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Sammanfattning 
De flesta av oss har spenderat varma soliga dagar på stranden. Sådana dagar lockar ofta 
stora mängder av badgäster som vill njuta av att sola och bada. Dessa dagar är ett paradis 
för tjuvar. På många badplatser idag är gästerna tvungna att förvara sina värdesaker i 
skorna som läggs under solstolen eller i väskan som man gömmer under handduken medan 
man går för att ta ett dopp eller köpa en glass. Uppgiften i det här arbetet bestod av att ta 
fram ett förvaringsskåp där badgäster kan låsa in och förvara sina värdesaker under deras 
vistelse på stranden. Förvaringslösningen förväntades ha ett mervärde jämfört med 
befintliga produkter på marknaden. Projektet utfördes genom att en faktainsamling, med 
bl.a. intervjuer och benchmarking, gjordes. Därefter gjordes en behovsanalys med metoder 
som persona och moodboard, följt av en material – och ergonomistudie. En detaljerad 
kravspecifikation låg till grund för en skiss – och idégenerering som resulterade i en 
lösning uppbyggd med ett modulsystem där kunden får möjligheten att anpassa lösningen 
efter sina specifika behov. För att visa styrkan med modulsystemet visualiserades tre 
varianter på lösningen. Detta gjordes genom skissteknik och 3D-modellering, som till sist 
renderades i Keyshot för att visualisera hur det skulle kunna se ut när produkten placeras i 
tänkta miljöer. 
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Abstract 
Many of us have spent warm sunny days at the beach. Days like these tend to attract a large 
amount of visitors who wants to sunbath and swim. These days are a paradise for thieves. 
At many beaches today, the visitors have to keep their valuables in their shoes, that is put 
underneath the sunbed or in their bag which is hidden underneath the towel, while they go 
for a swim or to buy ice cream. The task of this work consisted of developing a storage 
locker where visitors safely could store their valuables during their stay. The storage 
solution was expected to have an added value compared to current products on the market. 
The project was carried out by first conducting a fact-finding through interviews and 
benchmarking. Furthermore, a needs analysis was conducted using methods like writing 
personas and making a moodboard, followed by a material – and ergonomic study. A 
detailed requirements specification formed the basis of an idea – and drawing generation 
that resulted in a solution based on a modular system that allows customers to tailor the 
product to meet their specific needs. To show the strength of the modular system, three 
variants were visualized using drawing techniques and 3D-modeling, which then were 
rendered in Keyshot to visualize how it might look when the product is placed in the 
intended environments. 
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1 Inledning 
I nästan sjuttio år har HAGS mött människors behov i samhället med sina bänkar, bord, 
papperskorgar, cykelställ, blomlådor och annat. HAGS utomhusmöbler är något som 
återfinns överallt i samhället idag och utgör naturliga inslag i människors vardag. HAGS har 
ett brett sortiment av möbler för offentliga miljöer och deras produkter är utformade för 
avkoppling och social interaktion. (HAGS, u.å.) 

 
1.1 Bakgrund 

 
HAGS olika produktområden känns självklara för företaget. Deras produkter smälter in i 
den miljö dem befinner sig i. Efter att ha identifierat saknaden av en utomhusprodukt som 
dagens samhälle är i behov av, var HAGS ett självklart val att kontakta angående ett 
samarbete. Efter att det identifierade problemet presenterats för företaget kunde ett 
samarbete inledas. 

 
1.2 Problemdefinition 

 
De flesta av oss har spenderat varma soliga dagar på stranden. Sådana dagar lockar ofta 
stora mängder av badgäster som vill njuta av att sola och bada. Dessa dagar är ett paradis 
för tjuvar. På många badplatser idag är gästerna tvungna att förvara sina värdesaker i 
skorna som läggs under solstolen eller i väskan som man gömmer under handduken medan 
man går för att ta ett dopp eller köpa en glass. Att förvara sina värdesaker på ställen som 
nämnts ovan är inte tryggt och säkert. Idag är ett av de säkraste sätten att undvika att ens 
värdesaker blir stulna att antingen fråga det sällskap som är närmast om de kan hålla ett 
öga på ens värdesaker medan man tar ett dopp, eller helt enkelt lämna det hemma. 

 
1.3 Målformulering 

 
För att göra det tryggare för badgäster ska jag ta fram en lösning på ett förvaringsskåp som 
ska kunna placeras i anslutning till stranden och där gästerna tryggt och säkert kan förvara 
sina värdesaker medan de solar och badar. 

Målet med examensarbetet är att: 

• Ta fram ett låsbart förvaringsskåp med ett modulsystem. 

• Ta fram minst 3 stycken varianter på skåpsektioner. 

• Presentera arbetet i en projektrapport efter given mall. 

• Slutföra arbetet inom given tidsram (10 veckor). 
 
1.4 Avgränsningar 

• Inte specificera komponenter till konstruktionen. 

• Inte specificera tillverkningsmetoder för konstruktionen. 

• Inte göra några precisa beräkningar. 

• Inte ta fram någon fungerande fysisk prototyp. 
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1.5 Förväntat resultat 
Arbetet förväntas resultera i ett lösningsförslag på ett förvaringsskåp vars design äger ett 
mervärde gentemot de produkter som redan finns på marknaden för förvaringsskåp. 

 
1.6 Krav 
Nedan listade krav är givna krav på produkten vid projektets start. En fullständig 
kravspecifikation finns att tillgå längre fram i rapporten. 

• Tåla alla väder. 

• Vara helt resistent mot väta. 

• Tåla sabotage i form av fysiskt våld, eldning och klotter. 

• Vara tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade. 

• Hålla över tid (20år) 

-Färg 
-Material 

-Funktion 

• Minimera serviceärenden och underhållsarbete. 
 
1.7 Lösningsmetoder 

• Nulägesanalys & faktainsamling genom bl.a. Benchmarking & intervjuer. 

• Persona, Behovs- och funktionsanalys & moodboard med värdeord. 

• Idégenerering med hjälp av metoder som t.ex. Brainstorming & TRIZ. 

• Besluts- och utvärderingsmetoder som t.ex. Pughs matris & DFMEA. 

• Visualisering med verktyg som skissteknik, 3D-modellering & rendering. 

• Skapa presentationsmaterial med program som Photoshop, InDesign, Illustrator & 
Keyshot. 
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2 Faktainsamling & nulägesanalys 

2.1 HAGS – Filosofi & formspråk 
HAGS Aneby AB grundades 1948 i småländska Aneby. Företaget har fått sitt namn ifrån 
initialerna i de tre grundarnas respektive namn – Hultgren, Andersson och Gustavsson. 
Idag är HAGS ett globalt företag och leverantör av utomhusprodukter såsom 
klätterställningar, lekplatsutrustning, träningsutrustning, parkmöbler och flytbryggor över 
hela världen. En del av företagets produkter skapar intressanta blickfång, medan andra 
känns så pass integrerade i dess omgivning att man inte ens lägger märke till dem. 
HAGS produkter utstrålar kvalitet och är designade för att hålla och älskas i generationer, 
inte bara när det gäller material, färg, funktion och konstruktion, utan designen måste även 
den hålla för skiftande trender. För HAGS är det därför viktigt att hitta former som är 
tidlösa, tilltalar många och former som fungerar i alla miljöer. HAGS samarbetar med flera 
skandinaviska formgivare och deras produkter ger en känsla av tidlöshet, kvalitet och 
skandinavisk estetik. 
Kvalitet och underhåll är aspekter som är viktiga i HAGS materialval och konstruktion av 
utomhusmöbler för att dem ska tåla naturens påverkan över lång tid. Ytor och färger går i 
ett med naturens egna färger och dem åldras på ett naturligt och vackert sätt.(HAGS, u.å.) 

 
 
 

Fig.1 (bildkälla: http://www.hags.se/sites/default/files/SE/Catalogues/HAGS_PARK_2013.pdf) 

 
2.2 Situationen idag 
I en tidningsartikel publicerad av Göteborgsposten varnar man för stölder på stranden. 
(TT, 2015). I artikeln så ger försäkringsbolaget if fyra tips på hur man på bästa sätt ska 
undvika att få sina saker stulna. De fyra tipsen lyder, 

• Lämna värdesakerna hemma i så stor utsträckning som möjligt. 

• Ha alltid uppsikt över dina saker på stranden. 

http://www.hags.se/sites/default/files/SE/Catalogues/HAGS_PARK_2013.pdf
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• Turas om att bada så att någon kan hålla koll på sakerna. 

• Stoppa värdesakerna i ett vattentätt fodral i plast som du kan bära då du badar. 

Det är uppenbart att det finns ett behov av en lösning som gör att badgäster inte tvingas 
välja mellan ovan listade punkterna. 

I dagsläget kan några exempel på hur man löst problemet se ut såhär: 

2.3 Benchmarking 
Ett företag som erbjuder sina kunder en lösning på problemet är YourSafe. YourSafe är ett 
företag beläget på ön Mallorca i Spanien. Deras produkter finns idag placerade på sex 
stränder runt om på ön. (YourSafe, u.å.). Företaget erbjuder kunden en förvaringsmöjlighet 
emot en avgift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 (Bildkälla: http://www.yoursafe- 
space.com/typo3temp/_processed_/csm_yoursafe- 

Fördelar med Yoursafes lösning: 
Inget eget lås behövs 

Designen gör att den sticker ut – dvs drar till sig 
uppmärksamhet vilket förhindrar tjuvar från att 
kunna arbeta ostört. 

 
 
 
 
 
 

Nackdelar med Yoursafes lösning: 

Designen passar inte in i alla strandmiljöer. 

Ej gratis för kunden. 

Personer kan ha svårt att förstå hur man gör för 
att använda skåpet då det är modern teknologi. 

Lås-lösning för med sig mycket serviceärenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 bildkällor: http://gearpatrol.com/2014/06/26/postcard-t2-lockers-central-park/, 
http://spanishvida.com/2015/06/28/beach-lockers-launched-at-la-zenia/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 (bildkälla: http://www.yoursafe- 
space.com/yoursafe-lockers/) 

http://www.yoursafe-space.com/typo3temp/_processed_/csm_yoursafe-lockers-first-safe-calvia_0c18e83831.jpg
http://www.yoursafe-space.com/typo3temp/_processed_/csm_yoursafe-lockers-first-safe-calvia_0c18e83831.jpg
http://gearpatrol.com/2014/06/26/postcard-t2-lockers-central-park/
http://spanishvida.com/2015/06/28/beach-lockers-launched-at-la-zenia/
http://www.yoursafe-space.com/yoursafe-lockers/
http://www.yoursafe-space.com/yoursafe-lockers/


5  

2.4 Marknadsundersökning/intervjuer 
För att kunna dimensionera skåpmoduler har ett antal personer intervjuats. Personerna 
har fått berätta vad de brukar ta med sig till stranden som de hade velat ha möjlighet att 
låsa in under sin vistelse där. 
Genom att undersöka vad personer brukar ta med sig till stranden kunde volym, 
dimensioner och antal skåpmoduler som behövs uppskattas. 
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3 Behov- och Funktionsanalys 

3.1 Kvalitet 
HAGS är ett varumärke som är känt för sin kvalitet. Företagets utgångspunkt är förståelse 
för kundens behov. Kundnytta och medvetenhet om vad som skapar värde för kunden är 
centralt i företagets arbetsätt. (HAGS, u.å.) 

Att förstå kundens behov är viktigt för en produkts kvalitet. För att designa en produkt 
med hög kvalitet måste fokus läggas på användaren och att förstå dess emotionella, 
kognitiva och fysiska behov. 
Emotionella behov är behov som inte är förväntade av användaren. Om en produkt 
uppfyller sådana behov så genererar det en sorts njutning och en WOW-effekt hos 
användaren. De emotionella behoven har undersökts genom att lägga fokus på att skapa en 
lösning som ger mervärde till produkten. 
Kognitiva behov är behov av att en produkt ska vara användbar, lätt att hantera och lätt att 
förstå. För att förstå användarens kognitiva behov har användbarheten undersökts genom 
intervjuer och en ergonomistudie. 

Fysiska behov på att en produkt eller design är pålitlig, säker och funktionell är viktigt att 
förstå. (Nilsson, Ericson och Törlind 2015, 21-23) De fysiska behoven har undersökts 
genom att en materialstudie samt en ergonomistudie har genomförts där aspekter rörande 
ergonomi, antropometri och användarcentrerad design har berörts. 

 
 

Fig.5 (Behov. Illustration: Åsa Wikberg Nilsson) 



8  

3.2 Personas 
För att kunna förstå och utveckla lösningar som uppfyller användarnas behov har metoden 
Persona använts. (Nilsson, Ericson och Törlind 2015, 95) Genom att skapa inte en, utan tre 
personas kunde behoven från olika målgrupper förstås. 

Fig.6 
 

Fig.7 



9  

 
Fig.8 

 
3.3 Moodboard 
En moodboard skapades för att visualisera behov genom att med bilder förmedla en känsla 
av miljö, material, färg och form. (Nilsson, Ericson och Törlind 2015, 100-101) 

 

Fig.9 (Bildkällor: https://se.pinterest.com/pin/102879172714949315/, 
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjX- 
tHCi5bNAhXBkiwKHcV_Am0QjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.keyword- 
suggestions.com%2FbGVnbyBibG9ja3M%2F&bvm=bv.123664746,d.bGg&psig=AFQjCNEGsnZAX4gF_HgQ 
Vs5jWxylWYz5TA&ust=1465394843370715, http://www.dreamstime.com/stock-photo-close-up- 
smartphone-money-keys-table-personal-stuff-objects-concept-euro-image59172800, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hto_Park_Urban_Beach_2.jpg, 
http://www.uptours.se/mallorca, http://www.gp.se/nyheter/sverige/se-upp-f%C3%B6r-strandtjuvar- 
1.115506, https://se.pinterest.com/andikpin/urban-spaces/, 
http://www.formica.com/sv/se/knowledge/case-study-hub-page/washroom-case-studies, 
http://ink361.com/app/users/ig-216854228/sannaviktoriaborjesson/photos/ig- 
994805369970759579_216854228) 

https://se.pinterest.com/pin/102879172714949315/
https://www.google.se/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd&amp;ved=0ahUKEwjX-tHCi5bNAhXBkiwKHcV_Am0QjxwIAw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.keyword-suggestions.com%2FbGVnbyBibG9ja3M%2F&amp;bvm=bv.123664746%2Cd.bGg&amp;psig=AFQjCNEGsnZAX4gF_HgQVs5jWxylWYz5TA&amp;ust=1465394843370715
https://www.google.se/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd&amp;ved=0ahUKEwjX-tHCi5bNAhXBkiwKHcV_Am0QjxwIAw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.keyword-suggestions.com%2FbGVnbyBibG9ja3M%2F&amp;bvm=bv.123664746%2Cd.bGg&amp;psig=AFQjCNEGsnZAX4gF_HgQVs5jWxylWYz5TA&amp;ust=1465394843370715
https://www.google.se/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd&amp;ved=0ahUKEwjX-tHCi5bNAhXBkiwKHcV_Am0QjxwIAw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.keyword-suggestions.com%2FbGVnbyBibG9ja3M%2F&amp;bvm=bv.123664746%2Cd.bGg&amp;psig=AFQjCNEGsnZAX4gF_HgQVs5jWxylWYz5TA&amp;ust=1465394843370715
https://www.google.se/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd&amp;ved=0ahUKEwjX-tHCi5bNAhXBkiwKHcV_Am0QjxwIAw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.keyword-suggestions.com%2FbGVnbyBibG9ja3M%2F&amp;bvm=bv.123664746%2Cd.bGg&amp;psig=AFQjCNEGsnZAX4gF_HgQVs5jWxylWYz5TA&amp;ust=1465394843370715
http://www.dreamstime.com/stock-photo-close-up-smartphone-money-keys-table-personal-stuff-objects-concept-euro-image59172800
http://www.dreamstime.com/stock-photo-close-up-smartphone-money-keys-table-personal-stuff-objects-concept-euro-image59172800
http://www.uptours.se/mallorca
http://www.gp.se/nyheter/sverige/se-upp-f%C3%B6r-strandtjuvar-1.115506
http://www.gp.se/nyheter/sverige/se-upp-f%C3%B6r-strandtjuvar-1.115506
https://se.pinterest.com/andikpin/urban-spaces/
http://www.formica.com/sv/se/knowledge/case-study-hub-page/washroom-case-studies
http://ink361.com/app/users/ig-216854228/sannaviktoriaborjesson/photos/ig-994805369970759579_216854228
http://ink361.com/app/users/ig-216854228/sannaviktoriaborjesson/photos/ig-994805369970759579_216854228
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4 Materialstudie 

4.1 Skåp 
Materialet som lösningsförslaget kommer att använda till skåpen är ett skivmaterial för 
utomhusbruk, HPL – High Pressure Laminate, som rekommenderats av HAGS. Företaget 
använder sig av HPL i deras produkter där kvalitetskraven är extra höga och dem har stor 
erfarenhet av materialet och dess egenskaper. För att motsvara kraven på säkerhet, 
funktion, hållfasthet och finish är materialet i HAGS produkter av högsta kvalitet. 

Materialen som HAGS använder uppfyller de ställda tekniska kraven med så liten 
miljöpåverkan som möjligt under produktens livslängd. Materialåtervinningsmetoden för 
HPL är energiutvinning. (HAGS  allmänna basfakta, 3) 

HPL är ett material som tagits fram och säljs av Formica Group. Materialet finns i flera 
utföranden beroende på önskade egenskaper hos materialet. Vivix heter det utförande som 
lämpar sig bäst för utomhusbruk där kraven är extra höga. Vivix är ett kompakt 
högtryckslaminat som är framtaget för utomhusbruk och tester visar att materialet har 
utmärkt färgäkthet, UV – och väderbeständighet, hållbarhet och rengörbarhet. Dessutom 
har materialet låg egenvikt. (Formica, 2011) 

4.2 Fästelement & Beslag 
För att skydda skruvar och muttrar mot vandalism används HAGS täckhattar i plast eller 
zinktäckta skruvspår. För att få ett bra skydd mot rost är fästelement förzinkade (HAGS 
allmänna basfakta, 1) och gångjärnen till skåpdörrarna på lösningen är i rostfritt stål. 
(Nordsecure Group AB, u.å.) 

 
4.3 Färger 
Vivix högtryckslaminat har en dekorativ yta på båda sidor av skivan och finns att tillgå i 
många olika färger, mönster och trädekor (se fig.11). Vid köp av Vivix högtryckslaminat så 
ges en 10 års garanti på färgblekning och delaminering. (Formica, 2011) 

Fig.10 – bilden visar hur en skiva Vivix högtryckslaminat är uppbyggd. (Bildkälla: Vivix user guide 2.0, 4) 
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Fig.11 (Bildkällor: http://www.formica.com/sv/se/products/vivix-architectural-panels-by-formica- 
group?page=2%20-%20swatchesTab#swatchesTab, http://www.formica.com/sv/se/products/vivix- 
architectural-panels-by-formica-group?page=2#swatchesTab) 

http://www.formica.com/sv/se/products/vivix-architectural-panels-by-formica-group?page=2%20-%20swatchesTab&amp;swatchesTab
http://www.formica.com/sv/se/products/vivix-architectural-panels-by-formica-group?page=2%20-%20swatchesTab&amp;swatchesTab
http://www.formica.com/sv/se/products/vivix-architectural-panels-by-formica-group?page=2&amp;swatchesTab
http://www.formica.com/sv/se/products/vivix-architectural-panels-by-formica-group?page=2&amp;swatchesTab
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5 Ergonomistudie 
Tillgängligheten är något som är genomgående i alla HAGS utomhusmöbler. HAGS vill att 
alla ska kunna nyttja och glädjas av deras produkter – oavsett fysiska förutsättningar. 
Eftersom att det här arbetet är på uppdrag från HAGS så har en ergonomistudie genomförts 
i syfte att ta fram en lösning som är tillgänglig för alla. (HAGS, u.å.) 
Oavsett om användaren är kort eller lång, är förlamad och sitter i rullstol eller kan gå, så 
ska personen kunna ha tillgång till alla de olika skåpstorlekarna. Placeringen av de olika 
skåpmodulerna i varje skåpsektion ska göra att detta är möjligt. 
Stora saker väger ofta mera, därför är det fördelaktigt att placera de större skåpmodulerna 
så lågt som möjligt i varje sektion för att användaren ska undvika att behöva utföra tunga 
lyft över huvudet. 

 
För att underlätta användandet av produkten har en maximal höjd uppskattats på 
avståndet från marken till botten på det översta skåpet eller skåpraden. En person som är 
ungefär 160 cm lång ska kunna se botten på det översta skåpet. Om användaren kan se 
botten på skåpet så minskar risken att personen glömmer kvar något p.g.a. personen inte 
ser det. Höjden uppskattades till 160 cm eftersom att 95:e percentilen av både män och 
kvinnor har en ögonhöjd som är över 160 cm. 

Fig.13 Tabell 1. Visar antropometriska mått som 5:e, 50:e och 95:e percentilen. Baserat på Dreyfuss (2012/1955) 
och Pheasant och Haselgrave (2005) 

 

Om produkten utrustas med snedtak kan användaren inte glömma saker som den lagt 
ovanpå skåpet. Snedtak försvårar också för personer som försöker klättra upp på skåpet 
eller sitta uppe på skåpet. Snedtaket är även fördelaktigt då vatten rinner av produkten om 
det regnar. 

Fig.12 Design för alla. Illustraion: Åsa Wikberg Nilsson 
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En aspekt som är viktig att ha i åtanke när man placerar ut en skåpsektion i en offentlig 
miljö är att lämna tillräckligt stor fri yta framför sektionen, så att det finns utrymme för 
skåpsluckornas svängrum, även när en rullstolsburen person använder skåpen. 

 
Skåpluckornas funktion kan göra att skåpen blir säkrare och mer användarvänliga. 
Gångjärn som fungerar så att om skåpluckan inte öppnas mer än hälften av max så slås 
luckan igen automatisk. Öppnas skåpluckan mer än hälften av max så håller sig skåpluckan 
öppen. Gångjärn med en sådan funktion är fördelaktigt ur säkerhetsperspektiv då en 
skåplucka på ett tomt skåp inte kan flyga upp av vinden och skada någon. Att designa 
skåpluckor med rundade hörn och kanter i kombination med ett gångjärn som fungerar 
som precis beskrivits är fördelaktigt ur ergonomi – och säkerhetsperspektiv. Ett exempel 
som visar på fördelen med en sådan skåplucka är att om en person som använder ett skåp 
placerat lågt ska resa på sig efter att ha använt skåpet riskerar denna annars att slå i 
huvudet i skåpluckan till skåpet placerat ovanför sitt, som står öppen, och skada huvudet. 

Genom att ha numrerade skåpsluckor underlättar man för användaren att komma ihåg och 
lokalisera vilket skåp den låst in sina saker i. 
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6 Designing out crime 
The Design Council är en intresseorganisation som har tagit fram en guide för designers 
med tips på hur design av produkter, tjänster och kommunikation kan bidra till att 
förhindra brott från att ske, minska deras effekter, återställa stulna föremål eller gripa 
brottslingar. (The Design Council, 2016) 

Eftersom att produkten i det här arbetet kommer att vara placerad i en miljö där det ofta är 
mycket folk, den kan skymma stora ytor och eftersom att den skapar dolda utrymmen så 
har tipsen från guiden undersökts och tagits hänsyn till vid framtagandet av produktens 
design. 

 

Efter att ha läst igenom tipsen i fig.14 användes brainstorming för att komma på idéer på 
olika brott som skulle kunna inträffa på grund av produkten. Idéerna som genererades 
visas i punktform nedan. 

• Vandalism – förstörelse med våld. T.ex. brand, klotter. 

• Dolda utrymmen placerade på offentliga platser med mycket folk i rörelse -> 
terrorbrott, bomb som göms i skåp. 

Fig.14 (Bildkälla: Designing out crime- A designers guide, 23-43) 
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• Baksidan av en sektion kan ge upphov till ett skymt område – beroende på 
placering. 

• Placering av sektion – påverkar stöldrisken då det påverkar hur stor chansen är att 
en tjuv kan få arbeta ostört eller inte. 

• Dräneringshål/ljusinsläpp på baksidan av skåp – tjuv kan se vad som finns i skåpen 
vilket ökar stöldrisken. 

• Avskärmning med sektion – vid ombyte/dusch kan förövare smygtitta genom 
dräneringshål, filma och fota. 

• Efter att brott skett – Livräddningsutrustning tillgänglig (vid våldsbrott med 
skadade personer) 

• Personskador vid användandet av produkten – dålig design – kan undvikas med t.ex. 
smart placering av de olika skåpstorlekar och genom att inte ha skarpa/vassa kanter 
och hörn. Undviks genom att fokusera på ergonomi, antropometri och 
användarcentrerad design. 

• Skåp som inte töms-> kan lösas genom att lås klipps och skåp töms t.ex. varje kväll 
kl.20. 
-personer kan ej ”paxa” skåp. 

-ej missbruka användandet av skåpen. 

• På kväll/natt kan en vajer/stålvajer eller dylikt dras igenom alla skåpens 
dörrvred/låsbeslag och sedan låsas så att skåpen ej går att 
använda/öppna/vandalisera nattetid. 

• Droger och annan illegal handel: säljare går och låser in varan i ett skåp, kunden går 
dit och hämtar varan och lämnar pengar, som säljare sedan kommer och hämtar. 

 

Fig.15 
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7 Kravspecifikation 
Vid framtagandet av kravspecifikationen undersöktes, utöver de krav som HAGS 
ställer på sina produkter, de krav och behov som analyserats genom personas, 
intervjuer, observationer, faktainsamling, säkerhet och ergonomistudie. 

 

Tekniska krav Kravställare Förklaring 

Tåla alla väder Kund   

Vara helt resistent mot 
väta Kund   

Tåla sabotage Kund   

Vara 
tillgänglighetsanpassad Kund/inköpare Rullstolsburen ska ej vara 

begränsad till en skåpstorlek 

Hålla över tid (20år) Kund/inköpare   

Vara låsbar Slutanvändare Varje skåpmodul ska gå att 
låsa 

Förtydliga funktion Slutanvändare   

Underlätta användning Slutanvändare 
  

Uttrycka pålitlighet Slutanvändare 
  

Äga täthet Slutanvändare   

Ha en 
dräneringsfunktion HAGS/Kund   

Vara modulariserad Kund/inköpare/arkitekt 

Lösningen ska bygga på ett 
modulsystem så att kunden 
kan anpassa produkten efter 

sina speciella behov  

Vara estetisk Kund/inköpare/arkitekt   

Uttrycka robusthet Kund/slutanvändare   

Vara anpassad för 
montering/demontering Kund/underhållsansvarig   

Förenkla installation HAGS/kund   
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Vara kostnadsfri att 
använda Slutanvändare   

Skåpen ska vara 
upphöjda minst 7 cm 

från marken 
HAGS 

Skivmaterialet (HPL) som 
används för skåpmodulerna 
måste vara placerat minst 7 

cm från marken för att 
undvika fukt och väta 

Ha ett avstånd mellan 
mark och botten på det 

översta 
skåpet/skåpraden på 

max 160 cm 

Slutanvändare 

Detta för att 95:e procentilen 
användare ska kunna se 

botten på det översta skåpet 
vilket minskar risken att något 

glöms kvar i skåpet efter 
användning. 

Lösningen ska erbjuda 
fyra stycken 

skåpmoduler med 
bredd: 300mm och 
djup: 550mm, men 

skillnad i höjd. 

Slutanvändare/Kund/inköpare/arkitekt Alla saker som intervjuerna 
resulterade i ska rymmas  

Erbjuda plant tak eller 
snedtak Kund/inköpare/arkitekt   

Erbjuda upphöjning 
med sockel eller ben. Kund/inköpare/arkitekt   

Äga mervärde  HAGS/kund/slutanvändare   

Underlätta i - och 
urpackning slutanvändare   

Lösningen ska gå att 
bygga i så många olika 
varianter som möjligt. 

Kund/inköpare/arkitekt   

 

 

Säkerhetskrav Kravställare Förklaring 

Skydda innehåll Slutanvändare   

Äga hållfasthet/styrka Kund   
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Förvaringslösningen 
ska vara fast inspänd 

med förankring i mark 
så att den inte kan 
vältas eller rubbas 

Kund   

Alla hörn och kanter 
på lösningen ska vara 

rundade 
Slutanvändare   

Vara designad med 
hänsyn till brottslighet 

relaterat till 
produktens design 

Slutanvändare   

Förvara 
livräddningsutrustning Slutanvändare Så som defibrillator, first-aid-

kit och livboj  

 

Underhållskrav Kravställare Förklaring 

Minimera 
serviceärenden HAGS/kund 

Desto mindre ansvar som kan 
läggas på HAGS eller den kund 

som äger produkten desto 
bättre. 

Minimera 
underhållsarbete Kund   

Vara anpassad för 
rengöring Kund 

Lösningen ska vara anpassad 
för att kunna spolas av med 

t.ex. högtryckstvätt 

Förenkla 
klottersanering Kund Genom t.ex. materialval 

 
 

Förslag & 
önskvärda 
funktioner 

Kravställare Förklaring 

Erbjuda 
specialförvaring Slutanvändare Små fack för förvaring av t.ex. 

värdesaker 
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Erbjuda 
kylförvaring Slutanvändare Förvaring av t.ex. dricka/glass  

Erbjuda 
upphängning på 

krok 
Slutanvändare För att underlätta ombyte 

Erbjuda laddning Slutanvändare Laddning av t.ex. mobiltelefon 
eller kamera 

Erbjuda 
avskärmning Slutanvändare Avskärma ett område för 

ombyte och stranddusch 

Erbjuda sittplats Slutanvändare Bänk för avlastningsyta eller 
sittyta vid t.ex. ombyte 



20  
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+ Inget eget lås behöver medtas 
+ Gratis användning 

Fig.18 

- Bära runt på nyckel 
- Underhåll av låsmekanism 
- Ökad risk för serviceärenden 

- Om nyckel tappas kan man ej få 
upp skåp (Hänglås kan klippas) 

8 Skiss & Idégenerering 
 

8.1 Låsmetoder  

Hänglås med nyckel 
 
 
 

+ Eget ansvar för användaren 

+ Inga serviceärenden 
+ Lite underhåll 
+ Gratis användning 

- Bära runt på nyckel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16 

Hänglås med kod 
 
 
 

+ Gratis användning 

+ Ingen nyckel att bära runt på 
+ Eget ansvar 

+ Inga serviceärenden 

+ Lite underhåll 
+ Strandkiosk eller dylikt skulle 
gynnas genom att kunna sälja lås 
till badgäster, ev. hyra, panta. 

- Koden kan knäckas 

 
Fig.17 

 

Integrerat lås med nyckel 



22  

Integrerat lås med kod 
 
 

+ Ingen nyckel att hålla reda på 
+ Gratis användning 

- Kan ej ha nya koder för varje 
användare 

- Underhåll av låsmekanism 
- Ökad risk för serviceärenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskt lås med kod: 

Central ”station” där man slår in kod och skåpsnummer 
Ett kodlås på varje skåp 

 
+ Kan drivas med solenergi? 
= Gratis för kund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.20 
 

Andra låsmetoder så som myntlås eller någon typ av elektroniskt lås, som t.ex. styrs via en 
smartphone eller någon form av applikation, har slopats i ett tidigt skede i processen dels 
för att användaren inte ska behöva betala för att använda produkten samt för att 
användarens smartphone ska kunna vara en av de saker som ska kunna förvaras i skåpet. 

 
- Kostar att driva 

- Kund får betala för skåp? 
- Ökad mängd underhåll 

- Glömma kod eller 
skåpsnummer 
- Ökad mängd serviceärenden 

Fig.19 
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8.2 Modulindelning 
HAGS tycker att det är viktigt att kunna tillgodose sina kunders behov och erbjuder därför 
sina kunder anpassade lösningar med stor valfrihet av t.ex. träslag, ytor och färger. (HAGS, 
u.å.). För att anpassa lösningar efter kundens unika behov, istället för att kunden ska 
behöva anpassa sig efter produkten, kommer förvaringsskåpet i det här arbetet att vara 
uppbyggt av ett modulsystem. Genom att använda sig av modulindelning så får kunden 
själv anpassa sin skåpsektion efter sina egna behov. En annan fördel med ett modulsystem 
är att produkten blir smidigare att hantera i praktiken sett till aspekter så som flytt, 
förvaring och underhåll – Något som är fördelaktigt t.ex. om produkten ska flyttas och 
förvaras någonstans under vintertid. 

 
8.2.1 Montering 
Att bygga sektioner av skåpmoduler kan göras på flera olika sätt och olika sätt ger olika 
förutsättningar och valmöjligheter för kunden att anpassa lösningen efter sina behov. Olika 
sätt att bygga ihop sektioner skiljer sig även i hur enkelt en sektion kan monteras, 
demonteras, transporteras och underhållas. Här följer idéer på hur olika sätt att bygga 
sektioner kan se ut. 

 
 

Idén i fig.21 bygger på att kunden sätter ihop sektioner av ett antal redan färdiga rader av 
skåpmoduler. 

Fig.21 
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I lösningen som visas i fig.22 får kunden utifrån de tillgängliga skåpmodulerna på egen 
hand först sätta ihop färdiga rader, dessa rader fästs sedan med varandra för att bilda en 
sektion. 

Fig.23 

Fig.22 
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Idén som visas i fig.23 ovan bygger på samma grundtanke som den i fig.22. Skillnaden är att 
kunden i det här fallet inte är begränsad till att bygga rader med samma bredd. 

 
8.2.2 Skåpmoduler 
För att kunna definiera vilka dimensioner och vilken volym som varje skåpmodul bör ha, så 
har brainstorming och underlag ifrån marknadsundersökningen som presenterades 
tidigare i rapporten använts. Även dimensioner som andra skåp på marknaden använder 
har undersökts. (Nordsecure Group AB, u.å.) 
Från den information som samlats in kunde dimensionerna på de olika skåpmodulerna 
uppskattas. 

Fig.24 
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På HAGS designas alla träprodukter för att dränera vatten på ett bra sätt. (HAGS allmänna 
basfakta, 1) 
För att underlätta underhållsarbete så som rengöring av skåpen, vilket skulle kunna ske 
genom att skåpen spolas rent med högtryckstvätt, krävs det att modulerna har någon form 
av dräneringsfunktion som tillåter vattnet att rinna ur skåpen och inte samlas inuti dem. 
(Nordsecure Group AB, u.å.) 

En annan aspekt som underlättar för användare av skåpen är att det är enkelt att se om 
någonting ligger i skåpet, t.ex. om användaren har glömt kvar något. För att göra det lättare 
för en person att se detta så kan skåpen t.ex. utrustas med belysning. Att installera 
belysning i alla skåp kommer att öka kostnaden för företaget som säljer tillverkar och 
skåpen. Därmed kan det även påverka kostnaden för den kund som köper lösningen och då 
kan det t.o.m. påverka användaren av skåpen. En lösning som inte är lika kostsam är att 
varje skåp har ett antal hål, eller någon form av öppen del som släpper in ljus i skåpen. 

Fig.25 
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Idéerna som presenteras i fig.26 löser både dränering och ljusinsläpp i skåpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.26 
 

I lösningsförslaget i fig.25 togs det hänsyn till risken för stöld. Därför utvecklades lösningen 
från att en del längst ner på skåpets baksida lämnas öppen till att ett antal öppna hål 
används istället. På så sätt blir det svårare för en tjuv att kunna stjäla någon från skåpet. 
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Lösningen som visas i fig.27 är i grunden densamma som den i fig.26. I den här lösningen 
har däremot tre väggar monterats på skåpsektionen. En vägg på vardera kortsida av 
sektionen och en längs med sektionens baksida. Väggarna på kortsidorna går ut en bit 
bakom skåpens bakre vägg och bildar tillsammans med tredje väggen på baksidan en 
öppen yta bakom skåpen. Tanken med lösningen är att vattnet som spolas igenom skåpen 
inte ska träffa någon som befinner sig bakom sektionen. Det ger också en möjlighet att 
samla det vatten och smuts som rinner ut ur skåpens dräneringshål. Den bakre väggen 
hindrar även någon att kika in i skåpen genom dräneringshålen. Nackdelarna med idén är 
att ljusinsläppet i skåpen försämras eller möjligtvis t.o.m. bortgår helt. En annan aspekt 
som bör beaktas är att lösningen kräver mer material vilket kan påverka tillverkning - och 
monteringskostnader. 

 
8.2.3 Gränssnitt 
En infästning mellan de olika skåpmodulerna kommer fästa dem med varandra med någon 
typ av fästelement t.ex. bultar. För att sedan bygga en sektion kan gränssnittet mellan dem 
olika raderna se ut på olika sätt. Genom Braindrawing togs följande lösningar på hur 
gränssnittet kan se ut fram. 

Fig.27 
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Fig.28 
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För att besluta om vilken av lösningarna som lämpar sig bäst för lösningen i det här arbetet 
undersöktes de olika förslagen utifrån hur väl de uppfyllde de krav som specificerats i 
kravspecifikationen. Valet av monteringslösning påverkade också beslutet av gränssnitt. 

 
8.3 Förankring 
För att en skåpsektion ska tåla fysiskt våld och vara så säker som möjligt, bör den förankras 
på ett stabilt sätt i marken där den ska placeras. För att öka valmöjligheterna för kunden så 
presenteras två, av HAGS, rekommenderade lösningar på förankring. Valet av förankring är 
beroende på i vilken miljö som skåpsektionen är tänkt att placeras i. Vid framtagandet av 
olika förankringsmetoder undersöktes förankringsmetoder som tog hänsyn till aspekten att 
så lite som möjligt bör stå kvar på platsen om produkten skulle komma att demonteras för 
att förvaras på annan plats vintertid. Först undersöktes idéer på om det skulle kunna 
lämnas kvar något på platsen efter demontering som skulle kunna nyttjas under den tid 
skåpsektionen inte stod där. Genom braindrawing togs följande idéer fram (se fig.30). 
Skissen som visas längst upp till höger i fig.30 visar en idé där en bänkskiva finns monterad 
på ben som sedan skåpsektionen monteras ovanpå. Vid demontering skulle då benen och 
bänkskivan stå kvar och kunna användas som en sittbänk. 

Fig.29 
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Fig.31 (Bildkällor: http://www.hags.se/products/park-and-urban-furniture/371-tillbehor-park-miljo/8025744) 

 
Den rekommenderade förankringen från HAGS är att plåtar med en fästanordning grävs 
ned i marken och att produkten sedan fästs med den anordningen som ligger i nivå med 
markytan. Metoden är fördelaktig då installationstiden enligt HAGS endast är 1 timme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om underlaget är sand, som på t.ex. en sandstrand, så är det rekommenderat av HAGS att 
produkten förankras genom gjutning. Då gjuts en platta i marken, i den gjutna plattan kan 
sedan produkten fästas med t.ex. bultar. (HAGS allmänna basfakta, 2) 

Fig.30 

http://www.hags.se/products/park-and-urban-furniture/371-tillbehor-park-miljo/8025744
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Även när det kommer till förankring av lösningen var det viktigt att hålla valmöjligheterna 
för kunden breda. Där av togs två olika varianter på gränssnitt mot marken fram. På grund 
av valt material ställdes krav på höjden mellan marken och materialet. Ett minsta avstånd 
på 7cm var ett krav för att skydda kompaktlaminatet mot blött underlag. (HAGS allmänna 
basfakta, 1). De två varianterna som togs fram var en där produkten står på en 10 cm hög 
sockel. Den andra varianten består av ”ben” som höjer upp sektionen 40 cm från marken. 
Antalet ben som behöver användas påverkas av hur lång skåpsektionen i fråga är. De två 

varianterna visas i fig.32. Lösningen där produkten är upphöjd med ben ger en öppen yta 
under skåpsektionen vilket kan vara fördelaktigt vid underhållsarbete som t.ex. lövblåsning 
eller annat underhåll. 

 
8.4 Mervärde för skåpsektioner 
För att ge produkten mervärde gentemot befintliga produkter på marknaden för 
förvaringsskåp och undersöka hur en skåpsektion skulle kunna användas till annat än att 
bara låsa in och förvara saker i användes metoderna mindmapping och brainstorming. 

Fig.32 
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Mindmapen i fig.33 visar flera idéer på lösningar och funktioner som produkten kan 
utnyttja för att få ett mervärde. Den visar också idéer på hur produkten kan användas för 
att gynna användare på flera sätt än att möjliggöra förvaring. Idéerna ger produkten 
mervärde vilket höjer kvalitén och gör den mer attraktiv på marknaden. 

En skåpsektion som placeras rätt på en strand kan medge en utmärkt plats för placering av 
livräddningsutrustning som livboj, first-aid-kit och defibrillator. I fig.33 visas hur kortsidan 
på en skåpsektion skulle kunna användas för placering av en livboj. Figuren visar även hur 
ett skåp med defibrillator och ett first-aid-kit skulle kunna antingen hängas på 
skåpsektionens kortsida, eller placeras i ett hörnskåp på sektionen. För att öka 
uppmärksamheten på att det är just där livräddningsutrustning finns placerad, kan hela 
väggen på kortsidan färgas i en färg som påkallar uppmärksamhet. Om placering av 
utrustning skulle ske i ett hörnskåp kan skåpsluckan till det skåpet utmärkas med en 
symbol samt även den färgas i en färg som tydliggör vad som finns i skåpet. 

Fig.33 
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Fig.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.35 

Fig.35 visar hur en skåpsektion kan utnyttja sin höjd och bredd samt vägg på baksidan för 
att skärma av ett område. Detta kan användas för att skapa en plats där användare kan byta 
om eller duscha av sig t.ex. saltvatten och sand. I fig.35 visas olika tänkbara varianter på 
hur skåpsektionen kan se ut för att skärma av ett område. Figuren visar också hur 
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väggpartiet kan utrustas med krokar för upphängning av bl.a. kläder och med bänkar för 
att möjliggöra sittplats och avlastningsyta för användaren. 
I fig.36 är idén att genom att placera solceller ovanpå skåpsektionen – utvinna solenergi för 
att göra det möjligt för användare av skåpen att kunna ladda t.ex. sin mobiltelefon eller 
kamera. Eftersom att produkten är tänkt att stå på eller i anslutning till en strand eller en 
badplats, som oftast besöks när solen skiner, är solenergi ett alternativ som är realistiskt 
att använda för att driva funktionen samtidigt som det är kostnadsfritt. 

I nedre högra hörnet i fig.36 visas olika exempel på placeringar av eluttag i skåpen. 

Tanken med idén som visas i fig.37 är att man på olika sätt kan kombinera skåpsektioner 
med bänkar av olika slag och former. 
I fig.38 har olika idéer om hur skåpsektioner kan skapa ytor där produkter som t.ex. 
papperskorgar kan placeras. I figuren visas även olika varianter på hur skåpsektioner kan 
byggas. I nedre vänstra hörnet av figuren är tanken att om en sektion delas upp i flera 
mindre delsektioner istället för att byggas som en vägg av skåp - kan ge miljön en mer 
öppen känsla. 

Fig.36 
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Fig.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.38 
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8.5 Skåpluckor 
För att generera idéer och se hur designen på skåpluckor kan addera funktion och form till 
produkten användes metoden braindrawing. I fig.39 visas idéer på formgivning och 
funktioner för skåpluckor. Vid genererandet av skåpluckor var det centralt att ta hänsyn till 
de ergonomiska aspekter som identifierats i ergonomistudien, som att varje skåpluckas 
hörn ska vara rundade för att minska skaderisken för användaren. 

 

I fig.40 visas ett exempel på hur skåpluckorna på en sektion kan numreras för att 
underlätta för användare att lokalisera vilket skåp som personen använt. 
Numrering av skåpluckor kan ske på flera sätt. Siffrorna kan antingen vara frästa i 
skåpluckan och sedan färgade. Skåpluckorna skulle också kunna numreras genom att 
klistermärken föreställande siffror klistras på skåpen. En skiva av t.ex. plåt skulle kunna 
formas till siffror som sedan skruvas på skåpsluckorna. 

Fig.39 

Fig.40 
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8.6 Varianter på skåpkombinationer 
För att visa på mängden varianter som en sektion som sätts ihop med modulsystemet 
bestående av fyra skåpmoduler kan göras i, visualiserades några exempel på hur sektioner 
kan se ut. De exempel som togs fram visas i fig.41 och fig.42. 

Fig.41 

Fig.42 
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9 Besluts- och utvärderingsprocess 

9.1 Materialval 
Vid val av material för förvaringsskåpet följdes HAGS rekommendation om HPL – High 
Pressure Laminate då HAGS har mycket erfarenhet av materialet i utomhusmiljöer. HAGS 
leverantör av skivmaterialet är Formica Group och för att ta reda på vilken variant av 
högtryckslaminatet som är bäst lämpad för produkten, rådfrågades kunnig personal på 
Formica. 

Formicas rekommendation var att produkten bör använda det kompakta 
högtryckslaminatet Vivix, som lämpar sig utmärkt för utomhusbruk och används mycket på 
bl.a. husfasader. (Formica Group, 2015) 

 
9.2 Låsmetod 
För att avgöra vilken låsmetod som ska användas jämfördes för – och nackdelar med olika 
låsmetoder. För – och nackdelar togs fram med hänsyn till de krav som HAGS ställt och de 
behov som identifierades av användarna i respektive persona. 
Efter att ha utvärderat de olika låsmetoderna framgick det att den låsmetod som ska 
användas är den där användaren av produkten själv har med sig ett eget hänglås. På så sätt 
läggs mycket ansvar på användaren själv, vilket minskar serviceärenden för HAGS eller 
ägaren av produkten. 

 
9.3 Modulindelning 
Montering 

Vid utvärderingen och beslutandet om vilken monteringsmetod som ska användas för 
produkten så var det två aspekter som var avgörande. Dels att kunden ska kunna få så stor 
möjlighet som det bara går att bygga sektioner efter sina specifika behov, men även att 
produkten ska vara anpassad för, och underlätta, flytt, transport, montering och 
demontering. Den valda monteringsmetoden är den som visas i fig.21 där kunden, av de 
tillgängliga skåpmodulerna, först bygger rader – som sedan sätts samman och bildar 
sektioner. 

Skåpmoduler 

För att kunna uppskatta hur många olika skåpmoduler som behövs och vilka dimensioner 
dessa bör ha, gjordes intervjuer, jämförelser med andra produkter på marknaden och 
brainstorming med hänsyn till personorna. Vid intervjuerna frågades personer om vad 
dem brukar ta med sig till stranden som dem skulle vilja förvara om möjligheten fanns. 
Genom att ta reda på vilka saker som användarna vill få plats med i skåpen kunde 
dimensionerna uppskattas. Lösningen kommer att vara uppbyggd på fyra skåpmoduler där 
bredden 300 mm och djupet 550 mm är gemensamt, men där höjden skiljer sig mellan de 
olika modulerna. Höjden på de fyra modulerna bestämdes till 150 mm, 150 mm, 300 mm 
samt 450 mm. 

Dränering & ljusinsläpp 
Ett krav på produkten var att den ska ha någon form av dränering och ljusinsläpp, 
Idégenereringen resulterade i två varianter där antingen varje skåp har små öppningar på 
baksidan, eller där varje skåp har små öppningar på baksidan men som är skyddade av en 
vägg. Den andra varianten släpper in mindre ljus och använder mer material än den första, 
men ur säkerhetsperspektiv för att undvika brott så lämpar sig den variant där en vägg 
skyddar bl.a. insynsmöjligheten och stöldrisken sig bättre. 
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Förankring 

Förankringen som kommer att användas i lösningen kommer väljas utifrån de 
rekommendationer som erhållits från HAGS. HAGS har stor erfarenhet av förankring i mark 
med olika metoder. Val av förankring ska ske beroende på den miljö som produkten 
placeras i, men antingen genom gjutning, där en platta gjuts och som produkten fästs i, eller 
genom nedgrävda plåtar (se fig.30) som produkten fästs med. 

 
9.4 Mervärde för skåpsektioner 
Eftersom att det är centralt för HAGS att skapa värde för kunden har funktioner som kan ge 
produkten och lösningen mervärde undersökts. Bara att lösningen i sig är byggd på ett 
modulsystem, vilket gör det möjligt för kunden att anpassa lösningen efter sina specifika 
behov, skapar värde åt produkten. De funktioner som togs fram för att skapa ytterligare 
mervärde för produkten var följande. 

Avskärmning – En sektion används för att skärma av ett område där användare kan byta 
om eller duscha. Sektionens baksida utrustas med bänk och klädhängare. 

Solenergi – En skåpsektion utrustas med solceller som placeras ovanpå sektionens tak och 
med ett el uttag i varje skåp. Solcellerna genererar el vilket gör det möjligt för användaren 
att gratis ladda sin mobiltelefon eller kamera. Solcellerna kan också driva kylförvaring i 
skåp för förvaring av t.ex. dricka och glass. 

Skåp-bänk-skåp – två delsektioner kombineras med bänk. Detta ger miljön en annan känsla 
och gör att produkten utnyttjas till mer än bara förvaring. 

Livräddningsutrustning – Skåpsektionen används som placering av livräddningsutrustning 
så som t.ex. Livboj, first-aid-kit och defibrillator. 

 
9.5 Skåpluckor 
För att uppfylla kraven på säkerhet ska skåpluckor ha rundade hörn och kanter. 
Skåpluckans form kommer vara en plan yta på grund av begränsningar i materialet. För att 
uppfylla ett identifierat behov hos slutanvändaren ska kunden ha möjlighet att välja om 
skåpluckorna ska vara numrerade eller inte. Numrering av skåpluckor ska då ske genom 
fräsning. 

 
9.6 Varianter på skåpkombinationer 
De skåpkombinationer som används i de tre varianterna ska ta hänsyn till de krav och 
önskemål som ställts på estetik, rullstolsanpassning, höjd och antal skåp. 
Estetik-organiserat, lättförståeligt, ej rörigt och huller om buller. 

Rullstolsanpassning-ej begränsa rullstolsburen person till en viss typ av skåp. Personen 
ska kunna ha tillgång till så många av olika storlekar av skåp som möjligt. 

Höjdkrav-Avstånd från marken till botten på översta skåpet/skåpen får max vara 160 cm. 
Antal skåp-Desto fler skåp desto fler kan använda produkten. Vissa kombinationer medför 
flera skåp, däremot skiljer sig antal av varje skåpstorlek mellan kombinationerna. 



41  

10 Resultat 

10.1 Valmöjligheter för kund 
• Skåpluckor numrerade eller inte. 

• Sektion upphöjd med sockel eller med ben. 

• Plant tak eller snedtak. 

• Förankring genom gjutning eller nedgrävd plåt. 
 

10.2 Variant 1 – Solenergi 
Den här varianten har använt alla de fyra olika skåpmodulerna och sektionen har totalt 52 
stycken skåp. Sektionen är totalt 3 m lång och består av 10 stycken rader. Sektionen är 
förankrad i marken genom att varje ben har fästs i nedgrävda plåtar. Den totala höjden 
exklusive solcellerna är 1.9 m. Varianten är utrustad med ett uttag i varje skåp som är 
placerat som visas i fig.43. Lösningen har sned tak och ovanför taket sitter solceller 
placerade. 

 
 
 

 

Fig.43 
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Fig.44 

 
 
 

Fig.45 
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Fig.46 (Bildkälla miljö: http://blog.insureandaway.co.uk/barcelona-a-year-round-destination/) 

 

Fig.47 (Bildkälla miljö: http://24kalmar.se/2015/08/06/oland-far-brons-i-solkampen/) 
 
10.3 Variant 2 – Skåp-Bänk-Skåp 
Den här varianten består av 6 rader, följt av en bänk och därefter ytterligare 6 skåprader. 
Sektionen är totalt 5.5 m, varav bänken är 1.9 m, och har 116 stycken skåp. Lösningen är 

http://blog.insureandaway.co.uk/barcelona-a-year-round-destination/
http://24kalmar.se/2015/08/06/oland-far-brons-i-solkampen/
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förankrad i marken genom gjutning och är upphöjd 10 cm från marken med en sockel. 
Varianten använder sned tak och är totalt 2.05 m hög. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.49 
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Fig.50 (Bildkälla miljö: http://www.lindmanphotography.com/?attachment_id=3116) 

 

10.4 Variant 3 – Avskärmning 
Den tredje varianten som tagits fram har visualiserats i två olika utföranden för att visa hur 
man på olika sätt kan skärma av en yta. Det första utförandet består av två stycken 
delsektioner som fästs i varandra och det andra utförandet består av tre stycken 
delsektioner som fästs i varandra. Gemensamt för båda utförandena är att varje sektion är 
kombinerad på samma sätt, som visas i fig.52. En delsektion är 3 m lång, 1.75 m hög och 

Fig.51 (Bildkälla miljö: http://blog.insureandaway.co.uk/barcelona-a-year-round-destination/) 

http://www.lindmanphotography.com/?attachment_id=3116
http://blog.insureandaway.co.uk/barcelona-a-year-round-destination/
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består av 78 st skåp. Det gör att första utförandet sammanlagt har 156 st skåp och det 
andra utförandet har 234 st. Båda utförandena av lösningen är utrustade med krokar och 
bänkar på baksidan för att underlätta för användare att byta om eller duscha. Lösningen 
har plant tak och är förankrad i marken med nedgrävda plåtar vid varje ben. 

 

 
Fig.52 

 

Fig.53 
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Fig.54 
 

Fig.55 (Bildkälla miljö: https://www.expedia.co.uk/Barcelona.d179992.Holidays-City-Breaks) 

https://www.expedia.co.uk/Barcelona.d179992.Holidays-City-Breaks
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Fig.56 (Bildkälla miljö: https://www.expedia.co.uk/Barcelona.d179992.Holidays-City-Breaks) 

https://www.expedia.co.uk/Barcelona.d179992.Holidays-City-Breaks


49  

 
Fig.57 

 

Fig.58 
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Fig.59 (Bildkälla miljö: https://www.expedia.co.uk/Barcelona.d179992.Holidays-City-Breaks) 

 

Fig.60 (Bildkälla miljö: https://www.expedia.co.uk/Barcelona.d179992.Holidays-City-Breaks) 

https://www.expedia.co.uk/Barcelona.d179992.Holidays-City-Breaks
https://www.expedia.co.uk/Barcelona.d179992.Holidays-City-Breaks
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11 Slutsats & diskussion  
 
Examensarbetets mål har uppnåtts. Målen med projektet var att ta fram en 
moduluppbyggd förvaringslösning för stränder och badplatser där badgäster skulle kunna 
låsa in sina värdesaker, utföra arbetet inom given tidsram och att presentera arbetet i en 
projektrapport.  
Den förvaringslösning som togs fram förväntades att ha ett mervärde gentemot andra 
produkter på marknaden för förvaringsskåp. Det var något som undersöktes genom bl.a. en 
faktainsamling och en behovsanalys där kundens och slutanvändarens behov undersöktes. 
Undersökningen resulterade i en kravspecifikation för lösningen och tre varianter på 
lösningen visualiserades till sist efter de kraven. Den slutliga förvaringslösningen är 
framtagen för att kunna anpassas efter kundens behov, oavsett vilka behov det är. Det är en 
egenskap som ger produkten ett mervärde på marknaden. Ytterligare idéer på egenskaper 
som ger produkten mervärde togs fram med lyckat resultat. 
Under genomförandet av examensarbetet undersöktes olika aspekter. Under arbetets gång 
kom aspekter och frågor upp som det inte fanns tillräckligt mycket tid till att undersöka 
och besvara. Därav har några tankar och rekommendationer om fortsatt arbete och 
fördjupning i arbetet listats nedan. 

  
• Utbud/efterfrågan 

Undersöka vad folk tar med sig mest och vilken skåpstorlek som används mest. 
Analysera efterfrågan på en specifik plats så att utbudet kan justeras för att täcka 
den. 

• Solceller 

Hur mycket energi kan solceller generera? Hur många skåp kan drivas med 
solenergi?  

• Alternativa områden 

Undersöka behovet på andra platser t.ex. skateboard parker, ute gym, löpstråk.  

• Reklam  
Skåpsektioner kan ge upphov till stora tomma ytor t.ex. väggen/baksidan på sektion. 
Skulle dessa ytor kunna användas för att visa reklam, ungefär som i många av dagens 
busskurar? 

• Konstruktion av produkten 

• Tillverkningsmetoder 
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