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Sammanfattning 

Fler och fler människor bosätter sig i storstäderna. Med ökad befolkning blir det trängre och 

trängre i bostäderna och många bor idag på mycket liten yta. På den lilla ytan ska allt 

nödvändigt få plats, så som sovrum, kök och badrum. Kvadratmeterpriset är dessutom mycket 

högt för lägenheter i Stockholm. Hittills har det funnits en hel del lösningar för Compact Living 

för sovrum och kök men lite har gjorts för badrummet, fram till nu. 

Målet med detta projekt var att ta fram ett uppfällbart handfat främst riktade till trångbodda. 

För att spara plats i badrummet skulle handfatet på ett enkelt sätt kunna fällas upp mot 

väggen och därmed kunna sitta på väggen bredvid eller bakom toaletten. Fokus har legat på 

att ta fram en produkt som inte är en kompromiss jämfört med ett vanligt handfat och att göra 

produkten lättanvänd. 

Grundidén till produkten togs fram redan 2008 men var då också bara en idé och ett koncept. 

De tekniska lösningar som krävs för att få produkten att fungera var inte alls utvecklade. I 

början av produktframtagningsprocessen utvecklades olika koncept för de tekniska problemen. 

De olika lösningarna jämfördes sedan mot varandra innan det bästa valdes ut. 

För att kunna placera handfatet på samma yta som toaletten konstruerades ett nytt slags 

avlopp. Avloppet består av en tillsats som sätts på toalettringen där en slang kopplas in. 

Därmed kan handfatet användas i alla badrum utan om dragning av avloppet.  

För att åskådliggöra produktens funktion och nytta har det lagts mycket tid på att få gram bra 

renderingar utifrån CAD-modeller samt en skalenlig prototyp, byggd i ABS-plast, styrenskum 

och plexiglas. Prototypen framställdes huvudsakligen i en friformsmaskin, även kallad 3D-

printer. Friformsframställning är en relativt ny teknik för prototypframtagning och är ett 

effektivt men fortfarande dyrt sätt att tillverka fysiska modeller från en CAD-fil. En del av 

prototypen frästes ut ur en bit styrenskum från en CAD-modell.  

Resultatet blev en produkt, väl beskriven genom ritningar, CAD-filer och renderade bilder. Då 

tid har varit en bristvara i detta projekt har vissa avgränsningar gjorts.   
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Abstract 

Today’s house prices are steady going up, and one square meter in inner Stockholm city is very 

expensive. The meaning, compact living has existed a long time but mostly aimed at bedrooms 

and kitchens. The bathrooms in old small apartments, mainly in Stockholm, are often very 

small. It hasn’t been that much progress in making the bathrooms look roomy, until now.    

The goal with this project was to develop a fold-up sink, mainly intended for people with small 

apartments. To save space in the bathroom, the sink could easily be able to fold up against the 

wall so that it could hang on the wall next to the toilet or behind it. The main focus has been 

on developing a product that isn’t a compromise compared to a regular sink and also making it 

easy to use. 

The product’s initial idea was developed at 2008, but then it was mainly an idea and a concept. 

The technical solutions to make the product work weren’t started then. In the beginning of the 

product development process a variation of product concepts were developed to work out the 

technical problems. The different solutions were compared, before the best one was picked.  

To be able to put the sink in the same area as the toilet, a new kind off drain was constructed. 

The outlet consists of a grip that attaches to the toilet ring, and to a tube. In that way the sink 

can be used in every toilet without needing to connect new drains.    

A lot of effort has been put, to illustrate the products function and usefulness, to make good 

renderings from the CAD-models and also a scale prototype, built in ABS plastic, control foam 

and Plexiglas (PMMA). The prototype was created mainly in a free form machine, also called a 

3D-printer. Freeform production is relatively new technology for prototyping, and is an 

effective but an expensive way for creating physical models from a CAD-model. A part of the 

prototype assembly was cut out from a part, styrene from a CAD-model.  

The result of the project is a product that is well described through blueprints, CAD-pictures 

and rendered pictures. Since time has been limited in this project some boundaries were set.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett koncept och en design för ett nytt handfat för compact living utvecklades under hösten 

2008. När projektet avslutades fanns det ytliga beskrivningar på bland annat 

användningsområden, design och funktion. Det som fattades var hur handfatet skulle vara 

uppbyggt och fungera samt mer specifika egenskaper. Handfatet fick även arbetsnamnet Sink 

Small som syftar på att handfatet är litet, att det sjunker ner (sink) och att det är ett handfat 

(sink).  

Konceptet som togs fram var ett uppfällbart som ska gå att fälla upp mot väggen. Det ska inte 

bara vara kompakt utan det ska även se kompakt ut. Därför ska själva vattenskålen vara gjord i 

ett genomskinligt material och i uppfällt läge ska man kunna se väggen bakom, genom 

vattenskålen. Vattenkranen är vinklad för att kunna sitta tätt mot väggen i uppfällt läge samt 

för att inte kollidera med glaset. Handfatet är tänkt att i första hand kunna sitta på väggen 

bredvid toaletten och vid användning fälls vattenskålen ner över toalettstolen och kranen fälls 

ut. Temperatur och vattenflöde styrs av reglage som på något sätt ska vara integrerade i 

handfatet. Gör man på detta sätt sparar man undan den plats som upptogs av handfatet vid 

dess ursprungliga placering. I många små lägenheter skulle detta kunna göra stor skillnad i 

badrummet. Ett köp argument är att man sparar en kvadratmeter, vilket kan kosta stora 

summor i Stockholm. Nedan visas ett exempel på hur handfatet skulle kunna användas. 

 

Figur 1. Jämförelse mellan två badrum, ett med ett vanligt handfat och det andra med Sink Small. Den skuggade 
ytan motsvarar den yta som blir över i detta specifika fall. 

1.2 Problemformulering 
Med det befintliga konceptet som utgångspunkt ska lösningar för att få handfatet att fungera 

tas fram. Dessa lösningar skall vara fullt fungerande och beskrivna. CAD-filer och ritningar ska 

tas fram för konstruktionen. Vissa saker som fanns med i konceptet från början kan komma att 
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ändras under projektets gång. Lösningar för följande saker ska utvecklas: integrerad blandare, 

avlopp som ansluter till toalett, reglage för blandare, bortrinning av vatten samt mekanism för 

nedfällning av vattenskål.  

1.2.1 Avlopp 

För att kunna placera handfatet på ett ställe där det från början inte finns uttag för avlopp 

samt för att minimera rör dragning måste ett avlopp som ansluter till toalettstolen 

konstrueras. Här finns utrymme för brainstorming för framtagande av olika avloppskoncept.  

1.2.2 Integrerad blandare och reglage 

I ett traditionellt handfat finns utrymme för att sätta en vanlig extern blandare ovanpå 

handfatet, det finns det inte här. Blandaren samt reglage måste vara integrerade med 

handfatet och måste således vara specialbyggda. Här kommer olika koncept utvecklas och 

utvärderas. Här kommer vissa avgränsningar att göras på grund av att en modern blandare i sig 

är en så pass komplex produkt, se 1.5. 

1.2.3 Mekanism för nedfällning 

För att förhindra att handfatet fälls ner för långt och för fort måste en bra stoppmekanism 

konstrueras. Det ska inte heller åka ner för fort och okontrollerat, därför måste en 

bromsmekanism konstrueras. Lagringen för mittendelen måste också lösas.  

1.3 Mål 
Ett uppfällbart handfat för platsbesparing i badrum ska konstrueras. Handfatets olika delar ska 

vara fullt beskrivna och konstruerade i CAD. Tillverkningsmetoder, materialval och hur 

produkten ska monteras är saker som ska vara klara vid projektets slut. Det ska även finnas 

renderade bilder på hur produkten ska se ut i verkligheten. Dessa bilder ska vara detaljerade 

med en bra finish och ska tydligt beskriva såväl form som funktion. Målet är även att göra en 

enklare prototyp av produkten.  
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1.4 Kravspecifikation 
Här presenteras de olika egenskaper som eftersträvas. Vissa av egenskaperna är vitala för 

produktens funktion och hamnar under ”ska”. Vissa andra egenskaper är önskvärda 

egenskaper som kan ge mervärde åt produkten, dessa hamnar under ”bör”. 

Produkten ska: 

 Kunna fällas upp mot väggen. Detta för att ta så liten plats att handfatet kan sitta på 

väggen bredvid toaletten, utan att vara i vägen vid användning av toaletten.  

 Kunna utnyttja toalettens befintliga avlopp. 

 Ha mycket ”rena” ytor som underlättar rengöring. 

 Vara lättförståeligt och lätt att använda för både stora och små. Stora tydliga reglage 

för temperatur- och flödesreglering ska finnas. 

 Vara ett fullstort handfat och inte vara en kompromiss.  

 Ej försämra komforten i badrummet jämfört med ett traditionellt handfat. 

Produkten bör: 

 Tilltala även de personer som har mycket plats i badrummet, pga. snygg design. 

 Vara estetiskt tilltalande, se fräscht ut och se ut att ta liten plats. 

 Vara lätt att installera. 

 Vara byggd på ett miljövänligt sätt, dvs. använda så lite material som möjligt och 

mestadels återvinningsbara material. 

 Vara byggd av så mycket standardkomponenter som möjligt för att få ner kostnaden. 

 Inte kosta mer än ett traditionellt handfat inklusive blandare och kran. 

1.5 Avgränsning 
För att inte göra projektet för omfattande har vissa avgränsningar gjorts, dessa avgränsningar 

kan komma att brytas i mån av tid. Det kommer inte finnas detaljerade beskrivningar på 

blandarenheten utan den kommer att köpas in av ett företag som är specialiserade på den 

typen av produkter. 

Ingen fungerande prototyp kommer att tillverkas men förhoppningen är att ta fram en 

funktions- eller designmodell istället. 

En avgränsning i sig är även att konceptet redan var utvecklat och således behövdes tid inte 

läggas på att ta fram ett helt nytt koncept för att lösa problemet med trånga badrum. 

Observera att det som fanns tidigare endast var ett koncept och att inga funktionslösningar var 

utvecklade. 
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2 Genomförande 

2.1 Informationsinsamling 
Innan projektet startade gjordes sökningar på internet efter information om redan befintliga 

produkter inom branschen. Både för att inte riskera att utveckla en produkt som redan finns, 

och för att få inspiration och nya idéer. 

I projektets början var målet att hitta så mycket information som möjligt om badrum i 

allmänhet; vad finns det för färdiga produkter och lösningar samt om det finns några lagar som 

reglerar hur ett badrum, och sakerna i det, får utformas. 

Eftersom en liknande informationssökning utfördes 2008 i ett projekt i kursen DoP 

Perspektivkurs har informationssökningstexten inte skrivits om. 

2.2 Idégenereringsmetoder 
För att generera idéer för lösningar på de olika tekniska problemen har brainstorming använts. 

Här slängdes massvis av idéer fram och ritades upp på en tavla. Sedan sållades idéer ut och 

några få var kvar till nästa omgång där en mer sofistikerad konceptvalsmetod användes, se 2.3. 

2.3 Konceptval 

2.3.1 Pughs matris 

För att välja mellan de olika koncepten för avlopp och blandare användes Pughs matris, 

(Ullman 1997, s. 160-164). I Pughs matris radas de olika egenskaperna som önskas av 

produkten upp. De olika koncepten ställs därefter mot varandra och får poäng efter hur bra de 

uppfyller önskad egenskap. Till slut fås en totalpoäng från varje koncept och denna poäng 

fungerar som en pekpinne vid val av koncept. Det är ofta det konceptet som får högst poäng 

som blir valt men undantag förekommer. 

2.4 Material och tillverkning 
För att beskriva tillverkningsmetoder och materialval har projektgruppens medlemmar bidragit 

med egna erfarenheter och kunskaper från kurser på KTH. Handledare har även tillfrågats vid 

frågor som rör dessa områden.  

2.5 Marknad 
För att få en förståelse och överblick av produktens position på marknaden har olika typer av 

undersökningar gjorts. Dessa undersökningar syftar även till att ge projektgruppen ett 

strategiskt bättre läge vid en eventuell kommersialisering av produkten.  

2.5.1 SWOT-analys 

SWOT-analys är ett planeringshjälpmedel där styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 

angår produkten analyseras. De olika egenskaperna jämförs med varandra och ska helst ta ut 

varandra. Här gjordes en SWOT-analys på grund av att det är en ny och ofärdig produkt det 

handlar om. Efter analysen är gjord kan man fundera på om produkten eller någon annan del 
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av strategin behöver förändras och på vilket sätt. Man får även en bra överblick över 

produktens möjligheter på marknaden. 

2.5.2 Kotlers fyra P 

Kotlers fyra P är ett marknadsföringsverktyg för att beskriva produktens strategiska position på 

marknaden. De fyra P: na är Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Detta används här för att få en 

bild av vad som ska ingå i produkten, vilket pris den ska ha, hur den ska marknadsföras och hur 

och var den ska lanseras. 

2.5.3 Konsumentundersökning 

För att ta reda på människors inställning till att förändra en så traditionell produkt som ett 

handfat genomfördes en konsumentundersökning. De tillfrågade fick svara på frågor om hur 

deras badrum såg ut hemma, hur de ställde sig till att behöva fälla upp och ner sitt handfat 

hela tiden och en rad andra frågor. 

2.6 Ekonomi 
För att få reda på ungefär hur mycket produkten kommer kosta att tillverka utfördes en 

kostnadsanalys enligt 1-3-9-metoden, (Ullman 1997, s. 247). Här får man en grov bild av 

ungefärlig tillverkningskostnad på produkten vid tillverkning av stora serier. Observera att 

detta endast är en uppskattning och inte den reella kostnaden för produkten. 

2.7 Verktyg 

2.7.1 NURBS modeling software 

NURBS står för Non Uniform Rational B-spline och är matematisk modell som används för att 

framställa datorgrafik. Programmet Rhinoceros 3D, även kallat Rhino, använder sig av NURBS- 

tekniken. I Rhino har de första konceptskisserna tillverkats. Dessa skisser användes sedan i 

presentationer samt under konstruktionsarbetet. 3D-modellerna kompletterades även ibland 

av olika miljöer, t ex omgivningar i badrummet som t ex badrumsspegel och kakelvägg. 

2.7.2 Bildrendering 

För att göra med effektfulla och verklighetstrogna bilder har 3D-modellerna från Rhinoceros 

3D och SolidEdge importerats till ett renderingsverktyg med namnet Luxion KeyShot. I KeyShot 

kan man lägga på material på de olika delarna samt ljussätta och lägga på miljöer. Här var 

målet att få bilderna att se verklighetstrogna ut. 

2.7.3 CAD 

För allt konstruktionsarbete har SolidEdge används. Här skapades de olika delarna som CAD-

filer. När CAD-filerna konstruerades användes de konceptskisser som tidigare tillverkats i 

Rhinoceros 3D som förlaga. Det är först i CAD-programmet som man ser om produkten 

verkligen går att bygga och fungera. 

När kranen konstruerades användes först rhino och sedan importerades delen till solidedge för 

vidare bearbetning och montering, det är ett bra sätt när man vill konstruera delar med lite 

rundare och mer komplexa ytor. 
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2.7.4 3D-printer 

För att få fram en modell som visar både utseende och funktion användes en 3D-printer. En 

3D-printer är en maskin som utifrån en STL-fil skapar en fysisk modell. En STL-fil exporteras 

från SolidEdge som sedan laddas in i maskinen. Maskinen bygger sedan upp modellen i ABS-

plast, lager för lager. Den här maskinen lämpar sig mycket väl för delar som är svåra att bygga 

för hand och som inte går att t ex fräsa ut. Resultatet är en vit plastmodell i ABS-plast som 

sedan kan ytbehandlas och målas. 

2.7.4 Fräsmaskin 

En av delarna till prototypen frästes ut i styrenskum. Just den här detaljen gick att göra i fräsen 

och det var således onödigt att slösa på det dyra plastmaterialet som 3D-printern matas med.  

2.8 Studiebesök på Svan Care AB 
För att få en förståelse hur man konstruerar med rör, ventiler och kerampaket gjordes ett 

studiebesök på Svan Care AB’s kontor i Hornstull. Där tog Joakim Svanberg emot och berättade 

om deras produkter och produktframtagningsmetoder. Svan Care AB tillverkar 

handikappanpassade toaletter och andra hjälpmedel främst för badrum och toalett. De 

samarbetar med Vårgårda som tillverkar vattenblandare. Svan Care AB använder delar från 

Vårgårda men anpassar dem för att passa i deras produkter. 
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3 Resultat 
Här redovisas resultatet från de olika arbetsmoment som genomfördes. Vid 

informationssökningen som genomfördes hittades i princip samma material som hittades vid 

informationssökningen som genomfördes 2008 i ett annat projekt i kursen DoP Perspektivkurs. 

Därför har informationssökningsdelen från den rapporten lagts in i denna rapport. För att få en 

bra röd tråd. 

3.1 Sammanfattning av informationsinsamling  
”Sökningen visar att det finns en mängd produkter som löser olika problem som kan tänkas 

uppkomma i ett badrum. Något som däremot är sällsynt i dagsläget är smidiga compact living-

lösningar för just badrum. Standardutrustning som handfat, toalett, dusch och eventuellt ett 

badkar ser i ett vanligt hem likadana ut oavsett badrummets storlek. Detta är något som ställer 

till problem i små badrum och begränsar möjligheterna att inreda. För att undersöka utbudet 

av handfat för små utrymmen gjordes en informationssökning där följande träffar var de mest 

intressanta.” (Svanberg m fl., 2008) 

3.1.1 Handfat på toalettens vattentank 

”Handfatet placeras ovanpå toalettstolens spolvattentank och kan enligt utvecklarna enkelt 

anpassas till de flesta av dagens toaletter. Detta medför att handfaten inte tar upp någon extra 

golvyta men kräver att användaren står lutat över toaletten. Då vattenflödet styrs av 

toalettens spolningsknapp går det heller inte att reglera temperaturen. Detta är en typisk 

kompromisslösning som avsevärt försämrar badrummets bekvämlighet.” (Svanberg m fl., 

2008) 

 

Figur 2. Handfat inbyggt i toaletten, (sinkpositive 2011). 
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3.1.2 Handfat i låda 

”Handfatet ser utifrån ut som en vilken byrålåda som helst, men i utdraget läge fås ett fullstort 

handfat. Både lådfrontens utseende och själva handfatet kan lätt anpassas efter tycke och 

smak. För att installera handfatet krävs i princip att hela badrummet byggs om, då vattenlås, 

rör och själva lådkonstruktionen ska byggas in i väggen. Då väggen måste vara lika tjock som 

handfatet är långt, något som inte är standard i dagens hus, det sker heller ingen direkt 

platsbesparing.” (Svanberg m fl., 2008) 

 

Figur 3. Handfatet skjuts in i väggen, (Hometone 2008). 

3.1.3 Duschtorn 

”Här ryms alla badrummets funktioner på en möbel, i form av en pelare med olika moduler för 

bland annat toalett, dusch, handfat och förvaring som kan vridas fram och tillbaka beroende 

på vad som ska användas. Denna badrumslösning tar liten plats, samtidigt som alla funktioner 

som är nödvändiga i ett badrum finns med. Dock är produkten dyr (ca 140 000 kr) och svår att 

installera då den exempelvis kräver att vatten och avlopp dras om för att allt ska finnas på 

samma ställe.” (Svanberg m fl., 2008) 
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Figur 4. Allt i ett, det här badrummet påminner om en Schweizisk armékniv, (dailymail 2011). 

3.1.4 Glasskiva 

”Handfatet består av en väggfast del i porslin på vilken kranen sitter och en glasskiva som 

fungerar som vattenskål. Produkten riktar sig egentligen inte till trångbodda, men den enkla 

designen och glasskivan gör att fatet ser mindre ut vilket gör mycket för storleksintrycket av 

badrummet. 

 

Figur 5. En tunn välvd glasskiva istället för traditionell vattenskål, (hometone, 2011). 
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Det finns inte heller finnas några strikta lagar och regler som skulle kunna sätta käppar i hjulet 

för produkten.” (Svanberg m fl., 2008) 

 

3.2 Resultat från idégenerering 
De olika koncepten för avlopp och temperatur och flödesreglering presenteras under 

nästföljande underrubriker. De båda konstruktionsdetaljerna har blivit behandlade och 

utvärderade på liknande sätt. I 3.3 återfinns resultatet från utvärderingen. 

3.2.1 Koncept för temperatur och flödesreglering 

Här presenteras tre olika koncept för reglering av temperatur och vattenflöde. De tre 

koncepten är snarlika men skiljer sig på några punkter. Det viktiga var att det inte skulle bli för 

krångligt att konstruera och det ska gå att styra handfatet med så få handgrepp och rörelser 

som möjligt. Att handfatet ska vara intuitivt och tydligt var också en viktig faktor. 

3.2.1.1 Blå och röd ratt 

Här ska det finnas två vridbara rattar, en på var sida om handfatet. Vänster ratt reglerar 

varmvatten och höger reglerar kallvatten. Vänster ratt är röd och höger är blå. En traditionell 

och logisk lösning som alla förstår. 

Fördelar: 

 Lätt att förstå. 

 Snygg design med tydlig färgkodning. 

 Exakt inställning av både temperatur och vattenflöde. 

 Kan byggas med modifierade standarddelar. 

Nackdelar: 

 Kräver användning av båda händer. 

 Kan kännas gammaldags. 

 Svårt att styra blandaren som sitter på vänster sida med ett reglage på höger. Kan bli 

svårt att konstruera och ge dålig respons. 
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3.2.1.2 Temperatur och flöde 

Här finns istället en ratt för temperaturinställning på höger sida och en ratt för vattenflöde på 

vänster sida. Som en vanlig duschblandare men reglagen sitter direkt på handfatets sidor. Färg 

kodat temperaturreglage. 

Fördelar: 

 Lätt att förstå. 

 Bekvämt att kunna ställa in temperaturen för sig. 

 Kan byggas med modifierade standarddelar. 

Nackdelar: 

 Tråkig design. Inte speciellt nyskapande. 

 Svårt att styra blandaren som sitter på vänster sida med ett reglage på höger. Kan bli 

svårt att konstruera och ge dålig respons. 

3.2.1.3 Flödesreglage i vattenkran 

Här byggs reglaget för vattenflöde in i basen på den rörliga vattenkranen. När vattenkranen 

svängs ut, vilket är nödvändigt för att använda kranen, så startar vattenflödet. Ventilen som 

styr vattenflödet öppnas alltså av att någon vrider på kranen. Det ska finnas ett litet intervall i 

det yttersta läget så att man kan reglera flödet något, vattnet ska dock inte börja spola direkt, 

då kommer det inte att träffa glasskivan. Ratten för temperatur sitter på vänster sida i samma 

modul som kranen.  

Fördelar: 

 Kräver få rörelser. Endast den obligatoriska utsvängningen av kranen plus att man 

vrider ratten för att ställa in temperatur om man önskar ändra dess inställning. 

 Enklare konstruktion då alla delar sitter i samma modul. 

 Kompakt design. Kräver bara extra utrymme på vänster sida om handfatet (eller två 

olika varianter, en höger- och en ”vänsterstyrd” beroende på hur badrummet är 

planerat). 

 Nytänkande och innovativ lösning.  

Nackdelar: 

 Obeprövad design. 

 Kräver specialgjorda komponenter. 

 Ologisk för ovana användare. Svårt att förstå att man styr flödet med kranen, däremot 

så lär det märkas. 

3.2.2 Koncept för avlopp 

Två olika koncept som är snarlika varandra har tagits fram. Båda konceptet går ut på att 

handfatet utnyttjar toalettens befintliga avlopp och därför inte behöver något separat avlopp. 

Avloppsvattnet från handfatet skall rinna ner i toalettstolen. Då handfatets avlopp endast 
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kommer bestå av ett rör eller en slang kommer inte ett vattenlås behövas. Ett vattenlås 

används vanligtvis för att förhindra dålig lukt att komma upp från avloppet och det problemet 

finns inte här. Avloppet måste vara diskret och hålla lika länge som ett vanligt avlopp. 

Jämförelse med ett traditionellt avlopp har tagits med som ett tredje alternativ. 

3.2.2.1 Avlopp i stolen 

En slang går från handfatet ner till en avloppstillsats som sitter monterad direkt på 

toalettstolens kant, tillsatsen leder vattnet ner i toalettstolen på ett stänkfritt sätt. Detta 

innebär att toalettsitsen behöver modifieras.  

Fördelar: 

 Avloppet är statiskt och behöver aldrig flyttas på. 

 Går enkelt att ta bort vid montering och rengöring. 

Nackdelar: 

 Kräver modifiering av sitsen. 

 Tål ej för hög belastning på slang och tillsats då tillsatsen endast sitter ”fastklickad” på 

kanten. 

3.2.2.2 Avlopp i sitsen 

En slang går från handfatet ner till en speciell sits där en vattenspridare är integrerad och som 

sprider vattnet ner i toalettstolen. Slangen är böjlig och följer med när man fäller upp sitsen. 

Kräver en specialbyggd sits speciellt anpassat för den här typen av handfat.  

Fördelar: 

 Tillsatsen sitter fast monterad och kan inte glida omkring eller lossna. 

 Lätt att rengöra toalettringen, bara att fälla upp sitsen som vanligt. 

Nackdelar: 

 Kräver specialbyggd sits. 

 Slitage på slang och kopplingar vid ständig rörelse upp och ner. 

 Sitsen blir trögare att fälla upp. 

 Handfatet kan endast användas vid nedfälld sits. 

3.2.2.3Traditionellt avlopp 

En traditionell avloppslösning är inte möjligt pga. placeringen av handfatet. Däremot skulle det 

gå att lösa med ett förlängt avlopp som når bort till golvutloppet. Det blir skrymmande och 

inte så snyggt. I det här fallet är ett avlopp integrerat med toaletten ett bättre alternativ. Om t 

ex ett byggföretag skulle vilja göra denna typ av handfat till standardlösning i ett nytt 

bostadshus kan ett vanligt avlopp bli aktuellt. Då skulle man kunna planera för det redan från 

början. 
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3.3 Konceptval 

3.3.1 Temperatur och flödesreglage 

Vid val av slutligt koncept för temperatur och flödesreglage har de olika punkterna i 

kravspecifikationen tagits i åtanke. De olika koncepten jämfördes med varandra i en tabell för 

utvärdering, även kallad Pughs matris.  

Slutsatsen blev att koncept nr 3 blev vinnaren. Detta koncept går ut på att reglaget för 

temperatur sitter på vänster sida om handfatet som en förlängning av röret som handfatets 

bas består av. Reglaget består av en ratt lagom stor att manövrera med ena handen. Reglaget 

för vattenflöde är integrerat i själva kranen. När kranen svängs ut vid användning startar 

vattnet automatiskt. 

De största faktorerna i denna jämförelse handlade om användarvänlighet och tillverkning. 

Jämfört med de andra koncepten kräver koncept nr 3 ingen förbindelse mellan reglage på olika 

sidor om handfatet. Här kan enheter för temperatur och flödesreglage sitta integrerade i det 

vänstra väggfästet vilket underlättar vid tillverkning. 

Med tanke på användarvänlighet vinner även här koncept nr 3 på grund av dess enkelhet. Det 

krävs väldigt få handrörelser för att använda handfatet och detta är viktigt när det handlar om 

en ny teknik där handfatet hela tiden måste fällas upp och ner. Då vill man helst slippa 

ytterligare rörelser för att sätta på vatten och ställa in rätt temperatur. För nr 3 krävs endast 

två rörelser; 1. Fäll ner handfatet 2. Sväng ut kranen. Jämfört med de andra koncepten som 

kräver minst tre rörelser och dessutom inte kan skötas med en hand. 

Dessutom minskar storleken på handfatet med reglage bara på ena sidan, vilket ger ett mindre 

handfat med ett mer slimmat utseende. Det är detta som är grundtanken med hela produkten 

och allt bör göras för att förbättra denna aspekt. 
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Tabell 1. Konceptval för temperatur- och flödesreglage. 

3.3.2 Avlopp 

Vid val av avlopp jämfördes de två nya koncepten med varandra och ett traditionellt avlopp i 

en Pughs matris. Enkelhet i montering av avlopp och modifiering av toalettsits värderades 

högt, detta för att konsumenten inte ska känna att det blir för krångligt att använda sig av den 

nya produkten. Det koncept som bäst uppfyllde de krav som ställdes var koncept nr 1. Att 

koppla avloppet direkt på toalettstolen kräver förvisso en liten modifiering av toalettsitsen 

men har många andra fördelar, den borde även vara billigare än ett traditionellt avlopp då 

inget vattenlås krävs. 

Funktion/ 
egenskaper 

Vikt 
% 

1. Avlopp i 
stolen 

2. Avlopp i 
sitsen 

3. Traditionellt 
avlopp 

Uthållighet 15 1 -1 2 

Enkel montering 20 2 0 1 

Konstruktion 10 0 0 0 

Tillverkning 10 0 0 0 

Enkla modifieringar 20 -1 -2 -1 

Renlighet 5 1 1 0 

Storlek 10 1 1 -1 

Kostnad 10 0 0 -1 

Antal +   5 2 3 

Antal -   1 3 3 

Summa   4 -1 0 

Viktad summa   50 -20 10 

Tabell 2. Konceptval för avlopp. 

 

Funktion/ 
egenskaper 

Vikt 
% 

1. Blå och 
röd ratt 

2. Temperatur 
och flöde 

3. Flödesreglage i 
vattenkran 

Lätt att förstå 15 1 0 -1 

Antal handrörelser 10 -1 -2 1 

Konstruktion 10 -3 -3 -2 

Tillverkning 10 -1 -1 -1 

Utseende 20 2 2 2 

Renlighet 5 0 0 0 

Storlek 20 -1 -1 1 

Kostnad 10 -1 -2 -1 

Antal +  3 2 4 

Antal -  7 9 5 

Summa  -4 -7 -1 

Viktad summa  -45 -60 15 
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3.4 Funktion 
När konceptvalen var gjorda fortsatte arbetet med att utveckla handfatet. För att få en bild av 

hur slutresultatet skulle se ut gjordes en konceptskiss i Rhino 3D. Skisserna renderades och 

användes som underlag vid presentationer och vid det fortsatta konstruktionsarbetet.  

 

Figur 6. Mycket av arbetet utgick från denna skiss som togs fram efter konceptvalet, här är t ex kranen för låg, 
vilket åtgärdades senare i CAD-modellen. 

Vid användning av handfatet tar man tag i vattenskålen och drar den mot sig, vattenskålen 

glider då sakta ner till korrekt position. Därefter tar man tag i kranen och drar ut den till det att 

önskat vattentryck är uppnått. Är man inte nöjd med temperaturen på vattnet kan den enkelt 

ändras med ratten på vänster sida. Efter användning fälls kranen in och vattenskålen fälls upp.  

 

Figur 7. Visar handfatets två lägen. 

 

På grund av att mittdelen på handfatet innehåller ett koniskt rör där vattnet hamnar kommer 

vattnet alltid att rinna bort mot avloppsmodulen, även i uppfällt läge. Detta illustreras i 

nedanstående exploderade CAD-bild där genomskinligt material har lagts på i 

renderingsprogrammet, se figur 8. 
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Figur 8. Här har CAD-modellen fått ett transparent material, detta för att man ska se hur de olika delarna är 
uppbygga. På bilden ser man det koniskt formade vattentransportröret inuti handfatets mittdel. 

För att handfatets vattenskål ska stanna i sin nedre position med en vinkel på 15° från 

normalplanet i nedfällt läge och 5° från vertikalplanet i uppfällt läge krävs det två olika 

stoppklossar. Dessa syns på figur 8. Vinklarna är endast uppskattningar och är sådant som kan 

komma att ändrar och justeras vid bygge av en fungerande prototyp. Det krävs även en 

bromsmekanism för att handfatet ska sjunka ner långsamt. Dessa funktioner och alla enskilda 

komponenters funktioner beskrivs mer ingående i avsnitt 3.5. 
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3.5 Komponenter 
Här presenteras de olika komponenterna och delsystemen som ingår i produkten. För ritningar 

se bilaga C. 

3.5.1 Mittdel 

 

Figur 9. Handfatets mittdel, inuti den här delen transporteras vattnet från vattenskålen till avloppsmodulen. 

3.5.1.1 Funktion 

Mittdelen är den största delen av handfatet. Mittdelen kommer att sitta upphängd mellan de 

två sidomodulerna. I mittdelen kommer även vattenskålen att sitta fast. Hela mittdelen och 

vattenskålen kommer att vara en rörlig del. Det är här som vattnet tas om hand och 

transporteras vidare till avloppet. För att vattnet alltid ska rinna mot avloppet, även i uppfällt 

läge ska transportröret vara koniskt. Med ett koniskt rör blir det alltid nedförsbacke för vattnet 

på väg mot avloppet. Mittdelen har ingen kontakt med väggen utan hålls upp av 

sidomodulerna, därför måste det vara lagrat på ett stabilt sätt. 

3.5.1.2 Material 

Från början var det tänkt att den största delen av handfatet skulle vara tillverkat i porslin. 

Detta var mest på grund av att känslan av handfat skulle bevaras och att det inte skulle kännas 

som en kompromiss att använda Sink Small. Problemet med porslin är däremot att det blir 

svårt att få tillräckligt bra toleranser vid tillverkningen. Detta innebär att passformen vid 

montering kan bli dålig. Ett annat problem med porslin är att det är ömtåligt och därför krävs 

en stor godstjocklek i produkten vilket medför att handfatet blir mycket tungt. Ett traditionellt 

handfat har rejäla beslag som sitter undertill och är fastsatta i väggen med tre skruvar, dessa 

beslag fungerar inte för den här produkten och därför får Sink Small inte vara för tungt. 

För att uppnå goda toleranser, låg vikt och hög hållfasthet används aluminium. Aluminium 

lämpar sig väl för denna produkt då det lämpar sig väl för skärande bearbetning och är både 
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hållbart och relativt lätt. Det går även att ytbehandla aluminium på många olika sätt för att 

skapa en illusion av ett annat material. I det här fallet passar emaljering med vit sanitetsemalj 

bra som ytbehandling då det ger känslan av porslin. Emaljen läggs på alla synliga delar av 

handfatet plus insidan av konen. Lagerytor lämnas obehandlade.  

3.5.1.3  Tillverkning 

Mittdelen blir en del som kommer att behöva fina toleranser för att lagerytorna ska passa mot 

kranfästet och avloppsmodulen. För att uppnå dessa toleranser kommer den först att gjutas, 

då fås en aluminiumkropp som består av ett rör med en kon inuti. Efter gjutning kommer 

efterbearbetning att ske. Aluminiumkroppen genomgår skärande bearbetning på valda ytor. 

Det kommer att fräsas ut en öppning där glasskivan sätts fast. Lagerytor svarvas ut. 

Efter fräsning kommer ytbehandling att ske. Den synliga utsidan samt insidan av konen 

kommer att emaljeras med vit sanitetsemalj. Detta för att uppnå autentiska optiska 

egenskaper på utsidan samt för att minimera risken för att avlagringar ska fastna inuti konen. 

Glidlagerytor av nylon fästes sedan på de frästa lagerytorna. Dessa ytor skall glida mot 

lagerytorna på de två sidomodulerna. 

3.5.2 Vattenskål 

 

Figur 10. Vattenskål tillverkad i Makrolon AR. 

3.5.2.1 Funktion 

Vattenskålens uppgift är att transportera vattnet in i mittdelen. Det går inte att spola upp 

vatten och låta det ligga utan allt vatten rinner bort direkt. Det är denna vattenskål som man 

tar tag i när man fäller upp och ner handfatet. Vattenskålen sitter monterad i mittdelen. 
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3.5.2.2 Material 

Först skulle vattenskålen ha varit tillverkat i glas på grund av känslan och reptåligheten. Då glas 

är mycket svårt att forma till komplexa former så fungerar det inte i det här fallet. Glas skulle 

bli för svårt att tillverka och ha för dålig hållfasthet. Därför undersöktes möjligheterna att 

använda ett plastmaterial 

Ett material som har bra optiska egenskaper och samtidigt är hållbart och reptåligt är 

Makrolon AR, (BayerSheet Europe 2011). Det är ett mycket starkt polykarbonat som har fått en 

coating av ett mycket reptåligt material. Makrolon AR är också ett material som är mycket 

beständigt mot kemiska substanser och UV-ljus.  

3.5.2.3 Tillverkning 

Vid tillverkning av vattenskålen värms en skiva av Makrolon AR upp och bockas sedan till 

specificerad form. Skivad sågas därefter av och kanter slipas och poleras för att uppnå den 

slutliga formen och finishen. 

3.5.3 Avloppsmodul 

 

Figur 11. Avloppsmodul. Här ser man de två olika stoppklossarna, den ena stoppklossen blev en naturlig del av 
konstruktionen då den även behövdes för att fästa handfatet i väggfästet. 

3.5.3.1 Funktion 

Avloppsmodulen har tre huvudsakliga funktioner. Den ska leda vattnet vidare från mittdelen 

ner i avloppsröret, den ska fungera som stopp för mittdelen i uppfällt och nedfällt läge och den 

ska kunna fästas i väggen för att hålla uppe handfatet. I botten av modulen finns ett avloppshål 

med en tapp för fastsättning av avloppsrör. Här rinner vattnet ner. Det finns även stoppklossar 

för att stoppa handfatet i uppfällt och nerfällt läge. Den ena stoppklossen är fästet för 

skruvarna och den andra är en pinne som sticker upp på insidan av detaljen, dessa gör att 

handfatet stoppas när glaset har en vinkel på 15 grader från normalplanet i nedfällt läge och 5 
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grader från vertikalplanet i uppfällt läge. På baksidan av avloppsmodulen finns en platt yta 

med två hål, denna yta skruvas fast mot väggfästet som sedan skruvas fast i väggen. 

3.5.3.2 Material 

Samma som för mittdel och kranfäste. 

3.5.3.3 Tillverkning 

Den delen av handfatet där avloppet skall kopplas in tillverkas på liknande sätt som mittdelen 

och kranmodulen. Det vill säga genom gjutning och sedan skärande bearbetning i form av 

svarvning på lagerytan. De två stoppklossarna och avloppstappen tillkommer alltså genom 

gjutprocessen. Hålen för väggfästet borras i efterhand.  

Synliga ytor får en ytbehandling av vit sanitetsemalj. Glidlagerytor av nylon fästs på detaljen. 

3.5.4 Kranfäste 

 

Figur 12. Kranfäste. Här ser man de två lagerytorna med spåret för det bromsande silikonkugghjulet i mitten. På 
toppen finns hålet där kranen ska sitta. 

3.5.4.1 Funktion 

Kranfästet är den del som sitter mellan mittdelen och ratten för temperaturreglage. Inuti 

kranfästet sitter en blandarenhet som styr reglering för temperatur och vattenflöde. 

Blandarenheten sitter fäst inuti kranfästet. På ena sidan kranfästet finns en lageryta för lagring 

mot temperaturreglaget och på den andra finns två lagerytor med ett spår mellan med plats 

för bromsmekanismen som beskrivs i 3.5.8. De två lagerytorna är till för att hålla uppe 

mittdelen. Det finns precis som på avloppsmodulen en platt yta på baksidan med två hål i för 

att sätta fast handfatet i väggfästet. 

3.5.4.2 Material 

Samma som för mittdel och avloppsmodul. 



 

21 
 

3.5.4.3 Tillverkning 

Även här används gjutning. Fästen för blandarenhet ingår i gjutningen. Lagerytorna och spåret 

för silikonkugghjulet svarvas ut. Hålen för väggfästet borras upp i efterhand. Hålet där kranen 

ska sitta borras upp i efterhand. 

Synliga ytor får en ytbehandling av vit sanitetsemalj. Glidlagerytor av nylon fästs på detaljen. 

 

3.5.5 Kran 

 

Figur 13. Vattenkran. För att transportera vatten och reglera flöde. 

3.5.5.1 Funktion 

Kranens funktion är förutom den uppenbara, att spola vatten, även att reglera vattenflödet. 

Kranen sitter fast i kranfästet och blandarenheten. Vid ut vridning av kranen sätts vattnet på, 

vattnet sätts inte på förrän kranen är en bit ut över glasskivan. I det yttersta läget finns ett litet 

intervall för att kunna reglera trycket på vattnet. 

3.5.5.2 Material 

Kranen tillverkas av mässing som är ett vanligt tillverkningsmaterial för kranar. Utanpå 

mässingen ligger ett lager krom. Detta för att produkten ska kännas igen och ha samma känsla 

som traditionella vattenkranar. 

3.5.5.3 Tillverkning 

Kranen gjuts i mässing. Därefter läggs ett lager krom på. Ytan högglans poleras för en bra 

finish. 
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3.5.6 Temperaturreglage 

 

Figur 14. Temperaturreglage. 

3.5.6.1 Funktion 

En ratt i plast som sitter längst till vänster på handfatet reglerar temperaturen på vattnet. Man 

vrider helt enkelt på ratten för att få ett kallare eller varmare vatten. Ratten sitter ihop med 

blandarenheten och det är på så vis den hålls fast i själva handfatet. Ratten är även lagrad mot 

kranfästet. 

3.5.6.2 Material 

Ratten för temperaturreglering kommer att tillverkas i vit ABS-plast i samma nyans som övriga 

delar. Detta är ett billigt, lätt och hållbart material. Här behövs inte samma prestanda som på 

övriga detaljer då den inte utsätts för några stora påfrestningar. 

3.5.6.3 Tillverkning 

Detaljen formsprutas i ABS-plast. Fästet för axeln som kopplar ihop detaljen med 

kerampaketet skapas även det med hjälp av formsprutningen. Dekaler för att visa riktning för 

varmare och kallare vatten limmas på reglaget. 
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3.5.7 Väggfäste 

 

Figur 15. Väggfäste. För att hålla ihop och hålla uppe handfatet. 

3.5.7.1 Funktion 

Väggfästets funktion är förutom att hålla fast handfatet på väggen även att hålla ihop de olika 

delarna. Detta för att förenkla montering och konstruktion av handfatet. 

3.5.7.2 Material 

Väggfästet är byggt av 4mm stålplåt.  

3.5.7.3 Tillverkning 

Plåten till väggfästet stansas först och bockas sedan för att uppnå sin slutliga form. Hålen för 

skruvar i vägg och handfat borras. Väggfästet lackas vitt för att smälta in i badrummet. 
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3.5.8 Silikonkugghjul 

 

Figur 16. Schematisk bild av silikonkugghjulets funktion. Åt ena hållet går det lätt medan det bromsas åt andra 
hållet. 

 

3.5.8.1Funktion 

För att handfatet inte ska falla ner med en duns och skada sig själv eller andra behövs någon 

typ av bromsfunktion. Här har inspiration tagits från de saktastängande toalettlocken och 

locken för lösgodis i mataffären. Ett kugghjul fästes i spåret mellan de båda lagerytorna på 

högra sidan om kranfästet och har kontakt med lagerytan på mittdelen. Kugghjulet är tillverkat 

i silikon med kuggarna böjda åt ena hållet. Detta gör att handfatet bromsas upp vid nedfällning 

då kuggarna går åt ”fel” håll och får därmed en kontrollerad rörelse nedåt. När man fäller upp 

handfatet går kuggarna åt ”rätt” håll och det går lätt att röra glaset uppåt. 

3.5.8.2 Material 

Kugghjulet tillverkas i silikon.  

3.5.8.3 Tillverkning 

Kugghjulet gjuts. 



 

25 
 

3.5.9 Avloppstillsats 

 

Figur 17. Avloppstillsats. Låter avloppsvattnet rinna ner i toalettstolen. 

3.5.9.1 Funktion 

Avloppstillsatsen ska sitta på toalettstolens kant under sitsen. Där sitter den fast med hjälp av 

formpassning och en silikonbelagd yta. Avloppsslangen från handfatet kopplas på med hjälp av 

slangklämma. Vattnet från handfatet kommer att rinna ner i avloppsslangen in i 

avloppstillsatsen och ner på insidan av toalettstolen utan att skvätta. 

3.5.9.2 Material 

Tillverkas i termoplast och silikon. 

3.5.9.3 Tillverkning 

Två halvor formsprutas i termoplast som därefter fogas samman. En tunn silikonbeläggning 

limmas på de ytor som ska sitta mot toalettstolen. 

3.5.10 Blandarenhet 

3.5.10.1 Funktion 

Blandarenheten är ett system uppbyggt av tre huvuddelar. Detta system reglerar hur mycket 

vatten som släpps på i kranen och vilken temperatur det har. Två av delarna i systemet är 

modifierade standardkomponenter och den tredje är en specialbyggd detalj. 

Systemet som ska sitta inuti kranfästet består av en keramisk ventil och ett kerampaket för 

vattenblandning. Mellan dessa sitter en mässingsklump med borrade hål som leder vattnet 

från varm- och kallvattenröret till kerampaketet och vidare till den keramiska ventilen. I nedre 

delen av kranen sitter en kraftöverförings arm fast. När kranen vrids påverkas den keramiska 

ventilen som släpper på vatten. I den vänstra delen av kerampaketet finns ett fäste för 
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temperaturreglaget. När man vrider på temperaturreglaget vrids en av de keramiska plattorna 

i kerampaketet om. Detta medför att man reglerar andelen varm- och kallvatten som går 

vidare till den keramiska ventilen. 

 

 

Figur 18. Visar de olika delarna som ingår i blandarenheten. Från vänster: kerampaket, mässingsklump, keramisk 
ventil (med arm och kran). Dessa bilder är endast illustrationer av redan befintliga standardkomponenter, se figur 

19. 

 

Figur 19. Kerampaket och keramisk ventil. Med dessa standardkomponenter byggs blandarenheten. Vissa 
modifieringar kravs, t ex skruvhål för att fästa delarna inuti handfatet. Varm och kallvatten går in i de små hålen 

och det blandade vattnet kommer ut ur det större hålet. 
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3.6 Dimensioneringsberäkningar 
Genom att först snitta mellan vägg- och kranfästet och endast räkna kring ett av skruvparen, 

får man ut en dragkraft och ett moment kring skruvarna som figur 20 visar. 

 

Figur 20. Frilagt handfat med tyngdpunkten utsatt. 

För att ta reda på vilken skruv som kommer klara av att hålla upp hela handfatet behöver man 

räkna ut momentet för att få ut den maximala dragkraften som väggfästet utsätts för. 

Friläggning av snittningen till masspunkten: 

 

 

 

 

 

 

Momentet ges av  

Masspunkt 

𝐹𝑔 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 

𝑀1 

𝐹𝑔∝ 

Masspunkt 

𝐹𝑔 

𝑀1 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 

∝ 

𝑙 

𝑥 

𝑦 

∝ 
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        (1) 

Där r är sträckan från kraften till momentpunkten och F är kraften.  

Detta ger två ekvationer  

          (2) 

    ∝    (3) 

Ekv.2 lika med ekv.3 ger 

       
  ∝  

 
 (4) 

Där   är sträckan från masspunkten till den fastinspända punkten vinkelrät till kraften   ∝, 

och   ∝ är kraften vinkelrät till momentet som är en projicering av gravitationskraften    

med vinkeln ∝. 

Där  

      (5) 

där g är gravitationen 9,81 och där 

  ∝        ∝ (6) 

Då ∝ även är vinkeln mellan sträckan   och  . Får vi  

∝     1 (
  

      
)        

CAD modellen ger att             och sträckan från masscentrum till snittet, uppdelad på 

två koordinatsystem där              och       .  

Med Pythagorassats får man 

  √(     )  √(           )         

Med insatta värden i ekv.6 får vi  

  ∝        ∝                (    )          

  ∝   och   insatt I ekv.4 får vi 

  

       
  ∝   

 
  
           

  
       

Detta visar att alla standard M skruvar klara av den pålagda påfrestningen med en hög 

säkerhetsfaktor (Maskinelement handbok, 2008) 
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3.7 Marknad 

3.7.1 SWOT 
Styrkor(Strengths) Svagheter(Weaknesses) 

S1 – Nyskapande produkt W1 – Stor förändring i badrummet kan 
kännas jobbig 

S2 – Tar mycket liten plats W2 – Måste fällas ner för att användas  

S3 – Snygg design W3 – Otraditionellt utseende 

S4 – Lätt att vänja sig vid de nya reglagen W4 – Svårt att förstå reglagen vid en första 
anblick 

S5 – Behöver ej separat avlopp W5 – Kan ej utnyttja befintligt avlopp om 
handfatet sitter ovanför toalettstolen  

Möjligheter(Opportunities) Hot(Threats) 

O1 – Finns inga liknande produkter på 
marknaden 

T1 – En traditionell bransch med få 
innovationer 

O2 – Kan bli den coola uppstickaren T2 – Hög konkurrens från märken med anor 
långt bak i tiden 

O3 - Stabil efterfrågan på handfat T3 – Sällanköpsvaror 

O4 – Teknisk frammarsch T4 – Barnsjukdomar med ny teknik 

O5 – Bred kundkrets, passar alla hushåll. T5 – Kan bli symbol för att man har det trångt 
hemma 

 

Slutsatser och återgärder 

S1 + W1 + O1 + 
T1 

Badrummet har länge varit mer eller mindre kopior av varandra. Alla vet 
var handfatet bör sitta. Därför kan det vara svårt med en så pass stor 
förändring. Det måste till en attitydförändring och en upplysning av vilka 
möjligheter produkten medför. 

S2 + T2 Ett handfat skall vara stationärt, det vet alla. Däremot kan de fördelar 
denna produkt medför göra att man spar en väsentlig yta i badrummet. 
Kanske i en lägenhet i innerstan som köptes för 70 000 kr per 
kvadratmeter. 

S3 + W3 + O2 + 
T2 

En produkt med en så pass otraditionell design har svårt att slå sig in på 
badrumsmarknaden. Däremot är designen estetiskt tilltalande och 
nyskapande. För att uthärda konkurrensen från de stora tillverkarna måste 
produkten marknadsföras på ett annat sätt, den ska vara ny och fräsch. 

S4 + W4 Förutom att man måste förstå hur man fäller ner handfatet måste man 
även förstå att man sätter på vattnet med hjälp av kranen. Å andra sidan lär 
det märkas ganska snabbt. Det kan även bli en kul grej och verka positivt på 
försäljningen om det blir en snackis.  

S5 + W5 Handfatet blir svårt att koppla in med befintligt avlopp om det befinner sig 
ovanför toaletten, å andra sidan finns det möjlighet att koppla in sig direkt 
mot toalettens avlopp vilket löser problemet. 

O3 + T3 Handfat är en produkt som sällan byts ut. Det byggs ständigt nya bostäder 
och det är framför allt där produkten ska in. 

O5 + T5 Denna produkt lämpar sig inte bara de trångbodda. Det måste till varje pris 
undvikas att produkten blir en symbol för att man har det trångt hemma. 
Ingen vill skylta med det. Produkten ska hellre utstråla att man är smart och 
nytänkande med sin inredning, även i badrummet. 
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3.7.2 Kotlers fyra P 
Här beskrivs den strategiska positionen av produkten på marknaden. De olika komponenter 

som ingår i den här analysen är produkt, pris, plats och påverkan. Detta är för att få en bild av 

vad som ska ingå i produkten, vilket pris den ska ha, hur den ska marknadsföras och hur och 

var den ska lanseras. 

3.7.2.1 Produkt 

Denna produkt köper i första hand de som bor trångt eller har ett litet badrum och vill spara 

plats. Man vill ha ett litet handfat som ska sitta på samma yta som toaletten och därför spara 

in plats i badrummet. Detta kan vara mycket åtråvärt speciellt i storstäder där trångboddhet är 

ett faktum. 

En annan marknad kan vara de som bygger nya bostäder och redan från början planerar för att 

använda produkten, detta kan innebära att de sparar plats i bostaden och den blir lättare at 

sälja. Även hotellkedjor kan vilja använda produkten för att kunna trycka in mer rum i ett hotell 

eller för att kunna ha ett fullstort handfat där det i vanliga fall inte får plats. 

Produkten ska även ha en tilltalande design. Folk ska uppleva den som nytänkande och fräsch. 

Även de som inte behöver spara plats ska köpa produkten på grund av dess annorlunda 

egenskaper och design. Kanske kan man få in en extra toalett i en stor lägenhet om man 

använder produkten. 

 Det ska gå att få produkten levererad och monterad av kunnigt yrkesfolk.  

3.7.2.2 Pris 

Priset kommer i början att vara kostnadsbaserat, det vill säga, produktens pris ska baseras på 

vad den kostar att tillverkar och sälja. Detta för att kunderna inte ska bli avskräcka av ett högt 

pris. Med tiden, om det blir en framgångsrik produkt kommer priset att höjas. Det blir då ett 

pris mer baserat på tillgång och efterfrågan. 

3.7.2.3 Påverkan 

För att nå ut till slutkunder och detaljhandlare kommer produkten att visas upp på mässor för 

branschen. Det kan även tänkas att produkten marknadsförs på den egna hemsidan med 

tillhörande blogg och facebook sida. Här ska alla fördelar med produkten visas upp. Det ska 

tydligt framgå att man sparar yta i badrummet. Ett säljargument är att en kvadratmeter i t ex 

Stockholm kostar väldigt mycket pengar och att man snabbt spar in den ytan genom att köpa 

produkten. Man kanske kan nöja sig med en billigare lägenhet med ett litet badrum och sedan 

installera Sink Small i efterhand. 

3.7.2.4 Plats 

Produkten ska säljas genom den egna hemsidan samt badrumsbutiker i storstadsområden. I 

storstäder är folk för det mesta mer mottagliga för förändringar och nya produkter än de som 

bor på landsbygden. Det är även i storstaden som produkten gör mest nytta och känns mest 

värd att köpa. 
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3.7.3 Kundundersökning 
Utifrån kundundersökningen framgår främst att de som svarade hade ett rymligt badrum, 

vilket kan påverka resultaten då vissa kanske inte förstår hur produkten skulle kunna göra 

nytta. Utifrån resten av svaren verkade de flesta positiva till en ny typ av handfat. De flesta 

skulle även kunna tänka sig betala för att öka utrymmet i badrummet. Det var dock jämnt kring 

tanken om att ha just ett uppfällbart handfat och många var tveksamma kring upp- och 

nerfällande av handfatet varje gång man ska använda handfatet. Allmänt verkade det som att 

de flesta var öppna för förslaget då många skulle kunna tänka sig hyra en lägenhet med ett 

uppfällbart handfat. Kundundersökningen bifogad, se bilaga A. 

3.8 Ekonomi 
Som tidigare nämnts, är de flesta delarna specifika för konstruktionen och kräver 

nytillverkning, medan några få andra delar är standardkomponenter och kan köpas in. De 

standardkomponenter som kan köpas in är skruvar och muttrar. Den keramiska insatsen och 

keramiska ventil som ingår i blandarenheten är också beställningsvaror.  Funktionsmässigt 

krävs även specialanpassade slangar från avloppsmodulen till avloppstillsatsen och även 

kopplingspaketet mellan den keramiska insatsen och keramiska ventilen köps även in men 

varierar i pris beroende på hur kunden placerar handfatet. 

Utseendemässigt tillkommer kostnader för efterbearbetning på några av de tillverkade 

komponenterna. T ex att aluminiumbitarna emaljeras och kranen poleras. 

Beroende på tillverkningsserien storlek varierar kostnaderna. En enstaka prototyp skulle kosta 

mer än en större serie handfat. Man inte vet inte heller exakt hur mycket kostnaderna är för 

personal, maskiner, verktyg och allmänna omkostnader.  

1-3-9 regeln har använts för att få en ungefärlig uppskattning på hur mycket tillverkningen 

skulle kosta. Materialpriserna är hämtade från CES EduPac. För de delar som ingår i 

blandarpaketet har schablonpriser använts. Ekonomianalysen är bifogad, se bilaga B. 

Tillverkningskostnaden för produkten är 1400 kr. Slutpriset blir därmed runt 12 000 kronor 

med den här metoden. Jämfört med ett vanligt handfat som kostar från några hundralappar 

upp till över 30 000 kr. Därtill kommer kostnaden för blandare. 
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3.9 Prototyp 
Prototyparbetet har utgått helt från de CAD-modeller som produkten är uppbyggd av. Alla 

delar utom vattenskålen och temperaturreglaget tillverkades i friformsmaskinen. 

Temperaturreglaget tillverkades i fräsmaskinen och vattenskålen är bockat plexiglas.  

Prototypen monterades ihop med hjälp av en H-formad plåtbit där den skruvades fast. Glaset 

limmades fast med smältlim. Prototypen lämnades omålad eftersom att form och funktion var 

de viktigaste aspekterna och inte utseendet. Prototypen gjordes i skala 1:3. 

 

Figur 21. Prototyp i uppfällt och nerfällt läge. 
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4 Diskussion 
Målet med projektet var att utveckla en produkt som löser problemet med trånga badrum. 

Produktens olika delsystem och komponenter är nu väl beskrivna både i form, funktion, 

tillverkning och material. Ritningar och CAD-modeller finns för de olika delarna och renderade 

bilder har tagits fram för att öka förståelsen. Det har även konstruerats en prototyp för att på 

ett lättare sätt förstå funktionen och nyttan med produkten. 

Från början var vissa avgränsningar tvungna att göras, t ex med blandarenhet. En bra 

framförhållning och planering gjorde att det fanns tid kvar för studiebesök i projektets 

slutskede där vi fick hjälp av Joakim Svanberg på Svan Care AB med att utforma 

blandarenheten. Blandarenheten är ännu inte fullt beskriven men en renderad 3D-bild har 

tagits fram där man ser hur konceptet fungerar.  

Den del som kopplas ihop handfatet med toaletten och gör det möjligt med en friare placering 

i badrummet blev inte så långt utvecklad som var målet från början. På de borde mer 

utvecklingstid ha lagts. 

Informationssökningen visar att det inte finns någon liknande produkt på marknaden och 

marknadsundersökningen visar att det finns en acceptans för att införa en mindre traditionell 

produkt i badrummet. 

Med hjälp Kotlers fyra P och SWOT-analysen har olika problem och möjligheter med produkten 

lyfts fram. Dessa marknadsanalyser kan vara till stor hjälp vid en eventuell framtida 

kommersialisering av produkten. 
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5 Slutsatser 
För att vara ett projekt på 15 högskolepoäng har utvecklingen av produkten nått långt. Det 

som finns kvar att utveckla är blandarenhet och till viss mån avloppstillsatsen. Det skulle även 

behövas göra mer ingående tillverkningsanalyser för att se vilka sätt som är de bästa och 

billigaste för att ta fram de olika delarna. 

Slutsatsen är att produkten med lite mer arbete skulle gå att tillverka och använda och att den 

även skulle kunna fungera på marknaden på grund av sin unika design. För många unga och 

studerande är platsbrist i bostaden ett stort problem och att investera i att lösa detta problem 

är någon som många kan tänka sig enligt marknadsundersökningen. 

Nästa steg i utvecklingsarbetet skulle vara att få allt att fungera och att tillverka en fungerande 

prototyp. T ex måste ett sätt att fästa blandarenheten i kranfästet utvecklas och möjligtvis 

måste kranfästet optimeras för att blandarenheten precis ska få plats. Blandarenheten måste 

också anpassas så att vattnet inte sätts på förrän kranen har fällts ut en bit. Detta för att 

förhindra att blöta ner i badrummet. 

Ekonomianalysen som är gjord med 1-3-9-metoden är inte tillräckligt exakt och för att kunna 

göra en bättre kundundersökning skulle priset behövas räknas ut mer exakt med en bättre 

metod. Då skulle det gå att undersöka viljan att verkligen köpa produkten. 

En ytterligare utveckling skulle kunna vara att göra en lyxvariant av handfatet. Det skulle 

innehålla en rörelsesensor som känner av när man drar handen framför och automatiskt fäller 

ut vattenskål och kran och sätter på vattnet, alternativt med en knapptryckning. Det skulle 

göra handfatet mer lättanvänt och förhindra tumavtryck på vattenskålen.  

Projektgruppen anser att med mer utvecklingsarbete och en seriös affärsplan med bra 

marknadsföring så skulle produkten gå att sälja. Det krävs att produkten syns på mässor och i 

tidningar och att folk ändrar inställning till badrummet och kan tänka sig en förändring för att 

spara plats. 
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Bilaga A: Kundundersökning 
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Kundundersökning 

Ja Nej Vet Inte
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Sink Small 
 

1. Upplever du ditt badrum som trångt?  

Ja 

Vet inte 

Nej 
 

2. Skulle du kunna tänka dig en mindre traditionell inredning i ditt badrum, för att spara 

utrymme?  

Ja 

Vet inte 

Nej 
 

3. Skulle du kunna tänka dig betala pengar för att öka ditt utrymme?  

Ja 

Vet inte 

Nej 
 

4. Skulle du kunna tänka dig ha ett uppfällbart handfat om du fick mer plats över i 

badrummet?  

Ja 

Vet inte 

Nej 
 

5. Skulle du kunna tänka dig att fälla upp och ner handfatet varje gång du ska tvätta 

händerna?  

Ja 

Vet inte 

Nej 
 

6. Skulle du kunna köpa/ hyra en lägenhet med ett uppfällbart handfat?  

Ja 

Vet inte 

Nej 
 

7. Skulle det störa dig om handfatet inte var tillverkat av porslin?  



 

iii 
 

Ja 

Vet inte 

Nej 
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Bilaga B: ekonomianalys 
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Bilaga C: ritningar 
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