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Abstrakt

Denna uppsats kommer att handla om högtalare, men där uppsatsens frågeställning 
handlar om ”hur kan jag som designer sammanföra elektronik och vatten till en design 
som passar in en badrumskontext? Fokus kommer även att ligga inom en 
badrumskontext. Bland annat så kommer fakta kring högtalare och badrum att lyftas 
fram och diskuteras. Detta beror i sin tur på att fakta kring dessa  faktorer påverkar 
designen utav högtalaren. Syftet till uppsatsen är att kunna ge betraktaren en överblick 
på vad som behövs och förväntas utav en produkt designer för att kunna designa en  
högtalare som är anpassad  för miljöer som just badrum. Uppsatsen kommer även att 
följa en  produkt designers resa ifrån en produkt idé till själva produkten där olika 
metoder och steg kommer att diskuteras, samt reflekteras kring. Detta för att kunna ge 
en så bra bild som möjligt på hur processen har sett ut som möjligt, från början till slut. 
Men även för att få en överblick i hur man som produkt designer tänker och reflekterar 
kring design och dess process. 

Nyckelord
Badrumshögtalare, Produktdesign, designprocess.

Tack
Jag skulle här vilja tacka alla handledare och vänner som har fungerat som bollplank 
under själva projektets gång.
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1 Inledning
Den problemformulering som jag har satt upp består av: hur kan  jag som designer 
sammanföra elektronik och vatten till en design som passar in en badrumskontext? Det 
är denna frågeställning som ligger till grund för projektet. 

1.1.1 Bakgrund
Bakgrunden till detta projekt har haft sin utgång ur mitt intresse för musik, samt hur 
känslan utav musik i miljöer som badrummet kan ge individen en lugnare eller en 
positivare känsla. 

1.2 Projektidé
Produktideen som jag har är att designa ett par högtalare med en display eller fristående 
display som fungerar i en badrumsmiljö. Tanken är att högtalaren ska fungera med 
bluetooth och ha en egen strömförsörjning. Medan den fristående displayn fungerar som
en kontroll för att ändra musik inom bad/dusch området.

Ett tänkt scenario utav användningen utav högtalrna är: Du har just kommit hem och 
känner dig för att ta en varm dusch, så du kliver in I badrummet. Där du har din nya 
högtalare som står på badkarskanten. Det första som du gör är att gå fram till 
displayen och skrollar ner listan för dina spotify lister tills du hittar just den låten som 
du känner för att lyssna på. Efter att sedan ha börjat duscha så känner du att du gärna 
skulle vilja ha en speciell låt att lyssna på just nu, så du trycker på knappen på displayn
och byter låt.  

1.2.3 Syfte
Syftet med projektet blir att designa en högtalare med display som är användarvänlig 
och bidrar till en positiv upplevelse inom en badrumsmiljö.

1.2.4 Tillvägagångssätt
De tänkta metoderna som jag har tänkt att använda mig utav under projektets gång är att
använda mig utav ITK, Reachers, skisser, journalistens sex frågor, stakeholders, 
brainstorming, brainmapping, användar tester och modellbyggande/enkla mockups.   

1.2.5 Avgränsningar
De avgränsningar/ramar som jag har satt på projektet är badrummet som kontext. 
Anledningen till varför jag valde att designa åt badrummet som kontext är att det finns 
regler och avgränsningar som ger en intressant ram för vad man får och vad man inte får
göra. 

1.2.6 Stakeholders 
De tänkta stakeholders som kommer att påverkas utav produkten är de konsumenter 
som väljer att införskaffa dessa, designern som designar produkten, investerare, företag,
produktion, försäljning, återvinning och material tillverkarna.
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2. Reachers

2. Marknadsundersökning
Om jag ser till den marknadsundersökning som bestod utav sex olika frågor som 
handlade om allmänna frågor som vart du föredrar att lyssna på musik, så  var de som 
svarade på enkäten var ifrån olika åldrar och antalet som svarade var 20 personer varpå 
en hoppade över alla frågor under enkäten. Marknadsundersökning med dess frågor och 
svar går att hitta i slutet utav uppsatsen, bland bilagorna.

De frågor som undersökningen bestod utav var vilken typ utav ljudsystem du gillar att 
lyssna på, hur viktig ljudkvaliteten är och vilka funktioner eftertraktar du som 
användare och hur viktigt anses utseendet vara? De svar som jag fick utav 
undersökningen var att 60% utav de tillfrågade lyssnade på musik när de reste, medan 
endast 40% lyssnade på musik när de var hemma. 

40% svarade att de lyssnade i köket, medan 30% föredrog att lyssna i vardagsrummet. 
Medan 0% svarade att de lyssnade i badrummet och några få svarade att de lyssnade i 
alla rum. Vid en analys utav detta så kan man tolka de som att det finns en öppen 
marknad inom detta område (badrummet). Om man sedan ser till frågan kring vilken 
typ utav  ljudsystem som de lyssnar på så blev svaret att  55% lyssnade genom 
högtalare, medan 35% lyssnade genom hörlurar. Vilket kan tolkas som att det är den 
mest efterfrågade ljudsystemet när det gäller ljud i hemmet. Om man sedan ser till 
förfrågan kring hur viktigt ljudkvaliteten är så svarade 55% att ljudkvaliteten var viktig 
medan 35% svarade att ljudkvaliteten var väldigt viktig och endast 10% svarade att 
ljudkvaliteten var ganska viktig. Vid frågan kring vilka funktioner som de tillfrågade 
ville ha eller eftersökte så svarade 45% att de ville ha Bluetooth och 40% svarade att 
portabilitet var efterfrågat och 50% efterfrågade efter användarvänlighet. 

Om jag först reflekterar kring själva frågorna kring undersökningen så kan man tolka 
svaren kring undersökningen att det är viktigt med ljudkvaliteten och att högtalaren ska 
vara portabel. Detta med tanke på att 60% lyssnade på musik när de reste, medan 40% 
lyssnade när de var hemma. Vilket man skulle kunna tolka till att en portabel högtalare 
kan vara den lösningen som löser båda problemen. Om man sedan ser till de egenskaper
som de tillfrågade sökte efter hos deras högtalare så visade det sig att funktioner så som 
bluetooth, portabilitet och användarvänlighet är egenskaper som användare kollar på när
de ser till högtalare och ljud. Om man sedan ser till och reflekterar kring de område som
de frågande svarade att de lyssnar på musik så svarade som nämnt 40% att de lyssnade i
köket medan 30% föredrog att lyssna i vardagsrummet. Vilket inte är förvånande då 
köket och vardagsrummet är rum som man spenderar mycket och längre tid inom. Om 
man dock ser till de 0% som lyssnade i badrummet så kan en utav faktorerna vara att 
man spenderar en så kort tid inom badrummet. Men det visar även på att det finns en 
marknad, där produkten högtalare kan utvecklas.   
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2.1 Badrumsmiljö
Inom de elektriska aspekterna för
badrum så får du som privat person inte
göra några elektriska installationer på
egen hand och alla elektriska produkter
inom badrum måste vara anpassade för
att klara av fukten i badrummet1. Om jag
ser till regelverket kring elinstallationer
så har man delat in badrummet i olika
områden där reglerna är olika beroende
på hur mycket vatten man kan förvänta
sig att det förekommer, vilket kan synas
i bilden till höger. Faktorer som hur blöt
eller torr personen i miljön påverkar
även reglerna i zonen.

Om jag sedan här ser till vad som gäller
inom de olika zonerna så representerar zone noll att det här krävs en helt vattentät 
armatur i klass IP 67 och max 12V växelspäning eller 30 V likspänning. Zone ett som i 
sin tur är ovanför bad- eller dusch och gäller upp till 600mm från dusch huvudet, vilket 
kräver IP 44. Zone två som innefattar 600mm utanför bad- eller dusch och 600mm över 
vattenarmaturen, där armaturer som är placerade då lägst 1.5m över golvet som får ha 
kapslingsklass IP21 och annars så gäller IP 24. Den näst sista Zonen, som är Zone 3 
som innefattar upp till 2.4m utanför område 2 kräver i sin tur IP 21. Den sista Zonen X 
är belysning där minst 225cm över golvet som kräver IP202.

IP-klassningens förklaring, den första siffran representerar skydd mot strömförsörjande 
delar, medan den andra siffran representerar skydd mot vatten.

IP-Klassning
IP 67 – att armaturen är dammtät och kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada. 
IP 44 – petskyddad (jordad) mot föremål större än 1mm och skyddad mot strilande 
vatten från alla vinklar. 
IP 21 – petskyddad mot föremål större än 12mm och är skyddad mot droppande vatten.
IP 24 – petskyddad mot föremål större än 12mm och skyddad mot strilande vatten från 
alla vinklar.
IP 20 – petskyddad mot föremål större än 12mm och inget skydd mot täthet3.
  
Sammanfattningsvis så innebär detta för projektet att beroende på vilken Zone som 
högtalaren ska stå i så förändras faktorerna och förväntningarna för vad högtalaren 
/elektroniken ska klara av inom kontexten. Detta visar även att det finns ett stort krav på
hur högtalaren/elektroniken är monterad och designad för just en kontext där det 
förekommer vatten. Slutsatsen blir att högtalaren måste vara skyddad mot strilande 
vatten eller om man ser till zone 2 att högtalaren är skyddad mot droppande vatten. 

1 Elsäkerhetsverket (2015). Elinstallationer i bad- och duschrum. 
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/hem-och-fritid/Badrum/ [2016-05-16]

2 Byggfabriken (2014). IP-klass i våtutrymme. 
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/index.php/ip-klass-i-vatutrymme/  [2016-05-16]

3 Byggfabriken (2014). IP- klass i våtutrymme
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/index.php/ip-klass-i-vatutrymme/ [2016-05-16]
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Illustration 1: Visar de olika zoner som 
badrummet är indelat i.

http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/index.php/ip-klass-i-vatutrymme/
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2.2 Högtalare

Inom högtalare så finns det två olika typer utav högtalare, där dessa är antingen passiva 
eller aktiva högtalare. Skillnaden mellan dessa två är att passiva högtalare inte har 
någon inbyggd förstärkare. Vilket även betyder att de passiva högtalarna inte behöver 
någon strömförsörjning utan fungerar med endast en högtalarsladd. I och med detta så 
behöver även de passiva högtalarna en förstärkare på sidan av4.
Om man sedan ser till vilka olika typer utav passiva förstärkare
som det finns idag så är det golv vilket är stora modeller som
står direkt på golvet och stativ som är mindre högtalare som
placeras på stativ, på en bänk eller liknande saker. Men det finns
även de som sitter på väggen, Center som är för specifika
användningsområden som att återge tal från filmer som en del
utav hemmabio och sedan Subwoofer/ subbas vars funktion är
att fylla på med kraftigare basljud som en del av en uppsättning
av högtalare5.

För att sedan gå över till aktiva högtalare så innebär dessa att det
är högtalare med en inbyggd förstärkare, där ett exempel på dessa är högtalare är 
datahögtalare eller högtalare för kontoret. Fördelen med aktiva högtalare är att 
högtalarna kan skräddarsys efter elementet som ska driva. Det ger även ett bättre ljud 
eftersom högtalaretillverkarna får bättre kontroll över resultatet och eftersom att det är 

färre komponenter i vägen som kan påverka 
ljudkvaliteten. Medan nackdelen med att använda sig 
utav aktiva högtalare är att högtalaren inte kan 
uppgraderas, det är fler sladdar (då jag menar signal 
och ström) och det blir även en högre värmeutveckling 
och tar mer plats, samt väger mer än vad de passiva 
högtalarna gör. Aktiva högtalare behöver även ha en 
egen strömförsörjning, vilket inte de passiva 
högtalarna behöver.

Förutom aktiva och passiva högtalare så finns det även vibrationshögtalare som agerar 
som en portabel högtalare där underdelen består utav en vibrerande del. Där om man 
lyfter på högtalaren ifrån dess underlag så tystnar den nästan helt, vilket beror på att 
resonansen uteblir. Om man sedan ser till denna typ utav högtalare så är dessa 
laddningsbara, vilket oftast laddas med usb-kabel som kopplas till datorn6

Om vi sedan ser till de olika elementet som finns inom en högtalare så består dessa utav 
ett basregister, mellanregister, diskant och bredband. Skillnaden mellan dessa element 
är att basregistret arbetar främst mellan 20Hz upp till 600Hz för de större elementen 
och cirka 40Hz till 1200 Hz för de mindre. Mellanregistret har i sin tur ett mindre 
membran och arbetar upp till 4000 Hz. Diskanten i sin tur arbetar i ett frekvensområde 
där ljudvåglängden är mindre än membranet, vilket medför att ljudvågorna koncentreras
i membranaxelns riktning, snävare med ökande frekvens. Bredbandet i sin tur kan 
antingen återge större delar utav frekvensområdet med ett enda membran.

4 Förstärkare (2016 ) Passiva högtalare http://www.forstarkare.nu/passiva.html [2016-05-16]
5 Förstärkare (2016) Olika typer http://www.forstarkare.nu/passiva.html [2016-05-16]
6 Förstärkare (2016) Vibrationshögtalare http://www.forstarkare.nu/vibrationshogtalare.html [2016-05-

16]
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Illustration 2: 
Illustration 1: Passiva
högtalare - Dynacord 
Xa2

Illustration 3: Illustration 2: 
aktiva Högtalare

http://www.forstarkare.nu/vibrationshogtalare.html
http://www.forstarkare.nu/passiva.html
http://www.forstarkare.nu/passiva.html


När vi sedan går djupare och kollar på olika typer utav högtalarlådor så finns det flera 
olika typer utav högtalarlådor. Där dessa olika typer utav högtalarlådor har olika 
egenskaper. Dessa olika högtalare kan sedan synas nedanför:

• sluten låda: ger små dimensioner, förhållandevis djup bas och hög
effekttålighet men har en låg verkningsgrad.

• Basreflexlåda: har en noga avstämd öppning där ljudtrycket från
membranets baksida kan samverka i fas med ljudet från membranets
framsida. Vilket ger en ökad verkningsgrad i basregistret. Denna typ
utav låda blir större än den slutna lådan för samma frekvens, men har
istället en högre verkningsgrad och även bättre dynamik. Inom denna så finns 
det även olika varianter utav öppningar som påverkar ljudet.

• Ljudledningshögtalare: består utav veckade rör där ljudet från
membranets baksida leds genom en lång tunnel som utjämnar
fasskillnaden mellan högtalar elemtets framsida och tunnelns öppning för
en viss avstämningsfrekvens. Tunneln är normal innesluten i ett
fyrkantigt hölje och kan i sin tur vara tomt eller fyllt med dämpmaterial.
Kännetecknet för denna är en ren och djup basåtergivning.

Sammanfattningsvis så innebär detta för projektet att om vi ser till badrumsmiljön och 
till platsbristen så passar det bättre med en portabel aktiv högtalare, trots att högtalaren 
kommer väga mer så får man en bättre kontroll över ljud kvaliteten. Genom att sedan 
utnyttja ett laddningsbart batteri så kan man i sin tur komma ifrån sladdar som behöver 
dras, vilket gör högtalaren mer portabel. Om vi sedan ser till själva högtalarlådan så  
och kontexten så passar en sluten låda, där anledningen är baserad på de regler som 
gäller kring badrum och elektronik, där högtalaren behöver vara tät, samt att de 
egenskaper som den slutna lådan har ger ett bättre ljud till kontexten.     
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2.3 Badrumshögtalare och likheter/olikheter
Ser man till skillnaderna mellan högtalare för inomhus och utomhus bruk så är det ingen
större skillnad mellan dessa två. Den skillnad som dock finns är de använda materialet 
inom dessa två olika områden. Om man till exempel ser till högtalarna för inomhusbruk 
så består dessa utav en stålram och gill som kommer att rosta, korrodera och brytas ned 
ifall de påverkas utav vatten. Medan vattentåliga högtalare består utav rostfritt stål, 
aluminium och mässing. Vattentåliga högtalare består istället utav mylad diafragmor, 
vilket är en givare avsedd att inter-konvertera mekaniska vibrationer så som ljud. 
Vattentåliga högtalare behöver ett tuffare hölje för att skydda de känsliga inre 
komponenterna ifrån elementen. En polypropylen finish motstår ovarsam hantering och 
vatten7.

2.4 Glashögtalare
När vi ser till glashögtalare och dess  research så visar detta att de inte är ämnade för 
rörande delar så som glas dörrar eller fönster. Men där fixerade dörrar eller glasväggar 
kan göras till glashögtalare, storleken, tjockleken och formen påverkar starkt kvalitén på
ljudet. Glashögtalaren fungerar med hjälp utav vibrationer, där reflektionen utav ljud 
återspeglar en hög eller medium frekvens. Nackdelen här blir dock att om man vill ha 
ett basregister så kommer det att behövas en extern subb. Andra nackdelar med denna 
typ utav högtalare är att dessa inte är lika starka som vanliga högtalare och där dessa har
en låg effekt, vilket även betyder att man inte kan använda sig utav de som ett 
hemmabio system. Akustiken beror starkt som nämnt på glasets tjocklek, storlek och 
plats. Det finns även ingen information tillgänglig för att se decibel, effektiviteten, 
frekvenser eller överföringsräckvidden, vilket beror på att alla glashögtalare är 
specialbyggda och dessa parametrar är därför inte förutsägbara8.

Sammanfattning
För att sedan koppla ihop detta med projektet så  visar researchen att glashögtalare dels 
inte kommer kunna ge de ljud som man kan anse vara ”bra” och dels att ur ett 
tillverknings perspektiv så blir det som nämnt svårt att veta hur mycket decibel som 
varje högtalare får ut, två likadana högtalare kan få ut olika ljudstyrkor. Vilket gör det 
svårt att som säljare kunna ge ett bestämt svar till bland annat kunden att så här bra ljud 
kommer du få ut.

7 InfoSpace LLC (2016) How weatherpro of Speakers work  
http://electronics.howstuffworks.com/weatherproof-speakers2.htm [2016-05-16]

8 Hangklip Design (2012). Glass-speaker http://www.glass-speaker.com/glass-speaker/ [2016-05-16]
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2.5 Transparent intelligence
Glafo (Glasforskningsföreningen) beskriver
produkten som ”osynliga tekniska produkter
som är en förutsättning för framtida teknik
där osynliga funktioner placeras på ytan eller
mellan till exempel planglas”9

Inom begreppet ”Transparent intelligens”
samlas transparenta produkter med inbyggd
intelligens som till exempel solskydd,
solceller, lastbärande glas, antenner, självrengörande ytor, elektrokroma folier, samt 
displayer med multitouch funktioner och så vidare.   

Transparent intelligens, smart
glas eller digitalt glas som det
även kallas bygger på att glas
utrustas med en Lcd-film som
förändras när de uppstår
elektriska spänningar10. Detta
monteras som bilden ovan visar
direkt på/mellan fönster eller
glas, vilket sedan kan styra
funktioner som frosting utav
glas via till exempel
strömbrytare eller app. I direkt
anslutning till filmen monteras
elektricitet med en anslutning
på 110 volt11. Om man även ser
till nyare forskning så finns det
ett glas som kallas ”Iglas” där ”Sabri Pllana skriver - I princip handlar det om att glaset 
blir som en pekskärm hos en dator, tack vare en folie som klistrats på ytan. I ett smart 
hus kan det handla om en innervägg i glas eller ett fönster som på detta sätt blir 
interaktivt, berättar Sabri Pllana, projektledare för iGlass”12

Sammanfattningsvis så innebär detta att smart glas eller Lcd-film inte fungerar inom 
kontexten eller som kontroller för projektets högtalare. Vilket beror bland annat på den 
elektricitet som Lcd-filmen kräver som var 110Volt medan om man ser till vad som 
gäller kring badrum så får det endast vara 12Volt. Ett annat problem med Lcd-filmen är 
att det krävs anslutning till en dator, vilket i sin tur kräver en direkt anslutning till 
elektricitet.    

9 Glasforskningsföreningen (2005)  Transparent Intelligence 
http://www.glafo.se/fou/transparent_intelligens.htm [2016-05-16]

10 Glasforskningsföreningen (2005) Transparent Intelligence 
http://www.glafo.se/fou/transparent_intelligens.htm [2016-05-16]

11 Klar Design (2014) Digitalt glas. http://www.mynewsdesk.com/se/blog_posts/digitalt-glas-23773 
[2016-05-16]

12 Pllana, S, (red.) (2015).  iGlass, A prestudy of SHS (Smart housing Småland) Linnéuniversitetet  
http://smarthousing.nu/wp-content/files_mf/1444906967iGlass_Report_October_2015_Final.pdf 
[2016-05-16]
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Illustration 4: visar interaktivt glas

Illustration 5: Visar hur monteringen utav Lcd-film 
på glas ytor

http://smarthousing.nu/wp-content/files_mf/1444906967iGlass_Report_October_2015_Final.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/blog_posts/digitalt-glas-23773
http://www.glafo.se/fou/transparent_intelligens.htm
http://www.glafo.se/fou/transparent_intelligens.htm


3 Genomförande
Under denna del utav uppsatsen så ska jag visa på hur själva processen ser ut under 
projektet, där jag här har arbetat med olika design metoder  för att designa ett par 
högtalare för kontexten badrum. 

3.1Journalistens sex frågor
Vem?
Produkten är tänkt att fungera och vara användbar för alla, men jag har valt att lägga 
fokus hos  familjen och unga vuxna. Anledningen till varför jag har valt att använda mig
utav personer ifrån dessa två kategorier beror på att det är här som jag tänker mig att det
är dessa som är dom verkliga användarna. Många äldre kommer antagligen fortsätta 
köra på de vanliga högtalarna.

Vad?
En aktiv portabel högtalare som fungerar inom badrumsmiljön. 

När?
När du känner för att lyssna på musik när du duschar, gör dig i ordning på badrummet 
eller för när du känner för att lyssna på musik medan du är i badrummet. Högtalaren kan
även vara för att få en bra start på dagen eller när du känner för att komma hem till en 
varm dusch och musik. Då högtalarna även är portabla så går det att lyssna på den i 
andra kontexter.

Hur?
Hur den ska användas är genom att personen sätter igång musiken genom att du kopplat 
upp din mobil genom bluetooth till högtalaren. Sedan kan du starta musiken ifrån både 
mobilen och displayen på högtalaren. Eftersom högtalaren tål vatten så kan du även byta
musik ifrån dusch delen. 

Varför?
För att jag vill designa ett par högtalare som är mer anpassade för inredningen inom 
badrumsmiljö och som känns som en del utav rummet. Samt att inom området så finns 
det möjlighet att utveckla designen hos högtalarna.

Var?
Vart produkten är tänkt att användas är inom badrums miljö, men kommer att kunna 
användas inom andra miljöer. 

Sammanfattningsvis så kommer badrumshögtalaren vara designad för familjen och unga
vuxna, där högtalaren är designad för att lyssnas på när du till exempel duschar eller 
badar och så vidare. Högtalaren kommer att fungera genom bluetooth och kan styras 
genom en display, som finns på själva högtalaren. Anledningen till varför en portabel 
högtalare har sin grund i mitt intresse för musik och ljud, men även då det finns en 
stormarknad där det fortfarande finns utvecklingspotential. 
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3.2 ITK

Vid användandet utav Identity tool kit (ITK) så har jag fokuserat på att se till vad för 
olika typer utav badrumshögtalare som finns idag. Vilket kan synas på bilden ovan, där 
de olika badrumshögtalarna har tre olika placeringsförhållanden, vilket är antingen att 
den ställs på en plan yta, hängs upp via krok eller med hjälp utav en sugpropp. 
Alternativt att högtalaren installeras via taket. Om vi diskuterar form och material kring 
de befintliga högtalarna så består dessa utav plast. De flesta fungerar via bluetooth och 
har ett uppladdningsbart batteri. Om vi sedan ser till positionsbilden till höger så har de 
befintliga högtalarna en ”låg, men bra ljudkvalitet” och är lättanvända produkter, där 
den väg som jag vill gå med högtalaren blir ifrån en lägre ljudkvalitet och lättanvänd till
en bättre ljudkvalitet och som fortfarande är portabel och lättanvänd. 

Inspirationsbilden visar på högtalare som jag har valt att ta 
inspiration utav under projektets gång. Anledningen till varför 
jag har valt dessa  beror på dels att jag finner designen som 
intressant och  dels genom att de är två portabla högtalare som 

även är smidiga att ta med sig. 

9

Illustration 6: ITK: Stateboard

Illustration 7: ITK: Positionsboard

Illustration 8: ITK: Inspiration



Genom projektet så har jag även valt att se hur olika typer
utav badrum ser ut. Detta för att försöka få en uppfattning
om gemensamma moment där dessa till exempel är 
handfat eller krokar o.s.v. Dessa bilder på badrum har jag 
även använt som inspirationsbilder för att just få fram en 
design som passar till de flesta badrum och som bidrar till
dess kontext.

Futureboard
Futureboard  används för att uttrycka de mål som jag har 
med min högtalare.

Portabel: Högtalaren ska vara smidig att ta med sig.

Lättanvänd: Det ska inte vara någon tveksamhet hur högtalaren ska användas eller hur 
dess olika funktioner fungerar.

Bra ljud: Då ljudkvaliteten är en viktig del utav högtalaren.

Shape & Colour

 Det tänkta materialet till produkten består i sin tur utav metall, plast. Anledningen till 
detta beror på bland annat på att materialet har en bra hållbarhet och kan återvinnas.  

Ser man till de färger som jag har tänkt att använda mig utav är vita färger, där tonerna 
ska vara åt de grå hållet. Och även använda mig utav en färg som är mer kulört, detta för
att kunna ge högtalaren en kontrast mellan två olika nyanser.
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3.3 Skiss fas 1
Efter att ha fått fram dessa svar
ifrån undersökningen så har jag
sedan valt att skissa utifrån dessa
där skissprocessen har gått ifrån
allmänna former med olika idéer
om portabla högtalare (vilket kan
synas på sidan). Då det
fortfarande var tidigt inom
projektet så består de tidiga
skisserna utav telefonskisser, som
innebär att det är små och snabba
skisser. 

Syftet var att snabbt skissa ner de idéer som jag hade först inom högtalaren. De skisser 
som finns är skisser på portabla aktiva högtalare, där tanken är att dessa ska vara 
smidiga och portabla. Om jag dock ser till de tidiga skisserna så består designen utav en 
varietet utav olika koncept och det dröjde till senare inom processen innan utgången var 
tre koncept.

3.4 Skiss fas 2

Efter att ha beslutat detta så valde jag gå vidare med tre koncept där den ena är en 
högtalare som man kan placera på badrumsstången  (bild 1 nedan), det andra konceptet 
var en högtalare som kan placeras på ytor som badkar eller handfat (bild 2) och det 
tredje konceptet som jag valde att gå vidare med är ett koncept som jag inte har släppt 
sen början utav skissprocessen (bild 3).  

Utifrån dessa skisser så har jag valt att gå vidare med att göra nya skisser som utnyttjar 
former som påminner mer om badrum och försöka utnyttja miljön som högtalaren 
befinner sig inom. Min tankegång kommer att bli att komma fram till lösningar som gör
det möjligt att placera högtalaren på badrumsstången. Fördelen med att kunna placera 
högtalaren så här är att du bland annat slipper förlita dig på sugproppar som har en 
tendens att släppa ifrån väggen. Ett annat problem som detta löser är att högtalare 
annars tenderar att ta mycket plats och inom en miljö där det inte finns så mycket plats 
så blir det en stor fördel om man antingen kan utnyttja föremål som redan finns inom 
kontexten eller genom att utnyttja väggen/taket för att just spara plats. 

11

Illustration 9: 
bild 1

Illustration 10: Bild 2 

Illustration 11: Bild 3



Utifrån detta så har jag skissat upp två skisser på koncept som utgår ifrån användandet 
utav badrumsstången. Anledningen till detta beror på att de flesta badrum just har detta 
gemensamt med andra badrum. Men jag vill även att högtalarna ska fungera på plana 
ytor.  

Efter att ha skissat på dessa så har jag dock valt att skissa vidare för att få fram en 
design som passar både in i en badrumsmiljö, men som även passar in inom andra 
kontexter. Detta resulterade i den  design som bilden nedanför visar på.

Tanken är att högtalaren ska gå att hängas upp på krokar samt i dusch delen, genom att 
bygeln även består utav en solid plast. Tanken är även att den ska fungera som stöd, 
vilket gör de möjligt att ställa högtalaren på plana ytor.
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3.4 Mockups

Genom att bygga upp fullskaliga modeller utav högtalaren i papper, så hjälper detta 
processen genom att jag får en insyn i vilken storlek som högtalaren kommer att få. Det 
ger även en inblick i hur stora delar som till exempel displayen behöver vara för att 
användarna ska kunna se funktionerna och kunna trycka på knapparna utan problem.    
Genom att det även är svårt att få en verklighets uppfattning på hur stor högtalaren blir 
genom att endast  se till skisserna, så hjälper det som nämnt att få upp idéen i volym. 
Detta då andra sinnen förutom synen hjälper till att just få en uppfattning utav 
högtalaren. 

Om man ser till designen hos högtalaren som jag valde att gå vidare med så består den 
utav en rund form där en bygel är placerad baktill på högtalaren , detta för att kunna ge 
högtalaren stöd så att den går att ställa på en plan yta. Genom att göra bygeln vridbar så 
går det även att utnyttja den till att hänga upp högtalaren. Designen på högtalaren ger 
även intrycket utav att kunna fungera inom flera olika kontexter. Genom att göra 
högtalaren större så bidrar designen även till att högtalaren utstrålar en mer uthållighet. 
Det bidrar även till att utrymmet där placeringen utav komponenter som 
högtalarmembran, batteri och förstärkare får plats i högtalaren.   
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3.5 CaD skisser
Efter att ha gjort klart pappersmodellerna utav högtalarna så tog jag och gick över till att
arbeta inom Solidworks, vilket är ett program där du kan konstruera 3D-konstruktioner. 
Jag arbetade här med att bygga upp en konstruktion utav högtalaren. Genom att använda
mig utav pappersmodellen och skisserna som jag hade så tog jag och tänkte ett varv till 
och la till, samt ändrade funktioner under skissprocessen här. Jag valde även här att 
lägga in de färger som jag ville ha på delarna och konstruerade designen så som 
högtalaren är tänkt att sättas ihop inom tillverknings processen.  
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Illustration 14: visar botten delen utav 
högtalaren med hål för ljud, laddning och 
skruvhåll.

Illustration 12: visar front vyn på högtalaren, med 
display

Illustration 13: visar sid vy utav högtalaren, med bygel.



3.6 Prototyp

Om man ser till prototypen och dess design så anser jag att även om storleken på 
högtalaren kan göras mindre, men storleken på högtalaren är så stor att den får plats i en
hand. Samt att genom att du har en större låda så får även ljudet en större resonans. 
Genom att jag har placerat ljudhålen på baksidan utav högtalaren och gjort baksidan 
plattare så är det även en mindre risk att vatten kommer in till högtalarmembranet, som 
en då är IP 65 och IP 67 klassad. Samt att ha ljudhållen på baksidan så kan på detta sätt 
utnyttja plana ytor bakom för att få bättre resonans och genom att göra detta så öppnar 
de även upp för att ha displayen på framsidan utav högtalaren. Fördelen med att ha 
displayen på framsidan är att knapparna blir lätta att komma åt i jämförelse med att ha 

knapparna på sidan utav  högtalaren. Om man även ser till 
hur datakortet som styr  displayen är utformad och så kräver 
denna typ utav kort att den är kopplad direkt till displayen, 
Vilket illustration 12 visar. 

Om jag sedan går tillbaka till att diskutera designen utav 
högtalaren så ger den runda formen och storleken en bekväm 
känsla utav att den går att bära runt, samt att den känns 
bekväm att bära på. Designen på högtalaren passar även in i 
badrummet genom att dess form ger ett intryck utav att 
badrumshögtalaren är vattentät.
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Illustration 15: visar 
datachippet som styr 
displayen.



4 Produktion
Denna del ska visa på hur produktionen utav högtalaren ska gå till. Tanken är att plasten
som ska användas är termoplast, fördelen med termoplaster är att denna kan återvinnas 
genom omsmältning13.  

4.1 Produktion
När det gäller produktionen utav högtalaren så
består denna utav två olika delar, en bottendel
där högtalarmembranet och usb kortet ska
monteras. Den andra delen är top delen  där
displayen och förstärkare kortet är monterade.
Tanken är sedan att dessa två delar består utav
formgjuten plast. Där botten delen är formgjuten
i en del, medan top delen är gjuten i en tvådelad
gjutform. Vid tillverkningsfasen utav den gjutna
formen så handlar det även om att ta hänsyn till
godstjockleken, ”som regel så krävs en
kompromiss när man fastställer tjockleken på
plasten”. Detta eftersom plasten ska vara
tillräckligt tunn för att : klara viktkravet, klara
kostnadskraven, kunna kylas snabbt och effektivt vid formsprutning. Men där plasten en
då ska vara tillräckligt tjock för att klara funktionskraven, klara hantering och transport, 
sammanfogning och service, kunna fyllas lätt i formverktyget vid formsprutningen och 
kunna stötas ut ur formverktyget. Där den normala godstjockleken för formsprutade 
detaljer är 1.5 till 4 mm och om man går över 4mm så får man istället en längre cykeltid
och en högre produktionskostnad14. 

Fördelen med att använda mig utav plast och denna typ utav tillverkningsmetoder är att 
det är en smidig process att arbeta med, samt att det är en låg tillverknings kostnad.
      

5 Montering

5.1 Montering
Om man ser till monteringsprocessen
så innebär detta att de två olika
delarna ska tryckas ihop, där top
delen ska placeras i ett spår som
finns i bottendelen. 

När vi ser till bottendelen utav
högtalaren så kan vi se fyra olika
skruvhål där fyra olika skruvar ska
skruvas ner till den andra delen utav
högtalaren.

13 Nationalencyklopedin (2016) Termoplast http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/termoplast [2016-05-18]

14 Polykemi AB (2008). Lathund till Grundläggande konstruktionsregler för plast. http://www.c-
m.se/Dok/lathunden08.pdf [2016-05-18]
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6 Slutsats

Inom den sista delen utav uppsatsen så kommer jag här reflektera kring uppsatsen och 
slutresultatet utav produkten som denna uppsats har handlat om. Jag kommer här även 
försöka att reflektera kring syftet som jag haft med denna uppsats och reflektera kring 
detta ihop med högtalaren som blev slutresultatet utav detta examens arbete.      

6.1 Slutresultatet

Om jag sedan reflekterar kring slutresultatet utav projektet så anser jag att produkten har
öppnat upp till en ny inblick i en marknad där ljud och badrumskontexten inte är 
speciellt stor. Detta då högtalaren som jag har designat har blivit en del utav 
badrummet, vilket kan synas genom storleken på högtalaren och  formen på högtalaren. 

Om jag sedan ser till projektets problemformulering som var ”hur kan  jag som 
designer sammanföra elektronik och vatten till en design som passar in en 
badrumskontext?” så anser jag att projektet har visat att de går att designa en 
badrumshögtalare som bidrar till att sammanföra elektronik och vatten. Där jag menar 
att researchern inom badrum och högtalare har bidragit till att sammanföra dessa till en 
produkt. Där informationen kring de olika IP klasserna och hur monteringen har 
påverkat designen utav högtalaren. Detta genom faktorer som högtalarlådans 
vattentåligheten, med andra ord hur designen har utformats och hur monteringen utav 
högtalaren fungerar.  Om jag sedan reflekterar kring informationen kring 
högtalarlådorna så bidrar en sluten enkel låda till en förhållandevis djup bas och hög 
effekttålighet, men som har en låg verkningsgrad. En annan anledning till varför den 
slutna lådan är att föredra så är det på grund utav att de elektriska komponenterna kräver
en sluten låda för att inte påverkas utav vatten och fukt, vilket just finns inom 
badrumsmiljön. Om vi sedan ser till designen utav högtalaren så anser jag som nämnt 
att genom att dels använda mig utav material som plast så bidrar detta till att högtalaren 
får ett intryck utav att vara tålig och vattentät. Om vi sedan återigen ser till själva 
formen utav högtalaren så bidrar denna som nämnt till badrummets kontext, genom att 
högtalaren dels är rund och portabel. Storleken på högtalaren gör den även dels portabel
och smidig att bära med sig, samt att högtalaren även inte tar upp för mycket plats i ett 
rum där plats är en brist vara. Så det som jag kommit fram till genom design processen 
är att jag som designer kan sammanföra den elektriska delen med vatten perspektivet 
genom att dels designa en högtalare som ser vattentålig ut genom valet utav material. 
Men även genom valet utav hur formen utav högtalaren, där den runda formen ger ett 
intryck utav tillit, medan den avsmalnade formen dels förstärker portabilitet. 
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