golvstående rumsavdelare behövs 
inga dörrar då hela ”boxen” skjuts fram och 
tillbaka på hjul eller skenor. Halva hyllan 
täcks av en tresidig box bestående av glas 
med träram. Ett alternativ är att även ha en 
mindre box som kan skjutas in under den 
stora. På så sätt kan hela skåpet vara stängt 
om så önskas. Box visas i figur 23. 
 
 
 
 

Figur 21. Retro som för tankarna 
tillbaka till 50-talet är inspirerad av en 
transistorradio. 

Figur 22. Vinkeln är en rumsavdelare 
som står på golvet och har ett praktiskt 
förvaringsutrymme under toppskivan.

Figur 23. Box är en golvstående 
rumsavdelare som kännetecknas av att 
en hel box skjuts fram och tillbaka vid 
öppning.
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Plexi 
En vidareutveckling av ”Box” är denna 
rumsavdelare som är tänkt att stå på en 
köksbänk. Två former i acrylplast löper i 
skenor på undersidan av nedersta hyllplanet. 
Eftersom formerna är av olika storlek kan de 
skjutas ihop helt och lämna halva rums-
avdelaren öppen vilket kan ses i figur 24. 
 
 
 
 
Låga skåp 
Det första låga, avlånga skåpet är tänkt att 
hängas på väggen och har två skjutdörrar 
samt en öppen yta i mitten. Dörrarna skjuts 
båda inåt mitten vid öppning och behöver 
aldrig korsa varandra. Skåpet gestaltas i figur 
25. Ytterligare ett koncept under rubriken 
Låga skåp är ännu en rumsavdelare tänkt att 
stå på en köksbänk. Den har enkla skjut-
dörrar som kan öppnas från båda håll. Här 
finns även förvaring i form av lådor som kan 
öppnas från båda håll, vilket kan ses i bilaga 
8 

5.3 Diskussion 

Idégenereringsfasen är en mycket rolig del av arbetet eftersom det är tillåtet att 
tillfälligt bortse ifrån många krav, och istället tillåts kreativiteten flöda fritt. 
Eftersom förstudien hade varit lång, och stundtals lite tråkig, fick vi nu chansen 
att verkligen släppa loss alla idéer som fanns i huvudet. Det hade nästintill växt 
fram en mindre frustration under förstudien över att det fanns så mycket som ville 
komma ut ur huvudet och ned på pappret. Därmed blev inledningen av 
idégenereringen mycket intensiv med långa dagar av ihärdigt skissande. Dagarna 
flög förbi och idéerna verkade aldrig vilja ta slut. Men som väntat kom den dag då 
kroppen var helt uttömd och det var då bra att kunna ta stöd från olika 
kreativitetsmetoder. Att använda olika kreativitetsmetoder satte åter fart på 
tankeverksamheten. Framförallt 6-3-5 var mycket användbar eftersom hjälp då 
togs från övriga studenter, som tidigare inte hade varit i kontakt med projektet. 
Som en följd av detta framkom flera nya möjligheter att lösa skjutdörrsfunktionen 
på.  
 

Figur 25. Låga skåp är ett koncept som 
är tänkt att hängas på vägg. I mitten 
finns en öppen yta, vilken gör att 
dörrarna aldrig behöver korsa varandra.

Figur 24. Plexi är en rumsavdelare som 
placeras på bänkskivan och har kåpor av 
acrylplast. 
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De skisser som slutligen blev resultatet är relativt välutvecklade för att vara 
idéskisser. Men det är fortfarande mycket kvar att göra, framförallt med den 
tekniska funktionen som ska möjliggöra själva skjutningen av dörrarna. Att 
komma fram till bra tekniska lösningar under idégenereringsfasen är svårt 
eftersom de flesta metoderna är tidsbegränsade och arbetet går fort fram. Men vi 
försökte ändå stanna upp ibland och diskutera igenom tänkbara lösningar, både 
inom gruppen och med Tibrokök.  
 
Idégenereringsfasen var lyckad och gav ett mycket bra utgångsläge för nästa fas, 
där idéerna ska omvandlas till koncept.  

6 Koncept 
Steget efter idégenereringen var att vidareutveckla idéerna till koncept. Eftersom 
de idéer som hade framkommit redan var mycket välutvecklade startades denna 
process med ett konceptval. Därefter utvecklades koncepten vidare för att återigen 
genomgå ytterligare ett konceptval. Att utveckla ett koncept till slutlig produkt är 
en iterativ process och innebär alltså flera konceptval och konceptutvecklingar. 
Under hela tiden hölls en nära kontakt med företaget och de ändringar som 
gjordes resulterade i nya krav, vilka fördes in i designspecifikationen.  

6.1 Konceptval 1 

Under idégenereringen utvecklades en mängd idéer, vilka resulterade i de elva 
koncept som beskrivs ovan. De tidiga koncepten visar inga detaljlösningar, utan 
endast grundformer och grundläggande funktioner. För att gallra ut de idéer som 
Tibrokök helst ville se en vidareutveckling av, bestämdes ett möte för att 
genomföra ett första konceptval. Under konceptvalet berördes områden som 
utseende, funktion, konstruktion, tillverkning, marknad och efterfrågan. Därför 
deltog under mötet VD Peter Ericsson, Produktchef Åse Hjort, Marknadschef 
Patrick Beining och konstruktör Håkan Larsson. Skisserna av de koncept som 
visades mottogs överlag positivt. Trots en viss svårighet att välja bort och minska 
alternativen, resulterade mötet i några utvalda koncept, vilka följer nedan.  

Plexi och Box 

Koncepten Plexi och Box bygger på samma grundidé, dock med lite olika 
utföranden. Tanken att, istället för att skjuta bara en dörr, skjuta en hel box med 
tak och väggar uppskattades. Dessutom gav denna funktion möjlighet till ett nytt 
utseende. Det bestämdes att användning av plexiglas skulle undersökas vidare, då 
detta material kändes nytt i köksmiljön och möjliggjorde mjukare former. Vissa 
typer av plexiglas, mer korrekt kallat akrylplast, har förmågan att leda ljus. 
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Möjligheten att tillämpa detta på skåpet diskuterades. Resonemang uppkom också 
kring huruvida denna typ av dekorskåp även kan användas som butiksinredning 
vid skyltning av olika produkter. 

Vitrin 1 

Vitrin 1 är ett koncept som präglas mest utav att skjutfunktionen är löst med hjälp 
av gejdrar, samt att skåpsdörrarna tillsammans bildar en omgivande ram. Dessa 
två egenskaper medförde, under mötets gång, att Tibroköks representanter gärna 
såg en vidareutveckling med anpassning mot en kommande lansering av 
badrumsinredning. En anpassning mot just badrum skulle tillåta ett elegant 
utseende och en passande konstruktion. Det faktum att dörrarna med hjälp av 
skjutlådsbeslag kan röra sig åt sidan ifrån skåpet upplevdes under diskussionen 
som positivt. Eventuella speglar på dörrarna kan då nyttjas både i stängt och 
öppet läge, till skillnad från de flesta utav dagens badrumskåp.  

Hyllor 

I de koncept där hyllor används har dörrarna designats för att ge en fortsatt öppen 
helhetskänsla. Idén med ett koncept som hamnar någonstans emellan hyllor och 
skåp ansågs bra. Under mötet belystes dock problem med självbärande hyllor. För 
att skjutdörren ska fungera felfritt krävs att de skenor eller liknande, vilka dörren 
skjuts på, behåller sitt exakta emellanliggande avstånd. Problemet med hyllor, 
endast infästa i väggen utan synlig konsol, är att de oftast inte blir tillräckligt 
stabila. Det uppkommer lätt en viss sviktning vid belastning, vilket skulle var till 
problem när dörren ska skjutas. För att lösa detta problem diskuterades olika 
lösningar. En lösning som framkom redan under mötet var möjligheten att fästa 
hyllorna mellan två skåp. Genom att använda gavlarna på skåpen för att fästa 
hyllorna skulle de få en betydligt stabilare och bättre infästning.  

Vertikal och Låga skåp 

När det resonerades kring de två koncepten Vertikal och Låga skåp ansåg 
Tibrokök att det var två bra idéer, vilka är helt beroende av sin funktion. De andra 
koncepten uppfattades dock som mer nytänkande och spåddes direkt en ljusare 
framtid på marknaden. Därför bestämdes det att de här två skåpen skulle jobbas 
vidare med i mån av tid och framförallt med funktionen, snarare än att arbeta 
fram ett färdigt underlag för att ta fram en prototyp.  

6.2 Konceptutveckling 1 

Efter presentationen av idéerna hos Tibrokök inleddes en vidareutveckling av de 
valda koncepten. Det som nu behövde funderas över var mera exakta mått, 
lämpliga material, tillverkning och detaljerade konstruktionslösningar. Efter en 
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mindre diskussion inom gruppen beslutades att ett antal nya varianter skulle tas 
fram till respektive koncept. 
 
För att ge en mer verklighetstrogen bild användes CAD-programmet Pro/Engineer. 
Att använda sig utav programmet gav en större möjlighet att enkelt testa olika 
dimensioner och olika typer av material. Ytterligare information insamlades inom 
områden som material, tillverkning och konstruktion. 
 
Under två veckor fortgick arbetet med att utveckla Plexi, Box, Vitrin 1, samt 
Hyllor. Även den här gången användes Adobe InDesign för att göra presentations-
material (se bilaga 9). 

Vitrin 1 

Detta är vitrinskåpet som utvecklades till ett badrumsskåp. Som tidigare nämnts 
ska Tibrokök utöka sitt sortiment till att innefatta även badrumsinredningar. 
Tibrokök blev under den första presentationen mycket förtjusta i Vitrin 1 och 
efterfrågade en anpassning för badrum. De var övertygande om att skåpets enkla 
och rena, men samtidigt annorlunda utseende skulle passa utmärkt i ett badrum.  

 
Några ändringar behövde dock göras. Glasdörrarna byttes mot spegelglas och 
måtten anpassades efter de prototyper som redan fanns till badrumssortiment. 
Känslan som eftersträvades var ett högt och smalt skåp. För att ta det till det 
yttersta gjordes en ny variant av skåpet med endast en spegeldörr som visas i figur 

Figur 26. Smalt badrumsskåp med en dörr som 
består av spegelglas och en ram av trä. 

Figur 27. Brett badrumsskåp, har till skillnad från 
det smala, två stycken dörrar. 
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26. Den ursprungliga varianten med två dörrar och en tresidig ram runt spegeln, 
behölls även den och kan ses i figur 27. Både skåpen finns mer utförligt 
presenterade i bilaga 9. 
 
Eftersom badrumsskåpet främst kommer att användas av samma person/personer, 
är ett handtag önskvärt men inte nödvändigt därför att ramen redan erbjuder ett 
tillräckligt grepp. För att göra öppningen tydligare och enklare, samtidigt som det 
stilrena uttrycket behålls, kan dock fördjupning i ramens nederkant göras.  

Hyllor 

 

Även hyllorna utvecklades till två varianter. Idén om att placera hyllorna mellan 
två köksskåp visualiserades med datorns hjälp. För att göra det hela något mer 
praktiskt kan dörrarna göras i frostat glas, vilket ger möjlighet att dölja innehållet 
något mer, se figur 28.  
Ytterligare ett koncept utvecklades för att undvika problemet med sviktning. 
Konstruktionen med dolda metallkonsoler ger ökad stabilitet och gör att skåpet 
kan placeras fritt hängande på väggen. Konsolerna döljs av en träskiva vilken 
även fungerar som en baksida för hyllorna. Konstruktionen kan göras mer 
effektfull genom belysning bakifrån, vilket kan ses i figur 29. 

Plexi 

Vidareutvecklingen av Plexi resulterade i två olika varianter som kan ses i figur 
30 och 31. Den ena med kantiga gavlar, vilket ger rumsavdelaren en stilfull och 
lite hårdare känsla. Den andra med gavlar som följer plexiglasets form och på så 
sätt har ett mjukare uttryck. Genom att låta gavlarna följa plexiglaset 

 Figur 29. För att undvika problemet med 
sviktning gjordes en konstruktion med dolda 
metallkonsoler som döljs av den bakre skivan. 

Figur 28. Hyllor placerat mellan två stycken 
väggskåp. Kan även användas som ett avslut på 
en skåpsektion, genom att vara infäst i väggskåp i 
ena änden och fritt i den andra.  
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Figur 31 Plexi med runda gavlar och transparent 
svart plexiglas.  

möjliggjordes att möbeln kunde stängas 
helt och på så sätt utestänga eventuellt 
damm.  
 
För att erbjuda någon form av grepp 
utan att vidare påverka utseendet, 
placerades på plexiglaskåporna ett hål 
på varje sida. Då Tibrokök inte själva 
bedriver någon plexiglasbearbetning 
kontaktades möjliga tillverkare av 
plexiglasformer. De två företag som 
slutligen kontaktades var Plastmekano 
i Staffanstorp och Fermprodukter i 
Västerhaninge.  
 
Beslagen finns gömda under nedersta 
hyllplanet och är fästa i plexiglaset. Det 
finns flera beslag som kan vara 
lämpliga att använda, men det kommer 
att krävas vissa modifikationer för att 
de ska passa konstruktionen. Under 
vidareutvecklingen av rumsavdelaren 
provades flera möjliga färg- och 
materialkombinationer, bland annat 
stomme i ekfaner med transparent 
svart plexiglas som ses i figur 31. 

Box 

Konceptet Box, som visas i figur 32, har 
inte ändrats anmärkningsvärt under 
konceptutvecklingsfasen. Box utgörs nu 
av två tresidiga boxar med träram och 
glas, vilka omsluter en trästomme med 
två hyllplan. Alternativt kan den övre 
glasskivan ersättas med en träskiva, 
vilken då kan fungera som en utmärkt 
avlastningsyta. Boxarna kan skjutas 
fram och tillbaka då den ena boxen är 
något mindre än den andra och på så 
sätt kan skjutas in under den större.  
 

Figur 30. Plexi med kantiga gavlar ger ett hårt och 
kantigt intryck. 

 Figur 32. Box är en rumsavdelare placerad på 
golvet och utgörs av två tresidiga boxar med 
träram och glas, vilka kan skjutas. 
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Den tekniska funktionen fungerar likt Plexi, med beslag som göms under 
bottenhyllan. Box ger ett klassiskt och stilrent uttryck. En tjusig rumsavdelare 
som kan stå på golvet eller göras i mindre skala och rymmas på köksbänken likt 
Plexi.  
 
Box skulle också kunna tillverkas helt i trä och användas för förvaring av till 
exempel kastruller, matberedare och andra skrymmande saker som finns i ett kök. 

6.3 Konceptval 2 

Under nästa konceptvalsmöte med Peter och Patrick på Tibrokök, visades 
resultatet av den första konceptutvecklingen upp. Denna gång skedde urvalet 
utifrån sju olika koncept. Kring varje koncept diskuterades för- och nackdelar och 
möjligheten att bli en kommersiell produkt. Ibland rådde det delade meningar, 
men tillslut beslutades det vilka koncept som skulle utvecklas vidare. 
Badrumsskåpet mottogs mycket positivt och det bestämdes att både det smalare 
och bredare skåpet skall utvecklas vidare för prototypbygge. Här behöver endast 
små förändringar göras när det gäller måtten på skåpet. Det beslutades också att 
någon typ av anvisning för hur skåpet ska öppnas måste finnas.  
 
Även Plexi 1 kommer att byggas som prototyp. Eftersom Plexi 1 delvis är tänkt 
som en produkt som ska finnas med på utställningar och mässor diskuterades 
möjligheten att göra den något mer uppseendeväckande. Detta skulle till exempel 
kunna göras genom att använda färgat plexiglas och belysning. En annan 
möjlighet är att lacka hyllorna i någon stark färg. Eftersom prototypbygget måste 
komma igång relativt snart beslutades att ritningar på badrumsskåpen och Plexi 1 
skulle lämnas till Tibrokök så snart som möjligt så att de fick en möjlighet att 
fanera det material som skulle gå åt. Även beslag, plexiglas och spegelglas behövde 
beställas inom en snar framtid. 
 
Hyllor 1 är också ett koncept som kommer att gå vidare till nästa steg, men på 
grund av bland annat tidsbrist samt önskemål från företaget, kommer ingen 
prototyp att byggas. Istället kommer mer noggranna renderingar att göras och för 
att visa dess funktion vid presentationen kommer även en film att visas. För att 
försäkra att konstruktionen är beständigt mot den belastning som kommer att ske, 
och att ingen betydande böjning kommer att inträffa, utfördes hållfasthets-
beräkningar, se bilaga 10.  
 
Att montera hyllorna med hjälp av konsoler och en extra vägg ansågs ha för stora 
förluster i flexibiliteten och dessutom vara svår att sälja in hos kundgruppen. 
Hyllor 2 lades därför åt sidan, liksom Plexi 2 som inte kändes riktigt lika fräck och 
innovativ som Plexi 1. Även Box kommer att stanna här, mycket på grund utav att 
alla koncept inte kan vidareutvecklas ytterligare eftersom det då blir en ohållbar 
situation rent tidsmässigt. Detta var ett svårt beslut att ta, och meningarna gick 
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isär kring huruvida Box var en kommersiellt gångbar produkt eller inte. Peter 
menade att Box var för stor, och skulle kräva en ansenlig uppoffring av golvyta i 
köket, medan Patrick tyckte att Box var en utmärkt rumsavdelare med goda 
förvaringsmöjligheter och ett tjusigt yttre. § 

6.4 Konceptutveckling 2 

En viss förändring i konstruktionen gjordes under den andra fasen av 
konceptutvecklingen. Förändringarna var relativt små och innebar inga större 
ändringar av utseendet. Hänsyn togs till det som hade sagts under mötet med 
Tibrokök och de slutgiltiga produkterna var nu nära. 

Badrumsskåp 

Den utveckling som väntade badrumskåpen bestod mest i att anpassa 
konstruktionen för tillverkning, samt att slutligt bestämma mått och utseende. 
Måtten reviderades och anpassades, för att öka möjligheten att kombinera 
badrumskåpen med de redan befintliga prototyperna inom Tibroköks kommande 
badrumsortiment. Skåpens utseende behölls, men anpassades för att följa den 
konstruktion som de befintliga skåpen har idag. Det bestämdes att avstå från att 
montera handtag på dörrarna. Istället ska det på nedre delen fräsas spår som ska 
fungera som hjälp vid öppning och stängning. Då badrumsskåpen skall göras i 
fanerad spånskiva måste massivt trä användas där handtaget skall fräsas.  
 
Badrumskåpet har utvecklats till två varianter, ett smalt med en spegeldörr och 
ett bredare med två spegeldörrar. Förutom breddskillnaden bestämdes det att 
prototyperna på de båda skåpen ska skilja sig i typ av träslag och i utförandet av 
dörrarna. Det bredare skåpet med två dörrar ska tillverkas i valnötsfanerad 
spånskiva. Varje dörr omsluts av en tresidig ram av samma material, spegelglaset 
möts då i mitten när skåpet stängs. Det smalare skåpet ska tillverkas i 
teakfanerad spånskiva och spegeldörrens ram ska vara girad i hörnen.  
 
Tibrokök hade de beslag som efterfrågades på lager, men då dessa gejdrar 
egentligen är menade för lådor måste vissa konstruktionsmässiga ändringar 
utföras innan de kan användas på badrumsskåpen. 

Plexi 

Den trästomme som Plexi är uppbyggd kring är i sig väldigt enkel och förändrades 
genom att gavlarna gjordes något bredare. Detta för att möjliggöra en bättre 
tillslutning av det undre hyllplanet. Plexiglaskåporna kommer alltså att ligga 
emot gavlarna då rumsavdelaren är stängd. Topphyllan ska placeras innanför 
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gavlarna. Även måtten anpassades för att ge tillräckligt med plats för beslagen. 
Det bestämdes att trästommen till Plexi skulle tillverkas i bambufanerad 
spånskiva och att transparant plexiglas skulle användas till plexiglaskåporna. 
Genom besök hos återförsäljare köptes beslag i form av skenor och hjul som skulle 
användas till att fästa plexiglaskåporna mot trästommens botten. 

Hyllor 

Konceptet hyllor kommer inte att byggas som prototyp, utan endast att visas som 
en datormodell. Hyllorna, som skall sitta i anslutning till köksskåp, bör förslagsvis 
finnas i de faner och färger som ingår i Tibroköks sortiment. Dörrarna kan 
erbjudas i klart eller frostat glas, alternativt med dekorativa mönster på glaset. 
Måtten på hyllorna ändrades inte under konceptutvecklingsperioden då detta är 
en produkt vars måttsättning beror på kundens önskemål.  

6.5 Belysning 

LED, som är en förkortning av Light Emitting Diode, kallas av många för 
framtidens belysning. Teknologin har enligt Hettich produktkatalog (2007) flera 
fördelar jämfört med vanliga spotlights, bland annat: 

• Lång livslängd, upp till 100 000 timmar. 
• Låg energiförbrukning. 
• Nästintill ingen värmeutsöndring (max 37ºC). 
• Ingen UV eller IR strålning. 
• Mindre brandrisk eftersom de inte blir varma. 
• Finns i alla färger. 
• Lågt volttal. 

Eftersom LED lamporna har dessa fördelar, bland annat att de inte blir lika 
varma som vanliga spotlights och är mer miljövänliga, är dessa lämpliga att 
använda vid en framtida produktion. Reith Ekberg (personlig kontakt, 14 maj, 
2007) som är ansvarig för beslag och material på Tibrokök, berättade att de har 
beställt hem flera varuprover på tekniken, och planen är att i stor utsträckning 
byta ut vanliga spotlights mot LED lampor. LED belysningen kommer därför att 
användas vid prototypbygget av Plexi. Till badrumsskåpen kommer däremot 
vanliga spotlights att användas för att kunna jämföra skillnaden.  

LED belysningen som kommer att användas till Plexi kallas LED NOVARA och 
produceras av beslagstillverkaren Hettich i Tyskland. Lamporna har möjligheten 
att enkelt byta färg genom att en transparent, färgad plastfilm fästes framför 
ljuskällan. Dessa plastfilmer ingår som standard och med hjälp av dessa kan alla 
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möjliga färger åstadkommas. För att montera belysningen används skruv 
alternativt dubbelhäftande tejp. Lamporna är mycket låga och kan därför 
monteras direkt på hyllplanet, utan att hål först behöver göras för försänkning.  

Till spotlighten däremot krävs att ett hål borras eller fräses, som de kan placeras i. 
I båda fallen kommer även ett långt hål att borras från baksidan som sladdarna 
kan dras i. Detta är något som redan utnyttjas av Tibrokök och resultatet blir en 
effektiv förvaring av sladdarna eftersom de då går inuti skivorna.  

6.6 Prototypbygge 

Med hjälp av Pro/Engineer gjordes konstruktionsritningar, vilka fungerade som ett 
utmärkt underlag vid byggandet av prototyperna. På ritningarna angavs exakta 
mått, material samt en 3D-bild på produkten. På Tibroköks inrådan skulle 
prototyperna först testbyggas i spånskiva, för att kontrollera funktion, 
konstruktion, samt att ritningarna stämde. Detta gav utrymme för eventuella 
ändringar innan den slutliga prototypen skulle byggas.  
 

Tony Mellgren (personlig kontakt 14 
maj, 2007) och Håkan Larsson 
(personlig kontakt 14 maj, 2007), var 
till stor hjälp vid byggandet av 
prototyperna. Tillsammans med Tony 
diskuterades först alla ritningar och 
därefter startade testbygget av det 
breda badrumsskåpet, som kan ses i 
figur 33. Testprototypen gav en mycket 
god bild av badrumsskåpet. Det visade 
sig att tjockleken av en spånskiva med 
faner uppgår till 17 mm, istället för 16 
mm som angavs på ritningarna. Tony 
reviderade därför måtten så att 
yttermåtten förblev oförändrade.  
 
Beroende på vilka förhållanden som 
råder mellan djup, höjd och bredd kan 
väldigt olika uttryck uppnås. Därför 
testades flera olika dimensioner, bland 
annat på den ram som sitter runt 
spegelglaset. Även andra mindre 
förändringar gjordes för att uppnå ett 
tillfredställande resultat, till exempel 
ändrades den list som täcker beslagen 

Figur 33. Testprototyp till brett badrumsskåp som 
byggdes för att kontrollera att allt stämde innan 
konstruktionen av de riktiga prototyperna 
påbörjades. 
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på badrumsskåpen till att täcka hela skåpets bredd. Täcklisten flyttades också ned 
en skivtjocklek för att undvika den skarv som annars skulle bli inuti skåpet.  
 
Inför de slutliga prototyperna bestämdes att hål skulle fräsas och borras för att 
rymma belysning på ovan- respektive undersidan av badrumsskåpen. 
Tillsammans med Tony bestämdes även utformningen på de spår som skulle 
fräsas till handtag. Det ansågs onödigt att göra testprototyper till alla skåpen 
eftersom det var relativt enkla konstruktioner.  
 
Inför byggandet av de slutliga prototyperna fanerades stora stycken spånskiva upp, 
och sågades till bestämd storlek. Delarna monterades sedan med hjälp av lim och 
centrumtappar (träplugg). Tibroköks glasmästare kontaktades för att skära ut och 
slipa spegelglas till badrumsskåpen. Glaset fästes med silikon i de urfrästa spår 
som hade gjorts på baksidan av ramen. 
 
Resultatet blev tre olika prototyper: ett smalt badrumsskåp, ett brett badrums-
skåp och en rumsavdelare (Plexi) vilka kan ses i bilaga 11 samt under rubriken 
slutgiltiga helhetskoncept. 

6.7 Diskussion 

Konceptutvecklingsprocessen är som tidigare nämnts iterativ. Det är svårt att 
bestämma när fasen är klar, och när den slutgiltiga produkten är redo att 
konstrueras. Eftersom examensarbetet bedrivs under en begränsad tidsperiod 
valde vi att stanna efter två konceptval. En av anledningarna till att det blev så få 
konceptval var svårigheten att hitta en tid då företaget hade möjlighet att närvara. 
Givetvis kunde vissa av konceptvalen ha skett utan företaget, men redan under 
projektets början uttryckte Tibrokök en önskan om att få närvara. Eftersom 
företaget alltid närvarade användes inga speciella konceptvalsmatriser. Det som 
istället avgjorde konceptvalen var företagets krav och förväntningar, eftersom 
dessa byggde på kunskap om både tillverkning och en framtida marknad. 
 
Under konceptutvecklingsfasen fick vi prov på hur det skulle kunna fungera ute i 
det verkliga näringslivet när projektet utökades till att innefatta även badrum. 
Ändringen kändes som en kul utveckling, och möjligheten att få vara med vid 
uppstarten av en helt ny del av Tibroköks sortiment var spännande. Våra 
förhoppningar är att badrumsskåpen ska bilda en hel serie, och inte bara 
ensamma skåp.  
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7  Materialval 
I samband med konstruktion och tillverkning står ingenjören alltid inför ett 
materialval. En förutsättning för ett gott val är kännedom om kommersiellt 
tillgängliga material och vilka olika möjligheter de har. Ofta behövs en 
kombination av olika material för att uppnå önskade egenskaper. För att kunna 
välja rätt material till skåp och beslag gjordes en större undersökning av möjliga 
material och här nedan presenteras resultatet.  

7.1 Tribologiska egenskaper  

Tribologi i generell mening avser friktions- och förslitningsfenomen i kontakt-
ytorna mellan olika komponenter som rör sig relativt varandra (Ashby, 1989). Här 
inkluderas till exempel erosion, korrosion, termochocker och så vidare. Till 
skillnad från flertalet mekaniska och fysikaliska egenskaper kan ett materials 
tribologiska egenskaper sällan uttryckas i siffror. Nötning och friktion är alltså 
inga rena materialegenskaper, utan de är systemberoende. Att välja material ur 
tribologisk synvinkel är något som oftast blir beroende av tumregler, 
rangordningar och erfarenhetsmässiga resonemang. Ytterligare en skillnad mot 
många andra egenskaper är att de tribologiska egenskaperna är typiska 
ytskiktsegenskaper. Genom att omvandla ytskiktet eller lägga på ett yttre skikt, 
kan de tribologiska kraven uppfyllas trots att grundmaterialet är långt ifrån 
godtagbart (Jacobson & Hogmark, 1996).  
 
De tribologiska problemtyper som finns kan oftast hänföras till nötnings- och/eller 
friktionsproblem i en eller annan form. Det kan till exempel vara frågan om 
tillräcklig livslängd, små energiförluster, låga vibrationer och oljud eller helt 
enkelt att funktionen kräver vissa friktionsegenskaper för att fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Lämpliga åtgärder baseras på vilket kontaktfall som råder 
och vilka nötningsmekanismer som är verksamma i kontakten (Hutchings, 1992).  
 
Även om friktion är ett välkänt fenomen finns det ingen grundläggande 
vetenskaplig bas för att analysera den. Enligt Olsson (2006) brukar en förenklad 
modell som kallas för Coulombs friktion användas för att tillgripa fenomenet . Den 
säger att friktionskraften, F, är proportionerlig mot verkande normalkraft, N, och 
karaktäriseras av ett friktionstal, µ, (F ≤ µN). Men Olsson (2006) menar att i 
verkligheten är friktionskraften i någon mån beroende av glidhastigheten. Därför 
brukar ovanstående modell utökas med vilofriktion, µv, respektive glidfriktion, µg. 
Vilofriktionen anger under vilket värde ingen glidning sker medan glidfriktionen 
anger när glidningen kommer att ske. När glidning sker sjunker friktionstalet och 
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därmed är µv > µg . En konsekvens av detta fenomen brukar kallas för stick-slip. 
Det ger upphov till vibrationer som leder till oljud och är alltså inte önskvärt.  
 
Idag använder de flesta skjutdörrstillverkarna hjul kombinerat med någon typ av 
spår, alternativt skena, för att kunna skjuta dörrarna i sidled. Trots detta vore det 
intressant att undersöka möjligheten att använda sig av enbart spår och någon typ 
av styrning, i form av till exempel en tapp istället för hjul. För att kunna 
undersöka detta studerades fenomenet tribologi. Materialet som krävdes var 
tvunget att ha en låg friktion och samtidigt goda nötningsegenskaper.  
 
Enligt Jacobson och Hogmark (1996) är de tribologiska egenskaperna ofta 
beroende av sammanhanget och det är därför mycket svårt att avgöra vilket 
material som är lämpligt. Eftersom erfarenheten av tribologi var begränsad inom 
gruppen kontaktades personer med större kunskap inom ämnet. Efter ett samtal 
med Lennart Ljungberg (personlig kontakt, 12 april, 2007), som är universitets-
lektor på Högskolan i Skövde, rekommenderades användningen av aluminium-
profiler i kombination med någon typ av plast. Han föreslog PTFE (teflon) som en 
lämplig plast med låg friktion mot flertalet metaller.  
 
För att kunna gå vidare kontaktades Per Karlsson (personlig kontakt, 24 april, 
2007) på Sapa profiler AB, som är marknadsledande tillverkare av aluminium-
profiler i Norden. Till Per ställdes frågor kring aluminium i allmänhet, vilka 
ytbehandlingsmetoder som finns samt möjligheten att använda aluminiumprofiler 
till skjutdörrsskåpen. Enligt Per är aluminium ett fantastiskt material med 
nästan oändliga möjligheter. Aluminiumprofilerna från Sapa har idag ersatt 
många andra material och konstruktionsmetoder i nya, förbättrade lösningar. 
Profilerna används för konstruktionslösningar av allehanda slag, bland annat till 
maskindelar, möbler, inredningsdetaljer och produkter för fritidssektorn. De 
används också inom fordonsindustrin, elektronikindustrin, byggsektorn och så 
vidare. Enligt Per kan listan göras lång, aluminiumanvändningen och profil-

tekniken står bara i början av sin 
utveckling. Att använda sig utav 
aluminium för att tillverka de skenor som 
dörrarna ska skjutas i är därför ett mycket 
bra alternativ. Men Per trodde att det 
skulle bli svårt att ersätta hjulen med 
någon typ av tapp som gled i skenan och 
samtidigt uppnå samma resultat. Troligtvis 
skulle skjutningen ske relativt lätt, men 
risken är att det skulle uppstå oönskade 
ljud. Idén att låta två aluminiumskenor 
med någon typ av ytbehandling glida direkt 
mot varandra skulle heller inte fungera, 
utan det skulle bli trögt och osmidigt.  

Figur 34. Aluminiumprofiler med 
ytbehandlingen Decoral ser ut som riktigt trä.
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De ytbehandlingsmetoder som används på Sapa idag indelas i fyra huvudgrupper: 
anodisering, lackering, specialytor och mekanisk ytbehandling. Det som skulle 
kunna vara intressant vid tillverkningen av skjutdörrbeslagen är anodisering och 
lackering. Anodisering förädlar aluminiumets naturliga egenskaper och ger en 
dekorativ transparent yta med hög korrosionshärdighet, som kan infärgas i olika 
kulörer. Genom lackering, och då främst pulverlackering, uppnås hög UV-tålighet 
och korrosionshärdighet samt hög tålighet mot nötning och slag. Ytterligare en 
lackeringsmetod som har blivit allt mer populär är Decoral-metoden. Denna metod 
gör det möjligt att åstadkomma mönstrade ytor som till exempel olika trä- och 
stenytor, vilket kan ses i figur 34. Ett eventuellt användande av Decoral skulle 
göra att konstruktionen inte nödvändigtvis behöver gömma beslagen, utan istället 
skulle beslaget smälta in på ett snyggt sätt. 

7.2 Strängpressning av aluminium 

Att konstruera med aluminiumprofiler innebär mycket stora möjligheter. Profilen 
kan redan från början anpassas efter den avsedda funktionen genom att till 
exempel skruvhål integreras i profilen. Möjligheten att kunna anpassa profilen i 
början av produktionen ger lägre kostnader för den efterföljande bearbetningen 
och monteringen. Framtagningskostnaderna är relativt låga (ett verktyg kostar 
mellan 8000 och 50 000 kronor) vilket möjliggör tillverkning även i mindre serier 
(Per Karlsson, personlig kontakt, 24 april 2007). 
 
Utgångsmaterialet för strängpressade aluminiumprofiler är legerade göt. Götet 
kapas till ämnen som värms upp till 400-500 °C i en induktionsugn. Sedan pressar 
en hydrauliskt driven stämpel det uppvärmda ämnet med en stor kraft genom ett 
pressverktyg och den färdiga profilen löper ut ur verktyget. Profilen kommer ut 
med en hastighet av 5-50 meter per minut och får en längd av 25-45 meter. 
Nedkylning av profilen sker omedelbart med luft eller vatten och efter kylningen 
sträcks profilerna till rätt rakhet och då frigörs även spänningarna i materialet. 
Därefter kapas profilerna till lämplig längd. Hållfastheten får materialet 
vanligtvis genom att härdas några timmar i en ugn, så kallad varmåldring. 
Kallåldring förekommer också, framför allt när profilerna ska bockas (Sapa 
Technology, 2002). 
 
Aluminiumprofiler brukar indelas i två grupper: massiva profiler och hålprofiler. 
Massiva profiler kräver mindre komplicerade verktyg än hålprofiler och är enklare 
att tillverka. Hålprofiler kräver ett tvådelat verktyg, dels en kärna som formar 
profilens hål och dels en matris som skapar hålprofilens ytterkonturer (Sapa 
Technology, 2002). 
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7.3 Akrylplast (Plexiglas) 

Till konceptet Plexi väcktes tidigt en idé om att använda akrylplast, eftersom det 
är ett läckert material med stora möjligheter. Information om materialet 
insamlades och för att få ytterligare upplysning kontaktades också Kenneth 
Jönsson på företaget Plastmekano och Rolf Carlsson på Fermprodukter. 

 
Plexiglas, PMMA (Polymetylmetakrylat) är en amorf 
termoplast som tillhör gruppen akrylplast (Strömvall, 
2002). Akrylen har en mycket god åldrings- samt UV-
ljusbeständighet. Materialet finns i två kvaliteter, 
gjuten (GS) och extruderad (XT). Det tillverkas i skivor 
med en tjocklek på 2-25 mm. Skivorna är 
ursprungligen blanka och transparanta men finns i 
olika varianter till exempel ofärgade, helt infärgade 
samt mönstrade (Fermprodukter, 2007)  

Akrylplasten är mycket lätt att bearbeta eftersom den 
enkelt kan böjas, formas, kapas och limmas (Wikipedia, 
2007). Enligt Fermprodukter (2007) är materialet mer 
slagtåligt än glas samtidigt som det är lättare, mer 
transparent och mer formbart. Det finns flera olika 
användningsområden, till exempel i ljusskyltar, möbler 
och som broschyrställ vilket kan ses i figur 35.  

Kenneth Jönsson på Plastmekano (personlig kontakt, 
11 april, 2007 ) rekommenderade att Plexiglas GS 
skulle användas till konceptet. Plasten har hög 
ljusgenomsläpplighet (92 %) och är ett slagtåligt 
material som samtidigt är lätt att bearbeta. Ytterligare 
en god egenskap är möjligheten till återvinning 
(Fermprodukter, 2007). 

 

Ett annat intressant material att använda till konceptet är Plexiglas fluorescent 
som finns i flera olika färger. Det som kännetecknar materialet är att kanterna 
har en självlysande effekt. Effekten skulle troligtvis göra produkten mer 
intressant och uppseendeväckande. 

Plexiglas har den senaste tiden börjat användas mer flitigt i 
inredningssammanhang. Möbler tillverkade i materialet ger numera en exklusiv 
känsla och tillåter mer komplexa former. Nya användningsområden uppstår hela 
tiden och gissningsvis kommer plexiglaset att bli ännu mer populärt i framtiden. 

Figur 36. Floureserande 
plexiglas med kanter som har 
en självlysande effekt. 

Figur 35. Broschyrställ 
tillverkat i transparent 
akrylplast (Fermprodukter, 
2007). 
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7.4 Trä 

I samband med formgivning och tillverkning i trä måste en mängd olika beslut 
göras bland annat angående träslag, ytbehandling och konstruktionslösningar.  
 
Massivt trä lämpar sig för konstruktioner som utsätts för stort slitage och där 
behov finns att slipa ner inredningsdetaljen flera gånger. Men eftersom massivt 
trä rör sig vid ändringar i temperatur och fuktighet, kan speciella 
konstruktionslösningar behöva göras. I stället för massivt trä kan träbaserade 
skivor användas. De är vanliga inom möbel- och inredningstillverkning. Det finns 
flera metoder för tillverkning av träbaserade skivor till exempel spånskivor, 
träfiberskivor, plywoodskivor och lamellträ (Dahlgren, Wistrand & Wiström, 2004). 
 
Tibrokök använder sig främst av spånskivor och MDF i sin tillverkning. Enligt 
Dahlgren, Wistrand och Wiström (2004) består spånskivor av sammanpressat 
träspån av fura eller gran med tillsats av lim (ca 10 %). De har ett lågt pris men är 
tunga och kan vara svåra att sätta samman. Längre fribärande hyllplan kan inte 
tillverkas av spånskiva då den inte har den böjhållfasthet som krävs. Eventuella 
deformationer som sker utanför materialets elastiska område blir därför bestående. 
För att få en hylla med större hållfasthet och undvika bestående deformation så 
kan kantlisterna göras av massivt trä.  
 
MDF (Medium Density Fiberboard) är en träfiberskiva som används vid 
möbeltillverkning. De flesta träslag kan användas till träfiberskivor vilka 
tillverkas av sönderdelat trä som pressas samman. MDF framställs i en torr 
process med syntetiskt bindemedel. Skivorna går att få i tjocklekar från 2.5-55 mm 
och de är starka, sega och slagtåliga. MDF har en slät yta som är färdig för 
ytbeläggning (Dahlgren, Wistrand & Wiström, 2004). 
 
Faner är, enligt Dahlgren, Wistrand och Wiström (2004), mycket vanligt att 
använda inom möbelindustrin. Det framställs av virke med hög kvalitet genom 
sågning, knivskärning, svarvning eller på konstgjord väg. Det limmas sedan på en 
konstruktion av enklare trä, så kallat blindträ. Alternativt används träfiberskivor 
som då måste ha goda limegenskaper och vara stabila vid temperatur- och 
fuktväxlingar. 
 
Tibrokök använder faner av flera träslag i sitt sortiment till exempel ek, björk, al 
och körsbär. Även valnöt har blivit allt populärare. Som ytbehandling erbjuder de 
till exempel lasyrmålat, betsat, klarlackat, vitkalkat och oljat trä.  
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7.5 Resultat 

När det var dags att välja material var det flera faktorer som behövde vägas in. 
Samtidigt som produkterna skulle kännas nytänkande, så var det viktigt att de 
passade in i Tibroköks sortiment. Genom att studera de material som redan 
används av Tibrokök gavs en bild av vilka träslag som kunde vara lämpliga till 
koncepten.  
 
Tibroköks blivande badrumssortimentet innehåller träslag som valnöt, bambu och 
teak. Som tidigare nämnts valdes att prototyperna till badrumsskåpen, efter 
önskemål från företaget, skulle tillverkas i teak och valnöt. Det breda 
badrumsskåpet faneras med valnöt och det smala faneras med teak. Som blindträ 
(det som faneras) används spånskiva. På grund av att handtaget måste fräsas ur 
på skåpsdörrarna behöver den delen däremot vara i massivt trä. Spegelglas 
kommer att användas i dörrarna. 
 
Bambu är ett träslag som enligt Tibrokök kommer att bli mycket populärt i 
framtiden. Det är ett spännande och annorlunda material som ger ett fräckt och 
nytt utseende. Detta stämmer bra överens med vad Plexi skall förmedla, därför 
kommer träkonstruktionen, vilket även det har nämnts tidigare, att faneras med 
Bambu.  
 
Rumsavdelaren är en produkt som är till för att visas upp, därför var tanken göra 
den utmärkande med avseende på val av faner, färg och belysning. En idé var att 
använda färgat transparant plexiglas, förslagsvis i en orange färg. Detta skulle 
bilda en spännande kombination tillsammans med bambun. Men på grund av den 
tid som det skulle ta att beställa färgat plexiglas kommer prototypen att byggas 
med transparant plexiglas GS. Men provbitar i orange färg och även andra färger 
kommer att beställas för utvärdering, och kommer att visas upp som ett alternativ.  
 
Vad gäller möjligheten att använda enbart spår med någon slags tapp istället för 
hjul, så är detta ej aktuellt. Efter att ha diskuterat möjligheten med flera olika 
personer med kunskap inom ämnet, och genom att ha testat olika varianter, har 
det visat sig att hjul i kombination med en skena är en mycket bra lösning. 
Kombinationen ger en hög slittålighet samtidigt som friktionen är låg. Skenorna, 
och även delvis beslagen, kommer att tillverkas i aluminium. Materialet har flera 
goda egenskaper, bland annat att vikten kan hållas ned.  
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7.6 Diskussion 

Att göra ett bra och korrekt materialval är ofta en avgörande faktor när en ny 
produkt ska utvecklas. Eftersom vi inte har så stor erfarenhet kändes valet inte 
helt lätt, men troligtvis kommer det att bli enklare ju fler gånger material behöver 
väljas. Trots att stor kunskap finns att hämta i olika böcker och tabeller, känns det 
säkrare att fråga någon med erfarenhet. Anledningen till detta är att material kan 
fungera olika beroende på sammanhanget, till exempel vad det kombineras med.  
 
Materialvalet gav oss en möjlighet att både friska upp och förnya de kunskaper 
som redan fanns. Det märktes tydligt under arbetets gång att de kunskaper som 
förvärvats under kurserna tillverkningsteknik, konstruktionsteknik och lätta 
konstruktionsmaterial kom till stor användning. Det var intressant att se hur 
olika resultatet kan bli, både konstruktionsmässigt och estetiskt, beroende på 
vilket material som väljs.  
 
Som resultat valdes olika material på de olika skåpen för att kunna se skillnaden. 
Troligtvis kommer badrumsskåpen, tillsammans med ytterligare skåp bilda en hel 
badrumsserie i Tibroköks sortiment. I verkligheten skulle då dessa skåp tillverkas 
i samma faner.  
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8 Slutgiltiga helhetskoncept 

Efter flera månader av intensivt arbete fyllda av både med- och motgångar, var 
målet äntligen uppnått och de slutgiltiga koncepten var klara. Resultatet blev fyra 
olika skåp: två varianter av badrumsskåp, en rumsavdelare och ett dekor-
/väggskåp. Det färdiga resultatet illustreras här nedan med hjälp av renderade 
bilder. Till badrumsskåpen samt Plexi återges även bilder på de prototyper som 
byggts upp. Beaktansvärt är att detta bara är prototyper, och att vissa små 
ändringar kan komma att ske i framtiden. Prototyperna visar däremot att 
koncepten är fullt möjliga att producera med de material och tillverkningsmetoder 
som erbjuds.  

8.1 Badrumsskåp 

Ett av de slutgiltiga koncepten resulterade alltså i två badrumskåp, vilka kan ses i 
sin helhet i bilaga 12. Idén bakom skåpen är ganska enkel, men med visst 
nytänkande kring form och beslag. När det under arbetets gång bestämdes att 
detta koncept skulle bli ett badrumskåp, anpassades skåpet något för att passa 
bättre in i just badrumsmiljön. I badrum där spegeln oftast har en central roll 
passar skåpet mycket bra, då dörrarna med spegelglas påminner om en inramad 
spegel. Denna spegel döljer dock även ett skåp med bra förvaringsmöjligheter av 
även mer skrymmande saker som till exempel hårspray, vilken i vanliga fall ofta 
får placeras ovanpå skåpet. Spegeln fungerar utmärkt i både stängt och öppet läge 
eftersom dörrarna aldrig behöver skjutas framför varandra vid öppning. 
Öppningen sker, likt de flesta skjutdörrar, genom att förflytta dörren eller 
dörrarna i sidled. Skillnaden med detta koncept är att beslag för utdragning av 
lådor, så kallade gejdrar, är applicerade på skåpet för att möjliggöra öppningen. 
Utdragsbeslagen är omarbetade och förändrade för att kunna förflytta dörrarna på 
ett bra sätt. Fördelen med detta sätt är att dörrarna kan skjutas utan att behöva 
några spår eller skenor att rulla eller glida i. Med hjälp av beslagen kan dörrarna 
fungera på ett svävande sätt och hela skåpet kan öppnas utan att halva spegeln 
måste skymmas alternativt täcka delar utav skåpet. Ett visst utrymme krävs dock 
vid sidan av skåpet för att dörrarna ska kunna öppnas. Utdragsbeslagen som är 
långt utvecklade har även en tilltalande mekanism, vilken kan fånga upp, dämpa 
och mjukt stänga dörren.  
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Prototyperna byggdes i teak- och valnötsfaner. Ytterligare träslag som 
badrumsskåpen skulle kunna erbjudas i är bambu, al och ek. Materialutbudet 
kommer troligtvis att bli beroende av vilka material det övriga badrums-
sortimentet kommer att finnas i. Ur miljösynpunkt är teak inget material att 
föredra och anledningen till att en av prototyperna byggdes i materialet var efter 
önskemål från företagets sida. Troligtvis kommer valmöjligheten att falla på 
kunden, och det blir därmed upp till varje individ att avgöra vilken påverkan han 
eller hon vill ha på miljön. 

Konstruktionen på det smala och det breda skåpet är mycket lika och den enda 
skillnaden är dörrarna. Det smala skåpet, vilket visas i figur 37 och 38, har bara 
en dörr, samtidigt som det bredare har två (se figur 39 och 40). Det smalare 
skåpets dörr har girade hörn, medan det bredares dörrar består av en tresidig ram 
med raka hörn. Att använda de girade hörnen ökar känslan av en spegelram och 
därför beslutades att denna utformning ska användas på eventuella framtida skåp.  

Figur 37. Det smalare badrumsskåpet ger 
ett mycket långsmalt intryck, mycket tack 
vare att enbart en dörr används.

Figur 38. De girade hörnen förstärker känslan av 
att det bara är en vanlig väggspegel, men i öppet 
läge visas det förvaringsutrymme som finns 
bakom dörren.  
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Spotlights har placerats i skåpets topp och botten, vilket ger ett effektfullt ljus 
riktat mot tak och ett eventuellt handfat. Som ett alternativ till trähyllor inne i 
skåpet skulle glashyllor kunna användas, och i så fall skulle även en belysning 
inne i skåpet vara aktuellt. 

Skåpen är byggda av fanerad spånskiva och är hopmonterade med hjälp av lim och 
träplugg, som är det monteringssätt som Tibrokök för det mesta utnyttjar. Skåpen 
består av två gavlar, två hyllplan, två täcklister, en botten och topp samt en rygg. 
Hyllplanen vilar på osynliga hyllbärare, som visas i figur 41, vilkas läge kan 
justeras efter egna önskemål. De hål som finns för att förflytta hyllplanen, och 
även ala plugghål, följer Tibroköks standard som är 32 cm mellan hålens centrum 
(32 cc). Dörrarna består av den runtliggande ramen, vilken är uppbyggd av delar 
sammanfogade med plugg och lim, samt en spegel. På ramens insida är ett spår 
urfräst för att kunna placera spegeln i.  

Figur 39. Det bredare skåpet i valnöt ger i 
stängt läge en illusion av att vara en hel 
spegel och skarven har försökts att göra så 
liten som möjligt. 

Figur 40. Dörrarna behöver aldrig korsa varandra och 
därmed kan spegeln utnyttjas optimalt både öppet och 
stängt läge. 
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8.1.1 Detaljlösningar 

Badrumskåpen är konstruerade och formgivna 
för att kunna använda utdragsbeslag vid 
öppning av dörrarna. Utdragsbeslag till 
kökslådor är hos många leverantörer långt 
utvecklade när det gäller dämpning av 
stängning samt självstängningsmekanism. 
Dessa funktioner eftersträvades vid ut-
vecklingen av skjutdörrsfunktionen och därför 
ansågs det att modifierade utdragsbeslag borde 

kunna användas med fördel. Tibrokök har ett 
flertal leverantörer av olika storters beslag. En 
leverantör är företaget Blum, vilkas beslag 
användes för att förverkliga skjutdörrs-
funktionen på badrumsprototyperna. Blums utdragsbeslag finns i en mängd olika 
utföranden med olika slaglängder och infästningsmöjligheter. Efter anskaffandet 
av beslag med integrerad dämpning och självstängning krävdes dock ytterligare 
modifikation för att anpassas till skjutdörrarna och skåpen.  
 
Det breda badrumskåpet med två dörrar kräver fyra beslag utav två olika sorter. 
De utdragsbeslag som införskaffas gjordes om för att få korrekt slaglängd, vilken 
är ca 210 mm. På de två beslag som är placerade på ovansidan av skåpet har även 
infästningen förändrats, för att beslaget ska kunna placeras så nära täcklisten 
som möjligt.(se figur 42) Detta för att kunna döljas på bästa sätt. Till sist har även 
två skruvar fästs på den mest rörliga delen för att, med hjälp av kompletterande 
beslag, möjliggöra infästningen i dörren. De två beslag som är fästa på skåpets 
undersida är förändrade på liknande sätt (se figur 43).  

 

Figur 41. Osynliga hyllbärare består av 
en liten halvmåneformad plastdetalj som 
passar i ett urfräst spår i hyllplanen. 

Figur 42. De beslag som placerats på 
ovansidan av badrumsskåpen har en 
anpassad slaglängd för skåpet ska kunna 
öppnas tillräckligt. 
 

Figur 43. Beslagen på undersidan är 
mycket lika de på ovansidan med 
vissa skillnader i infästningen. 
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8.1.2 Prototyp 

Det smala badrumsskåpet som är byggt i teak, 
ger precis som önskat, ett mycket långsmalt 
intryck (se figur 44). Eftersom skåpet är relativt 
litet passar det troligtvis bäst i lite mindre 
badrum. Som ett alternativt kan två stycken 
skåp hängas bredvid varandra över varsitt 
handfat. Belysningen fungerar mycket bra ihop 
med konstruktionen och förstärker känslan av 
en svävande spegel. I öppet läge, vilket syns i 
figur 45, finns goda förvaringsmöjligheter. För 
att göra förvaringen mer flexibel är som tidigare 
berörts båda skåpen utrustade med flyttbara 
hyllplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44. De smala badrumsskåpen 
passar mycket bra in i moderna 
badrum och genom att träslaget kan 
varieras ökar antalet miljöer där det 
passar.  

Figur 45. Trots att skåpet är litet finns 
goda förvaringsmöjligheter och hyllorna 
som är behandlade med matt lack är vid 
rengöring mycket enkla att torka av med 
en våt trasa. 
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Det bredare skåpet som är byggt i valnöt ger ett 
mäktigt och rejält intryck, vilket passar bra in i 
moderna badrum (se figur 46 och 47). Många av 
dagens badrum innehåller jacuzzi, bastu, vilstolar 
med mera, och är så stora att de istället skulle 
kunna kallas för relaxavdelning.  

För att undvika en vass kant har spegelglaset 
slipats på de sidor som möts i mitten. Skarven 
som då bildas i mitten signalerar till användaren 
att skåpet går att öppna.  

 

Figur 46. Det breda badrumsskåpet 
passar in i större badrum eftersom 
det kräver en större yta än det 
smala.  

Figur 47.  Skjutdörrsbeslagen gör öppningen och 
stängningen av skåpet till en upplevelse. Om skåpet 
skulle stängas för hårt, fångar beslaget upp dörren 
och stänger den mjukt.
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Figur 48. Plexi är en rumsavdelare som kan placeras på bänkskivan i 
hem med en öppen planlösning, för att avskilja köket från 
vardagsrummet och samtidigt behålla det luftiga intrycket. 

8.2 Plexi 

Plexi som kan ses i figur 48 är en rumsavdelare som kan placeras på köksbänken. 
I dagens moderna hem med öppna planlösningar, där ofta vardagsrum och kök är 
ett gemensamt rum, efterfrågas i allt större utsträckning någon typ av 
rumsavdelare. Rumsavdelaren får dock inte förstöra den öppna känslan, samtidigt 
som den ska vara tillräckligt stor för att dölja till exempel disken.  
 
 

 
 
 
 
Det som karaktäriserar Plexi är att en hel box med både tak och väggar skjuts för 
att öppna rumsavdelaren. Under början av projektet var kravet att rumsavdelaren 
skulle vara öppningsbar från två håll och ur detta växte idén fram att öppna båda 
sidor samtidigt. Eftersom formerna är välvda med radier krävs ett material som 
klarar av denna typ av formgivning, därför valdes plexiglas som är ett mycket 
flexibelt material med stora möjligheter. Själva stommen är tillverkad i högblank 
bambufanerad spånskiva och beslagen består av vanliga aluminiumskenor. 
Beslagen är specialanpassade till Plexis konstruktion och en detaljerad 
beskrivning över hur de fungerar återges under rubrik 8.2.1.  
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Plexi är även tänkt att användas som en utställningsprodukt vid olika mässor för 
att locka personer, och då främst målgruppen som är köpare av moderna kök, till 
Tibrokök. Tibrokök tror att Plexis ovanliga utseende och innovativa lösning av 
skjutfunktionen kommer att tilltala den målgrupp som bestämdes i början av 
projektet. För att göra Plexi mer uppseendeväckande och passande som 
utställningsprodukt användes en effektfull färgad belysning inuti skåpet när 
prototypen byggdes (se figur 49).  
 

 

 
 
 
 
 
Stommen till Plexi består av fanerad spånskiva, som har monterats med hjälp av 
lim och träplugg, vilket som tidigare nämnts är den montering som vanligen 
används av Tibrokök. Konstruktionen av stommen är mycket enkel och den består 
enbart av två gavlar och två hyllplan. Gavlarna är gjorda något bredare än 
hyllplanen för att rumsavdelaren ska gå att försluta.  
 
Plexiglaset beställdes ifrån Fermprodukter AB i Västerhaninge. Materialet som 
används till kåporna kallas Plexiglas GS och kommer att bockas till lämpliga 
radier. 

Figur 49. Med blå LED-belysning placerat under det nedersta 
hyllplanet blir konceptet mer fängslande för ögat och väcker ett 
intresse hos åskådaren. 
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8.2.1 Detaljlösningar 

Dekorskåpet Plexi öppnas och stängs genom att två plexiglaskåpor skjuts fram och 
tillbaka. Skjutfunktionen är löst genom att fyra skenor är fästa under nedersta 
hyllplanet, med tillhörande hjul och beslag, vilka möjliggör infästning i 
plexiglaskåporna. I beslagen som sträcker sig längs hela plexiglaskanten finns 
även infästningshål för de hjul som rullar i skenan. Plexiglaset skruvas fast längs 
hela beslaget och hjulen kan sedan fästas emellan två muttrar, vilket medför 
ställbar höjd.  

8.2.2 Prototyp 

Rumsavdelarens prototyp i 
bambufaner ligger väldigt rätt i 
tiden. Bambu är ett material som 
troligtvis kommer att öka i 
popularitet och passar därmed 
mycket bra på rumsavdelaren som 
även är tänkt att användas vid 
mässor och utställningar (se figur 
50 och 51). 

 

 

Figur 53. På varje sida av plexiglaskåporna finns hål 
vilka utgör handtag. 

Figur 54. Plexi är en mycket annorlunda produkt som kan användas i flera olika 
miljöer. Den kan placeras på breda såväl smala bänkskivor alternativt användas 
som en sideboard.  
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8.3 Hyllor 

Under förstudien visade det sig att kökstrenderna var riktade åt två olika håll, 
dels åt det extremt moderna och avskalade köket, dels åt det mer ombonade och 
hemtrevliga köket. Hyllorna, se figur 55, är ett koncept som passar bra in i det 
moderna och stilrena köket. Idén kommer ifrån att alltfler väggskåp ersätts utav 
öppna hyllor. Detta är relativt opraktiskt och för att göra det hela något mer 
användbart fästes dörrar direkt på hyllorna. På så sätt behölls den öppna känslan 
av enbart hyllor, samtidigt som en möjlighet att till viss del försluta skåpet 
uppstod.  
 
För att skjuta dörrarna i sidled används aluminiumskenor i kombination med hjul. 
Beslagen döljs av en täcklist som är placerad på den översta respektive understa 
hyllan. Dörrarna kan inte passera varandra och på grund av detta finns det en 
öppen yta som aldrig går att stänga till, vilken också förstärker den luftiga 
känslan.  
 
Dörrarna är tillverkade i transparent, alternativt frostat glas (se figur 56), med en 
trälist högst upp respektive längst ned. Trälisten används för att dölja de 
täcklister som i sin tur gömmer beslagen. Att avsluta dörrarna med en trälist ger 
också ett mer spännande intryck och passar bra ihop med den övriga 
konstruktionen. Som omväxling skulle dörrarna kunna tillverkas helt i trä, vilka 
då skulle förvandla Hyllor till ett förvarings-/väggskåp och inte bara ett dekorskåp 
för snygga föremål. 
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Figur 55. Konceptet Hyllor är placerat mellan två väggskåp och ger på så sätt en öppen och 
luftig känsla i köket. Här visas konceptet med dörrar i klart glas. 

Figur 56. För att kunna dölja innehållet något mer, och även som en fräsch detalj, kan frostat 
glas användas.  
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Tanken är att Hyllor ska placeras mellan två väggskåp i köket, alternativt som ett 
avslut och därmed bara ha ena änden fäst i ett väggskåp medan den andra är fritt 
hängande. Redan under idégenereringsfasen diskuterades problemet med 
frihängande hyllor. Ofta uppstår en sviktning/böjning, och därmed kan inte 
avståndet mellan hyllorna hållas konstant, vilket är en förutsättning för att 
skjutfunktionen ska fungera tillfredsställande. Då Hyllor inte enbart är 
frihängande, utan också är infäst i väggskåpen kan problemet undvikas. Eftersom 
ingen prototyp byggdes kunde inte konstruktionens beständighet mot sviktning 
undersökas och därför utfördes hållfasthetsberäkningar, vilka kan ses 
noggrannare i bilaga 10. 

8.3.1 Beräkningar 

För att kunna använda sig av skjutdörrar på hyllor som inte är sammanbundna, 
krävs det att hyllorna inte sviktar i någon större utsträckning. Om sviktning 
skulle uppstå kan de beslag som dörrarna är fästa i spåra ur eller kärva. Med 
detta i åtanke har det, trots att det sällan utförs inom möbelindustrin, gjorts 
hållfasthetsberäkningar på hyllplanen. Framförallt för att kunna dimensionera 
hyllplanen då provning i nuläget inte är möjlig på någon prototyp. 
 
Beräkningarna är gjorda på de reglar eller lister i massivt trä som hyllplanets 
skiva vilar på. Skivans egen bärförmåga har det bortsetts ifrån då den är gjord av 
spånskiva. Spånskiva är ett visköst material som vid långtidsbelastning kommer 
att ge efter och mista sin bärförmåga (Lennart Ljungberg, personlig kontakt, 28 
maj, 2007). Efter att ha bestämt spånskivans vikt samt en antagen maxbelastning 
användes de resulterande krafterna för att dimensionera reglarna, vid en bestämd 
maximal nedböjning på 1 mm. Beräkningarna gjordes enligt elementarfall av fritt 
upplagd balk, hämtade ur Sundström (1999). Då tjockleken på de bärande listerna 
i massiv ek var bestämd till 28 mm, resulterade beräkningarna i att den höjd som 
krävdes för maximalt tillåta 1 mm nedböjning var 78 mm.  
 
När listerna ska fästas i båda ändar kommer infästningen bidra till att 
nedböjningen blir mindre än vid fallet med fritt upplagd balk. Dessutom kommer 
den list som sitter längs hyllans baksida fästas i vägg på ett flertal positioner, 
vilket ytterligare kommer att minska nedböjningen drastiskt. På grund av de två 
föregående anledningarna har höjden på listerna bestämts till 60 mm, vilket med 
största sannolikhet bör tillgodose kravet på styvhet. Vid eventuell produktion 
kommer konstruktionen att testas i form av prototyper. 
 



Högskolan i Skövde  Examensarbete i integrerad produktutveckling 
Institutionen för teknik och samhälle  Utveckling av skjutdörrkoncept för hemmiljö 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
59 

Blomgren, Olofsson och Ottosson 
 

9 Överlämnandet 
Det material som överlämnas består av färdiga fysiska prototyper av skåp och 
beslag, virtuella 3D-modeller, ritningsunderlag, skisser, samt denna rapport. 
Materialet är ett underlag för ytterligare utvärdering och utveckling. Det koncept 
som kallas Hyllor lämnas över i form utav en 3D-modell, vilken kan användas för 
att i framtiden bygga en fysisk prototyp som ger möjlighet för ytterligare 
utvärdering. Prototyper av de två övriga koncepten finns nu till Tibroköks 
förfogande för att genomföra eventuella användartester, för att få återkoppling 
från verkliga användare angående estetik, samt för att undersöka till vilken grad 
den tänkta målgruppen känner sig tilltalad av produkten. De beslag som är 
tillverkade till prototyperna är gjorda för att ge en möjlighet att utvärdera den 
tänkta funktionen. Vid eventuell fortsatt utveckling för serieproduktion krävs 
ytterligare optimering för anpassning mot tillverkningsprocessen, samt 
förmodligen ett samarbete med någon utav Tibroköks beslagsleverantörer. 
 
De mål som sattes upp i början av examensarbetet anses vara uppfyllda då det 
material som överlämnas motsvarar de krav som ställdes i den tidiga 
uppdragsbeskrivningen. 

10 Diskussion 
När dagarna var som gråast i mitten av november inleddes sökandet efter ett 
lämpligt företag att utföra examensarbetet tillsammans med. Redan från början 
var vi överens om att köksföretag var det som vi helst ville jobba tillsammans med. 
Mycket på grund utav att det hela tiden sker en nyutveckling inom branschen, 
både vad gäller utseende och tekniska finesser. En folder gjordes för att beskriva 
oss själva, designingenjörsprogrammet och våra mål, ambitioner och 
förhoppningar på det kommande examensarbetet. Det var mycket segt till en 
början men efter ett ihärdigt ringande fick vi äntligen napp på det lokala 
köksföretaget Tibrokök. 
 
Examensarbetets upplägg och dess arbetsgång 

Examensarbetet inleddes med en mycket omfattande förstudie, där trender, 
konkurrenter, beslag och skjutdörrar i största allmänhet undersöktes. Detta var 
mycket tidskrävande, och ofta tvivlade vi på om det var nödvändigt att göra en så 
pass grundlig förstudie. Nu, när examensarbetet är klart, och vi sitter här för att 
skriva den slutliga diskussionen är vi alla överens om att det var värt allt slit. 
Förstudien har präglat hela examensarbetet eftersom all den kunskap som vanns 
kunde utnyttjas på ett mycket bra sätt när idéer och koncept skulle tas fram. När 
idégenerering startade blev det ett febrilt skissande som inledde fasen. Det fanns 
så många idéer i våra huvuden som ville ut och ned på pappret. När idéerna 
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började sina, togs hjälp ifrån olika kreativitetsmetoder. Mest effektivt var 6-3-5, 
eftersom hjälp då togs ifrån övriga studenter vid designingenjörsprogrammet, som 
tidigare inte hade varit i kontakt med projektet. Detta ledde till att nya 
angreppssätt och lösningar på skjutdörrsfunktionen kom fram. 
Idégenereringsfasen gick väldigt smidigt, mycket tack vara den ingående 
förstudien. Arbetet flöt på mycket bra och de idéer som kom fram mottogs varmt 
av företaget.  
 
Arbetet gick vidare med att utveckla idéerna till koncept. Även här fick vi 
användning av den kunskap som förvärvats under förstudien. Att ha bra koll på 
trenderna var mycket viktigt eftersom vår målgrupp var trendmedvetna och 
inredningsintresserade. De skåp som utvecklades kunde därmed anpassas till den 
moderna målgruppen, och på så sätt förhoppningsvis tilltala dem i en större 
utsträckning. 
 
Vi insåg relativt snart att det skulle bli svårt att komma fram till en helt ny 
lösning på skjutdörrsbeslagen och att det bästa istället var att göra en 
modifikation av befintliga system. Men för att kunna göra dessa modifikationer 
krävdes dock kunskap om vilka olika typer av beslag som fanns, hur de fungerade 
och hur de var uppbyggda. Denna kunskap erhölls även den under förstudien, men 
trots att kunskapen om beslagen fanns var detta den svåraste delen av projektet. 
För att kunna kontrollera om skjutdörrsbeslagen höll en tillräckligt hög 
kvalitetsnivå, samt var möjliga att anpassas till våra skåp, krävdes tester av olika 
slag vilket i sin tur fordrade en beställning av olika typer av beslag. Tyvärr tog det 
lång tid att få hem beslagen, och ibland fick vi vänta i flera veckor. Detta gjorde att 
hela konceptutvecklingsfasen blev segdragen. Till slut bestämde vi oss dock för 
lämpliga beslag och de slutgiltiga förändringarna av skåpen kunde göras.  
 
Det allra sista som gjordes var att förbättra de renderade bilderna, som tidigare 
hade gjorts i Pro/Engineer. Istället användes nu Alias, eftersom detta program är 
avsevärt bättre när det gäller rendering. Prototyper byggdes för att få en bättre 
uppfattning om både utseende och funktion. Trots att allt kan se bra ut i datorn, är 
det tyvärr inte säkert att det gör det i verkligheten. Idag är det många som förlitar 
sig alltför mycket på datorer. Det bästa sättet att kontrollera olika funktioner och 
former är att göra verkliga modeller. De behöver inte vara särskilt avancerade, 
utan det räcker med en enkel mock-up i kartong. Vi har till viss del använt oss 
utav enklare mock-ups, och om vi skulle göra samma projekt igen skulle vi 
troligtvis utnyttja modellbyggande ytterligare och på ett tidigare stadium.  
 
Resultatet  

Vi är mycket nöjda med resultatet och vår förhoppning är att skåpen ska tilltala 
målgruppen, både rent användarmässigt men också på fler nivåer, som har 
nämnts tidigare i rapporten. Vi har försökt att ha målgruppen i åtanke hela tiden, 
och sökt efter lösningar som kan tilltala dem. Under kapitlet Användarcentrerad 
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design tar vi upp de förändringar som produktutveckling har, och håller på att 
genomgå. Det talas om att funktionalitet har blivit ett krav och att 
användarvänlighet är något som en produkt förväntas ha. Istället eftersöks 
produkter som frambringar andra känslor som till exempel välbehag. Vi har därför 
med olika val försökt att ge vår målgrupp någon typ av välbehag och här nedan 
presenteras några exempel på detta: 
 
 
Physio-pleasure (fysiskt välbehag) 
Det första, mest självklara välbehaget som går att sträva efter är ett fysiskt 
välbehag. Detta har gjorts genom bra ytfinhet och ett exklusivt materialval. Den 
urfräsning som finns för att skjuta dörrarna i sidled har en rundad form i botten, 
vilket känns bra mot fingertopparna när skåpet öppnas. Skåpen attraherar 
därmed både syn och känsel.  
 
 
Socio-pleasure (socialt välbehag) 
Moderna kök tenderar att gå mer emot utställningskök, vilka ska kunna visas upp 
för familj och vänner. Genom att göra en snygg och annorlunda design på skåpen, 
och använda en effektfull belysning har vi åstadkommit ett socialt välbehag. 
Besökare som ser skåpen ska bli imponerade och en diskussion kommer 
förhoppningsvis att föras kring hur moderna och fräcka skåpen är. Detta gäller 
framförallt Plexi som är gjord för att väcka uppmärksamhet, både i hemmet och på 
mässor.  
 
 
Psycho-pleasure (psykiskt välbehag) 
Trots att funktionalitet, som tidigare nämnt, är förutsatt borde en ytterligare 
förfining av denna kunna bidra till att ökat psykiskt välbehag. Därför tror vi att 
konstruktionen i badrumsskåpen, med en mjuk självstängningsmekanism, 
kommer att erbjuda något utöver det förväntade och på så sätt bidra till att denna 
typ av välbehag uppkommer.  
 
 
Ideo-pleasure (ideologiskt välbehag)  
Ideologiskt välbehag var mycket svårt att identifiera och arbeta med eftersom det 
relaterar till människors smak, värderingar och strävanden här i livet. Vi kunde 
anpassa utseendet på skåpen genom att använda mycket enkel, rak och avskalad 
design och på så sätt tilltala den trendmedvetne som i sin tur kommer att känna 
ett välbehag. 
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Miljöaspekter 
 
Nu, liksom i framtiden kommer stor fokus ligga på miljövänliga produkter och 
tillverkningssätt. Nordens officiella miljömärkning, Svanen, ges till kök som är 
miljövänliga från råvara till avfall. För att ett kök skall miljömärkas med Svanen 
får färg, lack och lim endast innehålla ett minimum av organiska lösningsmedel. 
Träet får inte komma från hotade skogar och inte heller vara behandlat med 
bekämpningsmedel. Spånskivornas tillverkningsprocess måste vara både 
energisnål och miljövänlig. Plaster som används får inte innehålla några farliga 
tillsatser och metallerna inte vara belagda med tungmetaller. Svanen tar inte bara 
hänsyn till miljöfarliga kemikalier och utsläpp. De ställer också krav på både 
funktion och kvalitet (Svanen, 2007) 
 
Vår förhoppning är att Tibrokök inom en snar framtid kommer att uppfylla kraven 
för att deras kök och badrum ska bli miljömärkta med Svanen. Våra produkter 
följer Tibroköks miljöpolicy och vi har till exempel valt att använda faner i stället 
för massivt trä. Skenorna och beslagen är tillverkade i aluminium som är 
återvinningsbart. Genom att produkterna håller god kvalitet och har lång 
livslängd medverkar vi även till ett samhälle som inte går ut på ”slit och släng”. 
 
Samarbetet med företaget 

Att samarbeta med Tibrokök har fungerat mycket bra. Vi har under hela 
examensarbetet fått den hjälp som har behövts och blivit bemötta på ett 
exemplariskt sätt. Samarbetet har varit mycket lärorikt, och har givit oss 
kunskaper som vi kommer att bära med oss in i vårt kommande arbetsliv. Inför 
framtiden kan vi därför rekommendera andra designingenjörer att göra sitt 
examensarbete tillsammans med Tibrokök.  
 
Framtiden 

De prototyper som har byggts visar att skåpen är möjliga att börja tillverkas på 
Tibrokök. Dock har de beslag som använts genomgått visa modifikationer och finns 
alltså inte på marknaden idag. Det som krävs är att Tibrokök för en diskussion 
med sina leverantörer om att börja tillverka något liknande. Vår förhoppning är 
att detta ska gå att lösa.  
 
Vi anser att det material som överlämnas i form av ritningar, datormodeller och 
prototyper är långt utvecklade och har stora möjligheter. Det kommer trots detta 
troligtvis krävas att ytterligare prototyper byggs innan ett helt perfekt resultat är 
uppnått. Vi önskar Tibrokök lycka till med detta och återigen vill vi tacka för den 
här tiden. 
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Specifikation till examensarbete inom integrerad produktutveckling  
15 poäng C-nivå 
 
Namn:    Personnummer:   Kontakt: 
 
Fredrik Blomgren   810217-5570   a04frebl@student.his.se 
Lina Olofsson   840315-5966   a04linol@student.his.se 
Magdalena Ottosson  850902-4942   a04magot@student.his.se 
 
Uppdragsgivare 
Tibrokök startade som ett familjeföretag 1947. Idag ingår Tibrokök i Jamie Industries koncernen, där New 
Cap Industries AB är moderbolag. Tibroköks VD heter Peter Eriksson och företaget har idag cirka 70 
anställda. 
 
Tradition, kunskap och yrkesskicklighet är själva essensen i allt Tibrokök gör. Detta kombinerat med 
modern teknik ger rätt förutsättningar att utveckla och förnya kök. 
 
Bakgrund 
För Tibroköks sortiment ritades år 2000 en ny serie kallad Sväva, vilken främst var tänkt för kontorsmiljö. 
I serien Sväva ingick ett mindre skåp med skjutdörrar i glas, vilket p.g.a. bristfällig funktion aldrig lämnade 
prototypstadiet. Tibrokök vill nu undersöka möjligheten att utöka sortimentet med skjutdörrar som 
motsvarar de krav som företaget ställer på sina produkter. Företaget vill finna lösningar för att kunna 
använda väl fungerande skjutdörrar på olika sorters skåp.  
 
Uppdragsbeskrivning 
Att utveckla dörrar, skåp och beslag för att möjliggöra skjutdörrsfunktion på olika platser inom köksmiljön. 
De väl fungerande lösningarna ska vara, smäckra, estetiskt tilltalande och passa ihop med befintligt 
sortiment. Målet med arbetet är att undersöka möjligheten att införa skjutdörrar i Tibroköks sortiment, 
genom att arbeta fram olika lösningar anpassade för olika typer av skåp. För att funktionen ska fungera 
tillfredställande måste dörrar och beslag anpassas och utvecklas på olika sätt för olika typer av skåp. 
Skjutfunktionen ska med hjälp av olika lösningar möjliggöras för överskåp med träluckor, vitrinskåp med 
glasdörr samt rumsavdelare med öppning från båda håll. Uppdraget innebär alltså formgivning och 
konstruktion av tre typer av skåp, tre typer av dörrar, samt dolda beslag för skåp- och dörrmontering med 
infästning i trä respektive glas. Allt med fokus på att optimera skjutdörrsfunktionen på ett snyggt och väl 
fungerande sätt.  
 
Under projektet kommer enklare mock-ups tillverkas för att testa funktionen. Detta är ett krav för att 
uppdragsgivaren ska kunna kontrollera konceptens funktionsduglighet. Det slutliga konceptet ska realiseras 
med en väl fungerande prototyp eftersom det annars inte är möjligt att avgöra dess kvalitet, användbarhet, 
funktion, hållbarhet m.m. 
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Krav för samtliga skåp  
• Tillverkningen av skåpen ska vara anpassad till Tibroköks maskinpark.  

• Hålla för upprepade sidokrafter 

• Slitstark  

• Dold infästning (beslag för montering av skåp och dörrar) 

• Inget oväsen vid skjutning 

• Lätt att skjuta  

• Lätt att använda 

• Estetiskt tilltalande 

• Hygienisk 

Överskåp 

• Hängas upp på vägg 

• Fungera sida vid sida med befintliga överskåp 

• Passa ihop med övrigt sortiment 

Vitrinskåp 

• Glasdörrar 

• Belysning (önskemål) 

Rumsavdelare 

• Glasdörr 

• Öppning från båda håll, alt. snygg fram och baksida 

• Placeras på bänkskiva 

• Belysning (önskemål) 

Tidsplanering 
I den inledande fasen ska en förstudie göras, i vilken befintlig marknad undersöks och designproblem 
identifieras och dokumenteras i en problemspecificering. För att identifiera dessa problem bör olika 
undersökningar göras angående t.ex. hantering, användning och funktion. Efter idégenerering sker 
konceptval med hjälp av olika metoder. Modeller och prototyper ska tillverkas för att möjliggöra realistisk 
utvärdering av olika lösningar på skjutdörrsfunktionen. Slutligen ska arbetet resultera i ritningar och cad-
modeller, som med företagets hjälp ska leda till en fungerande prototyp på ett eller flera av skåpen.  
 
En preliminär tidsplanering bifogas med detta dokument. 
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Förutsättningar 
Företaget tillhandahåller lokaler, arbetsmaterial, maskiner och hjälp vid prototyptillverkning. De står även 
för resekostnader. Vad gäller övrig ersättning, kommer detta att tas ställning till i slutet av projektet. 

Redovisning 
Redovisningen av examensarbetet kommer att ske muntligt och skriftligt på Högskolan i Skövde. En 
redovisning kommer även att genomföras på företaget. 
 
Handledare 
 
Högskolan i Skövde:   Tibrokök: 

Ivar Inkapööl (25)   Peter Eriksson 
Christian Bergman (5) 
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Kök 
 
http://www.kvik.com 
 
http://www.vedum.se 
 
http://www.newkitchen.se 
 
http://www.ikea.com 
 
http://www.marbodal.se 
 
http://www.kvanum.com 
 
http://www.ballingslov.se 
 
http://www.hth.se 
 
http://www.jkedesign.se 
 
http://www.myresjokok.se 
 
http://www.leicht.de 
 
 
Beslag 
 
http://www.trident.se 
 
http://www.aluland.se 
 
http://www.aconal.se 
 
http://www.berjo.se 
 
http://www.garderobspecialisten.com 
 
http://www.prido.se 
 
http://www.inredningsglas.com 
 
http://www.skbv.se 
 
http://www.byggtjanst.se 
 
http://www2.habo.com 

 
http://www.jbcompany.se 
 
http://www.hawa.ch 
 
http://www.hawa-eku.com 
 
 
Skjutdörrar 
 
http://www.eku.ch 
 
http://www.elfa.com 
 
http://www.skjutdorrar.nu 
 
http://www.kadesign.se 
 
 
Övrigt 
 
http://www.plastmekano.se 
 
http://www.fermprodukter.se 
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Anna 24 år 
 
Anna Svensson är 24 år och bor i en etta i centrala Örebro. Hon ska gifta 
sig om två veckor med Martin, som också han är 24 år. De träffades på 
högstadiet och är nu redo för att gifta sig, flytta till villa, skaffa barn och 
så vidare.  
 
Anna är väldigt upptagen med bröllopsplanerna men samtidigt försöker 
hon även planera flytten till deras nybyggda funkishus utanför centrum. 
Det är mycket som måste bestämmas: tapeter, färg, badrum, möbler, kök 
med mera. Just nu håller Anna på att planera hur köket ska se ut och 

hon läser därför mycket inredningstidningar och kökskataloger. Anna gillar den moderna, 
strama inredningsstilen, men det får inte gå så långt att funktionen bli lidande. Hon tycker 
att det är viktigt att stilen ska passa huset.  
 
Som person är Anna mycket glad och utåtriktad. Hon älskar att ha mycket omkring sig och 
att få umgås med sina vänner. Anna och Martin har saknat att kunna bjuda hem sina 
vänner på middag eller kanske bara ett glas vin. De längtar efter sitt stora, härliga, 
praktiska, snygga men samtidigt funktionella kök.  
 
Anna jobbar som säljare på Telia. Det är inte hennes drömjobb eftersom hon har läst 
ekonomi på högskolan i fyra år. Hon söker därför andra tjänster som är mer inriktade på det 
hon är utbildad till.  
 
På fritiden gillar Anna att fika, umgås med vänner, läsa och shoppa. Hon har ett stort 
intresse för mode i alla dess former. Träning är inte något för Anna, men hon försöker ta sig 
till gymmet någon gång i veckan. 
 
 
Karl 53 år 
 

Karl Andersson är 53 år och bor tillsammans med sin fru Eva i en gul villa 
utanför Stockholm. Villan är byggd på 1970-talet och är i behov av en 
renovering. Karl är ganska händig av sig och tycker om att fixa i hemmet. 
Förra sommaren renoverade han badrummet på övervåningen och i höstas 
tvättstugan. Eva tycker inte att detta är nog, utan hon vill även att köket 
ska renoveras. Till en början var Karl emot detta, men efter lite 
övertalning från sin fru har han ändrat sig. 
 
Problemet är att Karl inte har så mycket tid över just nu. Han jobbar som 

chefsläkare på Södersjukhuset och på senaste tiden har det varit väldigt mycket på jobbet. 
Men bara det börjar det lugna sig på jobbet kan det vara skönt med ett litet projekt hemma.  
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Karl har svårt för att bestämma sig för vilken stil han vill ha på det nya köket. Han gillar de 
klassiska köken, som enligt hans mening aldrig kommer att gå ur tiden. Samtidigt som han 
tycker att de nya moderna köken är tilltalande med sina rena och enkla former. Helst av allt 
skulle han nog vilja blanda stilarna för att få fram ett optimalt kök.  
 
På fritiden gillar Karl att spela golf med några av sina kollegor från sjukhuset. Han har 
även ett stort intresse för matlagning och lagar nästan alltid middagarna hemma. Det blir 
vanligtvis husmanskost, men ibland testar han något nytt från till exempel det asiatiska 
köket.  
 
 
Patrik 33 år 
 

Patrik är 33 år och bor i en fräsch takvåning i Stockholm med sin fästmö 
Nina som är 29. Patrik jobbar med reklamfilm och har varit mycket 
framgångsrik i sitt jobb de senaste åren. För fyra månader sedan flyttade 
Patrik och Nina till 3-rummaren där de nu bor och har sedan dess varit 
flitiga med att försöka inreda med snygga retrodetaljer från 50- och 70-
talet. Det har blivit något av en hobby för Patrik att leta efter designmöbler 
och inredningsdetaljer från just denna tid. Att blanda modern funktion 
med retrodesign blir en riktigt snygg kombination. Köket och badrummet 
är kvar att renovera. Det finns så mycket att välja bland att Patrik och 

Nina bestämde sig för att vänta lite med att göra om tills de var säkra på vilken stil de ville 
ha.  
 
Patrik känner ofta att han jobbar dygnet runt eftersom idéer till nästa reklamfilm kan 
komma när som helt. Men han trivs otroligt bra med sitt jobb och tycker att det är roligt och 
givande. För att kunna koppla av brukar han ta med Nina på weekendresor till olika platser 
i Europa. De brukar inte planera något utan tycker om att strosa omkring på stan och 
upptäcka spännande butiker och restauranger.  
 
Matlagning är något som Patrik tycker är intressant men sällan har tid till. På veckorna blir 
det ofta hämtmat eller sallad, men på helgen brukar han och Nina försöka laga någon lyxig 
maträtt. Resultatet är varierande men han måste erkänna att det är Nina som kan mest i 
köket.  
 
Några barn är det inte tal om riktigt än. Just nu är det karriären som gäller, Nina är på god 
väg att slå igenom som skådespelerska och Patrik känner ingen brådska. 



Bilaga 3 Personas 
________________________________________________________________________________________________ 
   

 

Carina 45 år 
 

Carina Andrén är 45 år och bor i en villa strax utanför Skövde. 
Carina är ensamstående och har tillsammans med sin före detta 
man Olof tre stycken barn. Barnen är 12, 15 och 19 år gamla och 
bor allesammans hos Carina. Deras far har ett arbete där han 
reser mycket och därför bestämde de vid skilsmässan att det vore 
bäst om barnen bodde med Carina. 
 
Carina arbetar som sjuksköterska på Norrmalms vårdcentral i 
Skövde. Hon trivs väldigt bra med sitt arbete, men kan ibland 
önska att det gav mer pengar eftersom tre tonåringar inte är 

gratis. Carina drömmer sig ofta bort, och tänker på hur det skulle vara att tjäna mer pengar. 
Varje fredag köper Carina fyra stycken trisslotter, en till varje familjemedlem, med 
förhoppningen om att vinna lite pengar. Detta har Carina gjort i snart tio år, och som mest 
har hon vunnit en tusenlapp, men det blir mest nitlotter eller en och annan 50-lapp. Men i 
förra månaden hände det otroliga och Carina vann 1 000 000 kronor. Hon har fortfarande 
inte riktigt förstått att det verkligen är sant och allt känns som en stor, lång och härlig dröm. 
 
Med pengarna har Carina tänkt köpa ett nytt kök. Ett nytt kök är en stor investering, men 
eftersom Carina har ett stort intresse av allt som har med matlagning och framförallt 
bakning att göra, kan hon inte tänka sig något bättre att lägga pengarna på. Intresset har 
dock en baksida eftersom varje kanelbulle nuförtiden verkar vilja lägga sig i en ring runt 
magen, annat var det när Carina var ung. Men Carina värdesätter varje fika, och tycker att 
lite trivselvikt bara indikerar på välmående. Carina är en riktig livsnjutare och nu när 
barnen är så pass stora att de klarar sig själva kan Carina lägga mycket tid på sig själv. Hon 
åker till exempel ofta på små shoppingturer med väninnorna och ett glas rött vin på kvällen 
är standard.  
 
Villan som Carina bor i är full av småsaker, Carina är en riktig samlare. Men på senare tid 
har Carina fått upp intresset för mer modern inredning och försöker steg för steg rensa i 
hemmet för att få ett mer stilrent boende. Därför är valet av kök enkelt: det ska vara stort, 
luftigt och ha raka linjer. Inget onödigt krafs som stör ögat och allt blommigt porslin ska 
bytas ut mot enfärgat. Gardinerna ska vara vanliga, raka paneler och tapeterna ska vara i 
någon ljus nyans.  
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Magnus 39 
Magnus är 39 år och ungkarl, vilket han gärna stoltserar med. Genom 
sitt välbetalda jobb, reser han mycket runt om i Europa och träffar 
därför ständigt nya människor. Magnus vill gärna se sig själv som 
väldigt social och charmig, han omger sig gärna med många vänner 
och en rökig god whiskey. Familjelivet har aldrig riktigt lockat 
Magnus, han har lätt för att träffa kvinnor men är inte alls 
intresserad av att binda sig. 
 
Teknik intresserar honom och han är ständigt på jakt efter det 
senaste. Bilar får honom självklart också intresserad, men även om 
han inte erkänner det så kan faktiskt Magnus inte alls mycket om 

bilar. Han vill bara att de ska fungera, glänsa och få honom att se riktigt snygg ut när han 
kör dem. Det samma gäller egentligen när det kommer till inredning. Magnus gillar sitt 
stilrena, maskulint inredda hem, men det är hans syster Johanna som hjälpt honom inreda 
det. Hon har jobbat mycket med inredning och även läst konstvetenskap. Magnus försöker 
snappa upp så mycket som möjligt när Johanna berättar om olika konstnärer och arkitekter.  
 
Till en början ville Magnus mest lära sig lite konstnärssnack som han kunde stoltsera med 
inför nya bekanta, men till hans egen förvåning är han faktiskt äkta intresserad av konst. 
Han har själv aldrig målat eller skulpterat något, men känner sig mer och mer sugen på att 
prova. Vad gäller matlagning är Magnus stolt över att vara riktigt kunnig. Han brukar 
förstås inte laga så mycket vardagsmat, utan mer rejäla kötträtter som kan serveras med 
kryddigt rött vin. Magnus har ett påkostat kök med många exklusiva köksredskap som 
imponerar på många. Hans espressomaskin ligger honom varmt om hjärtat, men vad gäller 
matlagning tycker han att ett par riktigt bra och vassa köksknivar är det viktigaste. 
 
 
Therese, 33 

Therese är 33 år och bor utanför Hjo. Tillsammans med sin fästman 
Mikael flyttade de till en 50-talsvilla för ett par månader sen. Therese 
födde nyligen deras son Leo och är nu mammaledig från sitt jobb som 
personalchef på ett välkänt företag. Therese och Mikael trivs jättebra i 
det lilla villaområdet där de bor. De känner att det blir ett perfekt ställe 
för deras barn att växa upp. Huset är rymligt och var nyrenoverat 
utvändigt när de flyttade in. Även badrummet var nygjort med det 
senaste inom badrumsinredningar, helt i Thereses smak. Köket var 
fräscht, men inte mycket ändrat sedan 80-talet. Therese, som gillar den 
minimalistiska och stilrena modetrenden som gäller nu, har börjat 
planera inför en köksrenovering. Eftersom hon själv har fullt upp med 

lille Leo och Mikael jobbar så har de tänkt anlita hantverkare till renoveringen av köket.  
 
När Leo sover och Therese har lite ledig tid över brukar hon luta sig tillbaka i sin eleganta 
skinnfåtölj och kolla i kökskataloger. Det avskalade stilrena modet tilltalar verkligen 
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Therese, hon blir stressad och irriterad om det är för mycket saker som ligger och skräpar. 
Hon vill istället inreda med några få snygga föremål strategiskt utplacerade och det ska 
vara sparsamt med färg. Att motionera och sporta är något som både Mikael och Therese 
njuter av. Therese som inte har kunnat motionera under de senaste månaderna är väldigt 
sugen på att komma igång igen. Det finns massa mysiga landsvägar runt om 
bostadsområdet som blir perfekta för löpning.  
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1. Har du någon gång använt skjutdörrar? (vid nej, hoppa till fråga 4) 
 
 
 
2. I vilken miljö och i vilket sammanhang använde/använder du skjutdörrar? 
 
 
 
3. Upplevde du några problem vid användandet av skjutdörrar? 
 
 
 
4. Kan du se några fördelar med skjutdörrar jämfört med vanliga dörrar med gångjärn? 
 
 
 
5. Kan du se några nackdelar med skjutdörrar jämfört med vanliga dörrar med gång- 
järn? 
 
 
 
 
6. Har du en positiv eller negativ uppfattning av skjutdörrar? 
 
 
 
 
7a. Vilka tre ord symboliserar ditt intryck av skjutdörrar bäst?(ringa in tre ord) 
 
lyxigt billigt fult krångligt modernt fräckt 
 
snyggt praktiskt roligt onödigt dyrt funktionellt  
 
Annat______________________________________ 
 
 
7b. Kan du specificera vad som gav dig intrycket?  
 
 
 
8. Har du något förslag på hur en skjutdörr kan göras bättre? 
 
 
 
9. Har du, eller skulle du kunna tänka dig att ha skjutdörrar hemma i ditt kök? 
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Designbrief  
 
Produkterna som ska arbetas fram är tre olika typer av skåp med en ny elegant 

skjutdörrsfunktion. De tre skåpen; köksskåp/överskåp, vitrinskåp och 

rumsavdelare, ska vara estetiskt tilltalande och passa in i Tibroköks nuvarande 

sortiment. Skjutdörrarna ska fungera på ett enkelt och smidigt sätt samt tillföra 

ett mervärde för användaren. Skåpen skall erbjuda smart och smakfull förvaring, 

smidig och ljudlös öppning, samt för dekorskåpen en snygg exponering av 

innehållet. Dekorskåpen bör därför utrustas med en välplacerad och effektfull 

belysning, samt passande glasdörrar. 

 

Skåpens huvudsakliga uppgift är naturligtvis förvaring. Men tillsammans med 

den nya skjutdörrsfunktionen ska de även kunna erbjuda nya 

öppningsmöjligheter för användaren. 

 

Trots små och nätta beslag ska funktionen fungera felfritt och kännas stabil. 

Dörrarna ska kunna skjutas enkelt utan störande ljud och lösningen ska kännas 

genomarbetad och gedigen. Allt för att förstärka kvalitetskänslan. 

 

Sammanfattningsvis är vår vision är att utveckla tre skåp med skjutdörrar som 

uppfyller de krav och förväntningar som både vi och Tibrokök har. 
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Beräkning av hyllans nedböjning   
      
Sökt: Nedböjningen δ =  P · l³ · α² · β²   
  3E · I    

 

 
(Sundström, s. 345, 1999) 
  

Givet: Elasticitetsmodulen: E = 10 000 MPa  

 
Densitet (ek): ρe = 690 kg/m³ 
(Dahlgren, Wistrand & Wiström, 2004) 

 
Densitet (spånskiva): ρs = 700 kg/m³ 
(Byggelit, 2007)  

 Längd hylla: lh = 1,5 m    
 Bredd hylla: bh = 0,320 m   
 Höjd hylla: hh = 0,028    
 Längd list: ll = 1,5 m    
 Bredd list: bl = 0,028 m    
 Höjd list: hl = 0,5 m     
      
Resultat: Listens volym: Vl = ll · bl · hl   
 Vl = 1,5 · 0,028 · 0,5    
 Vl = 0,0021 m³     
      
 Massa (list): ml = ρe · Vl    
 ml = 690 · 0,0021     
 ml= 1,449 kg     

 
Två lister medför att den totala massan,  
ml = 2,898 kg 

      
 Hyllplanets volym: Vh = 1,5 · 0,320 · 0,028  
 Vh = 0,01344 m³     
      
 Massa (hyllplan): mh = ρs · Vh  
 mh = 700 · 0,01344      
 mh = 9,4 kg     
 
 Kraften, P = [mh + ml] · 9,82  
  P = [2,898+9,4] · 9,82    
 P = 120,76636 N     
      
 Yttröghetsmomentet, I =  2bl · hl³   (Sundström, s. 332, 1999) 
 (2 lister)  12   
      
  I = [2 · 0,028] · [0,05³]   
   12   
 I = 5,833 · 10-7     
      
 Ersätter den jämt utbredda lasten med en punktlast i mitten av hyllplanet 
 detta ger:  α = ½, β = ½    
      



 Bilaga 10 Beräkningar 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
   

 

 
 
Nedböjning av hyllplan med list:   

      
 δ = 120,76636 · 1,5³ · (½)² · (½)²  
  3 · 10000 ·106 · 5,833 · 10-7 
 δ = 0,00146     
 δ ≈ 1,5 mm     
      
Svar:        Nedböjningen av hyllan blir 1,5 mm  
 
    
Beräkning av listens höjd, då nedböjningen är 1mm och hyllan belastas med 20 kg 
        
Sökt: Listens höjd, h      
        
Givet: Max tillåten nedböjning = 1 mm      
 Vikt som skall kunna placeras på hyllan utöver dess egenvikt = 20 kg  
        
Resultat: Den totala massan, m = 2,898 + 20 + 9,4     
 m = 32,298 kg      
        
 Den totala kraften, P = 32,298 · 9,82     
 P = 317,16636 N      
        
 Yttröghetsmomentet, I = [2 · 0,028] · h³    
   12     
 I = 0,0047 h³      
        
 Då nedböjningen δ = 0,001 löser ut h:     
        
 0,001 = 1,5³ · 317,16636 · 0,0625     
  3 · 10000 · 106 · 0,0047 h³    
        
 h³ = ³√ 4,744 · 10-4      
 h = 0,077996      
 h ≈ 0,078 m      
        
Svar: Hyllans list bör vara 78 mm för att nedböjningen   
 ej skall överstiga 1 mm.      
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Innehållsförteckning ritningar 
 
1. Sammanställning av brett badrumskåp 
 
2. Gavlar 
 
3. Hyllplan 
 
4. Spikregel 
 
5. Topp och botten 
 
6. Baksida 
 
7. Täcklist 
 
8. Dörr 
 
9. Sammanställning av smalt badrumskåp 
 
10. Hyllplan smalt skåp 
 
11. Spikregel smalt skåp 
 
12. Topp och botten smalt skåp 
 
13. Baksida smalt skåp 
 
14. Täcklist smalt skåp 
 
15. Dörr smalt skåp 
 
16. Trästomme till Plexi 
 
17. Liten plexiglaskåpa 
 
18. Stor plexiglaskåpa
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Ritning nr 1: Sammanställning av brett badrumskåp 
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Ritning nr 2: Gavlar  
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Ritning nr 3: Hyllplan 
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Ritning nr 4: Spikregel 
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Ritning nr 5: Topp och botten 
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Ritning nr 6: Baksida 
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Ritning nr 7: Täcklist 
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Ritning nr 8: Dörr 
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Ritning nr 9: Sammanställning av smalt badrumskåp 
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Ritning nr 10: Hyllplan smalt skåp 
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Ritning nr 11: Spikregel smalt skåp 
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Ritning nr 12: Topp och botten smalt skåp 
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Ritning nr 13: Baksida smalt skåp 
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Ritning nr 14: Täcklist smalt skåp 
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Ritning nr 15: Dörr smalt skåp 
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Ritning nr 16: Trästomme till Plexi 
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Ritning nr 17: Liten plexiglaskåpa 
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 Ritning nr 18: Stor plexiglaskåpa 


