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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas ett examensarbete av Yvonne Svensson i samarbete med Claes 
Edman, entreprenör. 
Projektets mål har varit att designa ett poolhus med inredningsförslag till uppdragsgivarens 
koncept Poolhus/poolskydd som ska vara så pass flexibel att den passar en bred kundgrupp. 
Konceptet är sekretessbelagt och kommer därför inte gå närmare in på konstruktionsfrågor 
gällande poolskyddsdelen. 
Poolhuset kommer att fungera som en gäststuga och har bastu, utomhusdusch, utomhuskök 
samt en veranda. Inspirationen till inredningen och formen till poolhuset är ifrån ett marint 
tema.  

I faktainsamlingen ges en överblick vem som är målgruppen genom en enkätinsamling och 
målgruppsanalys även en konkurrentanalys har genomförts. Här presenteras även en 
funktionsanalys och en diskussion om trender utförs. 
I idégenereringskapitlet presenteras framtagningen av koncept och de fem olika koncepten 
som redovisades för uppdragsgivaren halvvägs in i projektet. 
I kapitlet genomförande så redovisas det valda konceptets väg till resultatet. 
Till sist visas resultatet med hjälp av datorgenererade bilder, ritningar med mått samt bilder på 
en skalmodell som gjorts. 

Slutresultatet är ett poolhus som har ett mervärde som kommer att öka statusen och komforten 
för dem som har en pool. 



Summary 

The essay describes the bachelor project by Yvonne Svensson in collaboration with Claes 
Edman, entrepreneur.  

The projects goal was to design a pool house and to design an interior for this house inside 
and outside. 
The concept is confidential and for that reason I will not elaborate on the designs construction 
details. 

The pool house function is a guesthouse in the season and offseason it will function as a 
storage place and a lounge area. 
The house has a sauna, an outdoor shower, a porch and also an outdoor kitchen. 

The essay provides an overview of the target group and competitor analysis. Five different 
concepts will be reported and which of them I and my commission giver decided to continue 
to work with. 

The end product is a pool house that gives a value and comfort in the daily routine for them 
who has a pool. 



Förord 

Mitt examensarbete som skett under denna vår med poolhuset har varit mycket givande och 
inspirerande. Under arbetets gång så har jag fått en mer insyn på vad designarbetet går ut på 
och har utvecklat en mer självsäkerhet inom min designmetodik och som designer.  
Jag själv är mycket nöjd med min insatts i detta projekt och jag önskar att även min 
uppdragsgivare är det. 

Tack till min uppdragsgivare Claes Edman för detta projekt, som gjort att jag kan med mer 
självsäkerhet gå ut i arbetslivet som designer och inredare. 
Ett stort tack till min handledare Magnus Fredriksson, högskolan på Gotland som har varit ett 
stöd i arbetsprocessen.  Även ett stort tack till mina klasskamrater som har vart en del utav 
arbetsprocessen och som har gett sin tid till mig för att diskutera arbetets gång. 

 

Yvonne Svensson 
Visby, 2012-05-21 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Allt fler människor i dagens samhälle som bor i hus, villa eller sommarstuga bygger pooler till 
sin tomt. Det blir allt mer populärt att ha denna tillgång på sin tomt. Är det ett sätt att visa 
status eller kanske är det bara en fråga om komfort.  
Med detta bygge följer vissa lagar och regler. Till exempel kan de krävas ett bygglov om man 
ansluter poolen till de allmänna vatten- och avloppsnätet. Även om man behöver höja eller 
sänka marknivån kan ett marklov behövas.1 
En viktig regel inom poolbygge är att de måste finnas ett skydd vid bassängen när den inte 
används, om den är djupare än 20 centimeter. Ett exempel på skydd är ett staket med höjden 
90cm runt om poolen. 2 
Annars behövs det inget bygglov för att bygga en pool på den privata tomten. Vill man veta 
mer kan man kontakta bygglovsnämnden i kommunen vad som gäller i enskilda fall. 

Till poolen så är det vanligt att man har ett ”poolhus”, detta poolhus brukar oftast vara en 
friggebod som kan vara i olika former och storlekar. 
Vid bygge av friggebodar behövs inget bygglov om den inte är större än 15kvm och höjden 
inte överstiger tre meter ifrån mark till taknocken. 
En friggebod får endast byggas om den kompletterar ett en- eller två bostadshus och passar in 
i landskapsbilden. 
Placerar man friggeboden närmre än fyra meter intill huset och den är större än 10kvm krävs 
vissa åtgärder som förhindrar spridning av brand mellan byggnaderna.  
Vill man placera sin friggebod närmre än 4,5 meter ifrån tomtgränsen krävs även ett samtycke 
ifrån grannarna, detta bör vara skriftligt och sedan även kräva ett bygglov ifrån kommunen för 
att undvika grannfejd.3 

Med denna bakgrund i åtanke så kan examensprojektet startas upp som överlämnats ifrån 
uppdragsgivaren vid namn Claes Edman. Han är en entreprenör som har kommit på ett 
innovativt koncept, ett poolhus/poolskydd.  
 
Poolhuset kommer att vara 15kvm, just för att ett bygglov inte skall behövas sökas. 
Där finns även ett utomhuskök som fungerar på samma sätt som huset.  
Poolhuset kommer att fungera som en gäststuga och loungeavdelning på sommarsäsongen och 
som ett förvaringsförråd och myshörna när poolen inte används. Året om kommer det att 
finnas en fungerande bastu som man når på baksidan av poolhuset. 

1 

                                                 
1 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-bygganmalan/Detta-galler-for-pooler/ 

2http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2008/2008_7.pdf 

3 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-bygganmalan/Friggebodar/ 

 



 

1.3 Problemdefinition 
Hur kan man på bästa sätt designa ett poolhus med ett marint tema så att den blir variabel och 
passar till olika kundgrupper? 

1.2 Mål 
Målet med projektet är att visualisera och gestalta ett poolhus med ett inredningsförslag till 
poolhuset och dess omgivning, som skapar ett helhetsuttryck av ett marint tema. 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom projektet är sekretessbelagt så kommer jag inte att utforma några ritningar på 
konstruktionen och inte heller ägna mig åt konstruktionsfrågorna på poolhus/poolskyddet.  
Jag kommer att tillbringa tiden åt att designa och gestalta huset och dess inredning. 
Materialen till poolhuset kommer att ges som ett förslag åt uppdragsgivaren och är inte 
”huggit i sten”. 

1.5 Projektets upplägg 

Projektet kommer att utföras på heltid under tio veckors tid och redovisas i början av vecka 22 
2012. 
För att nå målet så kommer designmetodiken att användas och designprocessens olika steg.  

Arbetet börjar med en analysfas, här ingår det en funktionsanalys där en enkätundersökning 
används för att ta reda på vad människor tycker skall finnas med i en gäststuga samt vad de 
upplever med den marina interiören. Med detta tillkommer en informationsinsamling där 
frågor som trender, miljön, och en marknadsundersökning bland möbler m.m. kommer att 
göras. 
I nästa steg idégenereringen, kommer arbetet ligga i att ta fram koncept på hur poolhuset kan 
se ut. Detta redovisas med skisser som görs förhand och med hjälp av datorn. 
Även olika inredningslösningar för inomhusmiljön kommer att göras. Detta redovisas med 
hjälp av en fysisk modell för att få en helhetssyn på hur stort 15kvm är. Detta förstärkt med 
collage och förslag på möbler. 
Efter denna fas kommer en delredovisning ske för att få fram den bästa lösningen till 
slutfasen. 
Slutfasen består då av en genomförandefas där det valda konceptet kommer att revideras om 
så önskas. Annars kommer denna tid tillbringas till att göra tredimensionella bilder, en 
animeringsfilm och den fysiska rörliga modellen för att kunna nå projektets mål. 
Projektet avslutas med en redovisning samt en rapport skrivning. 
 
För mer information av arbetsprocessen se appendix. tidsplanen. 
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2. Faktainsamling 

2.1 Enkät 

I början utav projektet delades enkäter ut både genom internet och fysiskt. (se appendix) 
Efter ca två veckor hade 70 stycken enkätsvar kommit in och då började sammanställningen 
av dessa. 
Enkätens mål var att få svar på vad människor tycker är viktigast i en gäststuga, även vad de 
tycker ett marint tema är. 
Med hjälp av enkäten och en målgruppsanalys blev målgruppen uppenbar till detta projekt.  

Huvudfrågan i enkäten var om de skulle kunna tänka sig att bygga en pool i framtiden och 
köpa ett poolhus/gäststuga. Av dessa 70 stycken som svarade var det 47 procent som svarade 
JA på att bygga en pool och 44 procent som svarade att de då skulle vilja ha en gäststuga till 
poolen.  

↓ Se cirkeldiagram nedan.  

 
 

Genom stapeldiagrammet här nedanför kan man se hur många av de olika åldersgrupperna 
som var med och svarade på enkäten. Här ser man att det är övervägande 20-30 åringar som 
har svarat, detta kan vara för att jag själv är i den åldern men även att de är mer villiga att 
svara eftersom, enligt psykologen/ legitimerade psykoterapeuten Ulf Gustavsson är den tidiga 
vuxenåldern (20-30 år) där man väljer hur man vill leva och har stora förväntningar på livet 4.  

Så för att få reda på målgruppen till detta 
projekt, sorterades alla åldersgrupper ut var 
för sig för att ta reda på hur de svarat på 
huvudfrågorna.  

3 

← Stapeldiagram om hur många i diverse 
åldersgrupper som deltog i enkäten. 
   
   
    

                                                 
4 http://www.ulfgustavsson.se/psykoterapi-ungdomar-unga-vuxna.html 

 



 

När åldersgrupperna är uppdelade så kan man se att det är åldersgruppen 20-30 som svarat 
flest JA men även att åldersgruppen 40-50 år har en övervägande på Ja-sidan på båda 
frågorna.  
För åldern 50-60 år är det ett 
väldigt litet gensvar och för 60 år 
och uppåt är det inget intresse alls 
av en pool med poolhus.  

 

 

→ Stapeldiagram som visar vad 
åldersgrupperna svarade på de 
två huvudfrågorna i enkäten.    
  

 

 

 

 

 

 

Andra frågor som togs upp i enkäten var hur de ställde sig till frågan om en utomhusdusch. 
Denna kom att se väldigt positiv ut i alla åldersgrupper. Det totala resultatet blev 57 stycken 
som svarade bra och tre stycken som svarade dåligt och tio stycken som inte viste vad de 
skulle svara. Detta resultat bidrog till att en utomhusdusch skapades till projektet. 

 

 

  

← Stapeldiagram om utomhusdusch. 
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Hur insidan av gäststugan/poolhuset kom att se ut grundades på hur svaren blev i kommande 
frågor. Frågor som ”Vad som är viktigast i en gäststuga?” blev resultatet väldigt uppenbart när 
86 procent svarade att sova. Efter det så 
blev de delade meningar om det skulle 
vara att äta eller plats för aktiviteter. 

→ Cirkeldiagram om vad som är 
viktigast i en gäststuga. 

 

 

 

 

Frågan om de fick välja till en funktion i gäststugan blev resultatet att 50 procent av de som 
svarat skulle uppskatta en lounge avdelning. Bastu skulle 16 procent av de som svara 
uppskatta och ett förrådsutrymme ville 16 procent av de som svara ha medans det inte var 
någon som skulle uppskatta en barnavdelning.  
Dessa svar blev de avgörande hur funktionslistan kom att se ut.  
Att loungeavdelningen blev ett behov ifrån enkätsvaren och att bastu och förrådsutrymme 
blev ett önskemål. 

 

 

 → Cirkeldiagram om 
funktions tilläg i poolhus 

 
 

 

 

 

 

I enkäten fick de även skriva ner ord vad de tycker ett marin tema symboliserar. Här blev ord 
som båtar, vatten, blått, vitt, rep och rött några av de vanligaste som skrevs ner. (För en 
sammanställning av orden se appendix.) Dessa ord som dök upp i enkäten blev ledord i det 
marina temat som skulle skapa inredningen i poolhuset.
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2.1.1 Sammanfattning 

Efter denna sammanställning av enkäten kan en slutsats dras att det är ca 50 procent av de 
som svarade som kan tänka sig att bygga en pool och med detta köpa ett poolhus/poolskydd. 
Med detta så visade det sig att det finns ett tillräckligt intresse för detta koncept att kunna 
förverkligas. 
Majoriteten av de som svarade ja är 20-30 åringar och är då dessa som är målgruppen till detta 
projekt enligt enkäten.  
Frågan om utomhusdusch är något som uppskattas och kommer då att förverkligas.  
Frågan som enkätsvararna fick om att lägga till en funktion utöver att sova i en gäststuga så 
vill de ha en lounge avdelning. Med detta svar görs att inredningen i poolhuset kommer att 
byggas runt en loungeavdelning som har sovmöjligheter.  

2.2 Målgruppsanalys 

2.2.1 Vem är användaren? 

Genom enkät undersökningen som redovisades ovan visar det sig att det är 20-30 åringar som 
är mest intresserad av att bygga en pool med tillhörande poolhus.  
Förra året fanns det ca 1,3 miljoner män och kvinnor i åldrarna 20-30 år.5  
Men är dessa 20-30 åringar tillräckligt köpkraftiga?  
Om man kollar på de psykologiska utvecklingsteorier och enligt Erik H Erikssons teorier så 
finns det åtta stycken stadier som människan går igenom.  
 
20-30 åringar som även kallas ”den tidiga vuxenåldern” är enligt hans teori när människan är i 
stadiet som kallas Närhet kontra Isolering. Med detta menas att när människan skapat sig en 
tillräkligt stark identitet är individen mogen för att temporärt ge upp sin individualitet. Detta 
menas att människan är mogen att utveckla förmågan för intimitet både i kärlek, i vänskap 
och samarbete mot gemensamma mål. Så först när identiteten är stabilt utformad kan en 
förening med en annan människa ske utan att rädslan för att ”förlora sig själv” blir 
överväldigad.  
Så för att köpkraften hos 20-30 åringar skall finnas måste detta stadiet vara över för att de ska 
kunna ta sig vidare till de nästa stadiet som är Generativitet kontra stagnation det är då vi är i 
den så kallade ”medelåldern” eller ”vuxenåldern”. Det är här som människan förmodligen har 
utvecklats till en människa som vill åstadkomma goda villkor för den kommande 
generationen och vill stadga sig. 6  

Så det är först i detta stadiet som målgruppen borde befinna sig i för att kunna vara tillräkligt 
köpkraftig. 
Målgruppen måste även bo i ett hus eller i en villa. Just för att kunna ha en tillräkligt stor tomt 

6 

                                                 
5 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262459.aspx 

6 http://socialpsykologi.twice.se/erik_h_erikson.html 

 



 

för en pool och poolhus och för att en friggebod (poolhuset) skall kunna komplettera ett en- 
eller två bostadshus. 

2.2.2 Hur stor grupp är det som bor i hus? 

Enligt den statistiska centralbyråns bakgrundsfakta om befolkningens boende 2002:4  så är 
det ca 56 procent av befolkningen som bor i småhus och knappt 42 procent i flerbostadshus.  
De har efter den undersökningen sett att boendemönstret följer livscykeln.  
Det finns ett mönster där andelen barn som bor i småhus ökar ju äldre barnen blir.  
Det börjar vid 0-17 års ålder då det är 68 procent som bor i ett småhus och vid åldrarna 13-17 
så är det ca 73 procent av barnen som bor i småhus. Sedan sjunker det drastiskt när barnen 
flyttar hemifrån. Det är då omvända siffror då det är 65 procent i åldrarna 18-29 som bor i 
flerbostadshus. Det är först när man blir äldre och bildar familj som småhusboendet ökar igen. 
Det är då hälften av alla 30-49 åringar som bor i ett småhus som någon i familjen äger och för 
gruppen 50-64 åringarna så är det 60 procent. 7 

2.2.3 Sammanfattning  
Så med dessa fakta kan slutsatsen dras att 20-30 åringar som framgick i enkäten skulle vara 
målgruppen inte är tillräkligt köpkraftiga på grund av att majoriteten inte bor i hus och kan på 
så sätt inte köpa ett poolhus med tillhörande pool.  Det är istället 30-50 åringar som är 
målgruppen till detta projekt just för att det är dem som troligtvis slått sig ner, hittat sig själva 
och det är dem som majoriteten ligger på som äger ett småhus.  
För att lära känna målgruppen närmre så gjordes en persona på dagens och framtidens kund 
som man kan läsa i nästa stycke. 

2.2.4 Persona’s 

En persona är en fiktiv person för att kunna ge en bild utav en 
potentiell målgrupp.  

Persona nr1 

Maja8 är 25 år och studerar ekonomi på Handelshögskolan i 
Stockholm. Hon bor ihop med sin pojkvän i en hyresrätt utanför 
tullarna i Stockholm. 
Hon har ett stort intresse för design och är mycket miljömedveten av sig och väljer helst 
ekologiska produkter om det valet finns. 
Tillsammans med pojkvän och vänner brukar de ofta ha middagar, då favoriten är att grilla. 
Hon älskar att vara utomhus och favoritplatsen är att sitta på en klippa vid havet. 
 

                                                 
7 http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2000I02/BE96ST0204.pdf 

8 Bild referens: https://medlem.umeastudentkar.se/ 
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Hennes dröm är att bo i en idyllisk villa med en stort tomt som hennes tre stycken barn kan 
leka runt på. Hon har fått jobb som enhetschef på en bank där hon kan få utvecklas som både 
person och som bankchef.  
En vision hon har är att hon med sin familj och vänner kan bekvämt grilla utomhus på 
kvällarna och skapa minnen tillsammans. Att de har en gäststuga som kan användas av trötta 
gäster och en pool för leksugna barn.  

Persona nr2 

Olle och Agneta9 är båda 48år gamla och de bor i 
en villa med stor tomt ute på landet. De har två 
stycken barn tillsammans som har flyttat hemifrån 
och ett barnbarn är på väg. 
Olle jobbar som servicechef på en bilverkstad och 
Agneta är läkare på den lokala vårdcentralen. 
De båda har en stor passion för design, mat och vin, naturlivet och musik. 
De har alltid haft en förkärlek till havet och de åker gärna på semester en gång om året. 
De har en stadig ekonomi som de byggt upp under åren och vill nu bygga en pool som deras 
blivande barnbarn kan leka i. Eftersom familjen växer så behöver de även utöka 
övernattningsmöjligheterna för deras vänner och barn som är på besök. 

2.3 Konkurrentanalys  

Det finns ingen som har samma innovativa koncept som min uppdragsgivares. Det finns 
däremot olika företag som riktar in sig på gäststugor, friggebodar och förrådsutrymmen. Det 
finns även företag som ägnar sig åt olika former av poolskydd. 

2.3.1 Vilka är konkurrenterna bland friggebodar? 

Eftersom detta poolhus kommer att vara designad så gjorde jag en research om företag som 
tillverkar friggebodar som är mer designade än de vanliga kvadratiska formerna.  
Företag som kom upp var Jabo.se, Enkelrum.se och Novoline.se. 
Jabo.se är det företaget som har större utbud av friggebodar och gäststugor. Där det inte bara 
är fyrkantiga småhus utan där finns till exempel en friggebod som heter ”Haldarp” som har en 
liten udda form om man jämför med de vanliga. (Se 
nedan) 
 

→”Haldarp” ifrån 
Jabo.se 

                                                 
9 Bild referens: 
http://www.tidaholm.se/omsorghjalp/stodtillanhoriga/anhorigstod.4.62d6c54d12eb4624594800034346.html 
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Enkelrum.se är ett företag som erbjuder en sorts friggebod som är färdigmålad och levereras 
färdigbyggd så det bara är att flytta in för kunden. 

Novoline.se är ett liknande företag jämfört med Enkelrum.se, men de levererar stugorna 
omålade just för att kunden skall få vara med att påverka stugans utseende. 

2.3.1.1  Styrkor och svagheter 

Om man jämför hur dessa företag skulle passa in i mitt projekt så har alla tre företag sina 
styrkor i att de är bra och funktionella gäststugor som har en bred användarvänlighet som 
passar till olika typer av människor. Det är standard friggebodar som mycket väl skulle kunna 
användas i detta projekt som ett poolhus. 
Svagheten är att utseendet på dessa friggebodar inte uppnår samma mervärde som den 
friggebod jag kommer att utforma, eftersom tanken bakom dessa friggebodar inte har 
behandlats som ett helhetskoncept som skulle passa in i en poolmiljö och med ett marinttema i 
åtanken. 

2.3.2 Vilka är konkurrenterna bland poolskydd? 

För att få en klarare bild över helhetskonceptet gjordes även en konkurrentanalys bland 
poolskydd med högt i tak.  
Här kom ett företag upp som heter Eurocover.se. De säljer poolöverbyggnader/pooltak i glas, 
som inte bara utgör ett skydd men som även värmer upp vattnet i poolen utav solen, som ett 
växthus. Eftersom det är högt i tak kan man även använda detta som ett flyttbart uterum eller 
veranda. 
Man kan med hjälp av motorstyrning eller handkraft plocka isär eller ta bort överbyggnaden 
så att man kan bada utomhus.  
 

 
← En överbyggnad i glas 
från Eurocover.se 
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2.3.2.1 Styrkor och svagheter 

Detta företag skulle jag tro är de företaget som är närmast att vara en konkurrent. 
Deras produktstryka är att genom ”växthuseffekten” värma upp vattnet utan att behöva någon 
extra maskin för detta. Att man får en varm miljö runt om poolen en mindre varm sommardag 
och att det är vindskyddat är även detta något positivt. 
Svagheterna är att man inte får samma värme som i en friggebod på natten om man skulle 
vilja övernatta och får på så sätt inte samma mervärde som det koncept jag gör.  
Det är inte heller lika tilltalande på dagen då man får ett växthus liknade uttryck. 

2.4 Funktionsanalys 

För att fokusera på designarbetet listades och klassificerades vilka funktioner som krävs, 
behövs och önskades av poolhuset. (se appendix) 
Dessa funktioner har man tagit hänsyn till vid designarbetets framtagning av koncept och 
resultat. 
Den viktigaste funktionen är att friggeboden skall kunna användas som en gäststuga och att 
det då finns plast för övernattning. 
En annan funktion är att poolhuset måste hållas inom de lagar och krav som finns om mått för 
friggebodar, att den skall tåla väder och vind, ha en lång livslängd och att den skall vara 
handikappanpassad. 
Ett annat krav är att i slutändan skall helheten ha ett mervärde som gör att kunden kommer 
bara att ha ett alternativ när de ska köpa ett poolhus. 

2.5 Trender 

Eftersom projektet tillkom såpass tidigt som det gjorde kunde man på Stockholm Furniture 
Fair 2012 gå runt och trendspana. I B-hallen där det fanns mer privata möbler kunde man se 
en tydlig trend där trämaterial och de naturnära dominerade.  
Där fanns inte någon tydlig trend inom det marina temat, utan det var mer detaljer som skulle 
kunna passa in i ett marint tema.  
Däremot så ser man en trend som skulle kunna likna det marina temat. En trend som kallas 
shabby chic. Denna trend är mer en lantlig trend där materialval är naturnära och allt ser 
gamalt och använt ut.  
För att få en mer genomskådlig bild av vad människor uppfattar vad ett marint tema är 
användes en enkätundersökning. Resultatet listades upp och användes till att utforma 
inredningen i poolhuset. (För att se listan gå till appendix.)
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3. Idégenerering 

3.1 Inspiration 

Inspirationen till detta arbete togs ifrån olika marina miljöer så som båtar, yachter, båthus, 
hamn och kust miljöer. Inspirationen kom även ifrån friggebodar, loungemiljöer, 
sommarstugor och gäststugor. En stor inspirationskälla var även de marina orden som 
redovisades i enkäten. (se appendix) 
Dessa inspirationskällor ligger till grund för hur poolhuset inredning kommer att se ut. 
Brainstorming som skett under idégenereringen har också vart en viktig del i arbetet för att 
kunna komma vidare i processen. Skisserna har på så sätt diskuterats för att sålla bort och för 
att arbeta vidare med de mest lovande.  

3.2 Konceptframtagning – skisser och modeller 

Arbetet började med att skissa upp olika planlösningar som senare ledde till enklare modeller 
i Polyuretan för att få en mer tredimensionell uppfattning i skisserna. 

 

 ↓  Första skisser för planlösningen.
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← ↑ Minimodeller i polyuretan  

 

För att få en bättre helhetssyn på hur stort 15kvm egentligen är så gjorde jag upp en 
skalmodell med diversemöbler man kan ha. Här provade jag mig fram för att se vart man kan 
ha bastun, soffan och om man kan ha en garderob m.m. 

 

 

  

   ↑  Skalmodell i 1:15 

 



 

 

 

→ Skalmodell i 1:15 

 
 

 

 

 
 

När man fick upp planlösningarna i fysiska tredimensionella modeller så såg man ganska 
snabbt vilka som var värda att arbeta vidare på.  
Nästa steg i processen blev då att skissa upp dem i SketchUp som är ett program på datorn där 
man lätt kan rita upp miljöer tredimensionellt. 
Det slutade med att fem stycken koncept skapades som redovisade för uppdragsgivaren. Alla 
fem är 15kvm som det var bestämt. 

3.3 Koncept 

3.3.1 Koncept 1.  

En planlösning som har ingångsdörren på ”insidan” vid verandan. Ett stort fönster som vetter 
ut mot verandan för att få in mycket dagsljus. Taket är plant och det finns en bastu på 
baksidan. Här kommer inspiration ifrån båthus som har en ganska fyrkantigform. 
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3.3.2 Koncept 2.  

Inspirationen kommer ifrån gamla fiskebodar som har triangelformade fönster vid taknocken. 
På framsidan finns det skjutdörrar som vetter mot verandan som fungerar även som 
ingångsdörrar. Stora fönster på framsidan för att få in mycket dagsljus. 

14 

 
3.3.3 Koncept 3.  

En design som har en sned vägg som är vänd mot verandan. Väggen är sned för att skapa en 
spännande form som skapar ett intresse. 
Det finns stora fönster för att få en förlängd känsla av ute och inne. En bastu finns som man 
kan nå på husets inre baksida. 

 

 



 

3.3.4 Koncept 4.  

En planlösning där tanken med designen är att ”hålet” mellan de yttre fönstren är att man 
skulle kunna sitta där med en kopp kaffe och få vindskydd. Det finns stora fönster, plant tak 
och en bastu på baksidan. 
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3.3.5 Koncept 5.  

En planlösning där designen har bastun som prioritet. Här skall man nå bastun från insidan av 
huset. Tanken med designen är att det skall bli enklare för kunden att möblera, men ändå ha 
tillgång till bastun. Stora fönster och ett snett tak gör att designen blir mer intressant. På 
baksidan finns det en förvaringsplats. 

 



 

3.3.6 Inrednings koncept 
I arbetet med inredningen så blev det tre stycken olika koncept på hur man skulle kunna få 
fram den marina känslan. Det var ”Sjöboden” där hela inredningen påminner om båtar, 
fiskebodar och hamnen. ”Moderna” som har en mer moderna tappning av de marina, där 
inredningen kommer bli väldigt stilren. Till sist ”Kombo” som kommer att vara en blandning 
av fiskebod och det stilrena.  
Dessa koncept redovisades i form av collage för att få fram en känsla. 
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I mitt arbete med inredningen började jag även att skissa på en soffa/säng.  
Denna soffa kommer att vara en del av inredningen. 
Soffan fick sin inspiration ifrån olika sjömärken. Ryggstöden kommer att få sin form utav 
olika sjömärken som kommer att ha ett fäste undertill som man ska sätta ner i en skåra i själva 
soffan. Detta gör att man kan ta av och sätta på ryggstöden vid behov och på så sätt även 
använda den som en säng. 
Soffan kommer att vara 180*210*50cm och även kunna fungera som en utemöbel. 

Eftersom detta projekt har fokus på poolhuset så kommer inte något mer arbete med soffan att 
göras, mer än att den kommer vara en del av inredningen och på så sätt finnas med i de 
tredimensionella bilderna.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  
← Ritning på 
soffa/sängen 

 

 

 

 

  
 

 

← Olika 
förslag på 
ryggstöd 

 

 

 

3.4 Val av koncept 
Efter mötet med uppdragsgivaren och handledare Claes Edman så valdes koncept 5 ut att 
fortsätta att arbeta med. Redan på mötet gjordes några ändringar så som att bastun ska gå ner i 
storlek från tre kvm till två kvm och att den skall nås utifrån på baksidan istället för på insidan 
av huset. Även att man skall ha utomhusduschen på baksidan ändrades då detta kändes 
naturligt eftersom den kommer närmre bastun. Detta bestämdes efter en diskussion om hur 
målgruppen kan tänkas vilja ha det och med målgruppsanalysen i bakgrunden. 
Vid inredningskoncepten så valdes konceptet ”Moderna” ut. Detta efter en diskussion om 
flexibilitet, vad målgruppen kommer att vara intresserad av och vilken som passar bäst till 
poolhus formen för att få ett mervärde. 

18 

 



 

4. Genomförande 

4.1 Handikappanpassning 

Eftersom huset skall vara handikappanpassat så har det funnits vissa mått i åtanke. Till 
exempel att en rullstol är ca 45cm bred.10 
Det kommer inte finnas några större hinder för en rullstolsbunden att ta sig fram. Bastun och 
utomhusduschen är en meter breda och på så sätt skall en rullstol som är ca 45cm bred kunna 
köra in men backa tillbaka. 
Det kommer att bli en viss förhöjning upp till huset men detta kan åtgärdas genom att 
antingen bygga en ramp eller att höja upp marknivån bredvid huset för att det skall bli plant. 

4.2 Modell 

En fysisk rörligmodell i skala 1:15 tas fram i vit kapaskiva som är en lätt skiva med en 
skumkärna i mitten och kartong på båda sidorna. När kapaskivorna skurits ut och satts ihop 
till en modell skrivs bilder ut på förslag på tapeter och material för att få fram inredningen och 
ett helhetsintryck. 
Modellen kommer att visas på examensutställningen. 
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← Bild på 
modelltillverkningen 

 

 

 

 
 

 

   

 
10 http://www.netmedical.se/pl/Hj_lpmedel_Rullstol_123.aspx 

 



 

 

 

 

← Bild på 
modelltillverkningen 

 

 

 

 

  

 

4.2 Tredimensionella bilder och animering 

4.2.1 Rhinoceros 4.0 
Arbetet med Rhinoceros 4.0 startas upp som är ett tredimensionellt modelleringsprogram i 
datorn. Här modelleras poolhuset upp i sin miljö och renderas senare i Keyshot för att få fram 
fotorealistiska bilder. Sedan tas rhinomodellen in i Autodesk Maya som är ett 
animeringsprogram för att göra en kortfilm.  
Resultatet i dessa program kommer att ligga till grunden för presentationsmaterialet. 
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← 
Rhinoceros 
in progress 

 

   

 
 



 

4.2.2 Autodesk Maya 

Innan arbetet med Autodesk Maya så planeras animeringen hur den skall göras, vilka verktyg 
i programmet som skall använda och vad man vill visa i animeringen. Detta görs med hjälp 
utav en storyboard som är ett slags manus som underlättar planeringen. 
Sedan kan arbetet med Maya påbörjas. Då börjar man att gruppera alla ytor som skall ha 
någon form utav rörelse för att sedan även animera olika kameror för att få ut klipp. 
När man är nöjd med alla rörelser och med kamerorna så läggs materialen ut på ytorna för att 
sedan rendera ut klippen. När klippen är renderade tas det sedan in i Photoshop för att klippa 
ihop filmen  

Animeringen blev två stycken filmer. Ena filmen är cirka en minut lång och visar hur 
konceptet med poolhuset/poolskyddet fungerar. Den andra filmen är cirka 30 sekunder lång 
och visar enbart soffan/sängen och hur den fungerar. 
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5. Resultat 

5.1 Materialförslag 

Efter avgränsningarna i projektets början så kommer materialen inte behandlas utan 
materialen i dessa slutgiltiga bilder på konceptet kommer endast att vara ett materialförslag. 

Eftersom temat är marint och trä är det dominerande materialet i båtvärlden så kommer största 
delen bestå utav trä i detta projekt. 
I färgvalen så har även här tittats på båtvärlden och på olika lyxyachter. Den dominerande 
färgen är vitt med olika accentfärger så därför kommer det inte att vara någon stor färgpalett i 
detta projekt. Utan vitt kommer att vara den färgen som används mest och materialen kommer 
istället att fungera som accentfärger. 
Att använda sig utav en snål färgpalett och mestadels bara material i trä är inte bara en fråga 
om designen och att dess utseende skall passa ihop, utan det är även för att så många 
människor som möjligt skall kunna tycka om och fästa sig i designen.  

Materialet till altandäcket består därför av trätrall. Ett önskemål ifrån uppdragsgivaren var att 
använda sig av teak men eftersom teak inte är det mest miljövänliga valet eftersom det är ett 
tropiskt trä11 och bidrar då med skövlingarna av regnskogarna12 så kommer ett annat träslag 
ges som förslag.  
För att använda ett så likt träslag som möjligt så har naturbeständiga träslag som teak 
granskats. Detta för att man skall slippa behandla träet med impregneringsmedel som även det 
är ifrågasatt i miljöperspektivet.  
Vid en granskning av de inhemska träslagen så kan man konstatera att ek är det träslag som 
har bäst naturlig beständighet.13  
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← Tabell för beständighet vid olika 
träslag14  
 
 

 

 
(Mer tabeller om träets beständighet, se appendix) 

 
11 http://www.ne.se/lang/teak 

12 http://www.wwf.se/source.php/1308755/Tropisk%20Timmer.pdf 

13 http://www.martinsons.se/Allm%C3%A4n/Filer/Travaror/Att%20v%C3%A4lja%20tr%C3%A4.pdf 

14 http://fc.bygging.se/~husbyggaren/2007_2_02.pdf.  Edlund, M.-L., 2007. 

 



 

Eken har vissa likheter med teaken, till exempel att de båda används som båtvirke.15 De båda 
har också snarlika färgnyanser och ådringsmönster som man kan se på bilderna här nedanför. 
Därför tycker jag att eken kan vara ett substitut för teaken. 

 

 

 

 

 

 

Teak16   Ek17 

 

Till ytterväggarna på huset kommer en vitplåt fästas på stommen, detta för att undvika 
fuktskador som kan ske vid fuktiga miljöer men även för att koppla samman materialen till 
båtlivet. Den vita plåten kommer att representera det vita skrovet som finns på de flesta 
båtarna och ska på så sätt få samma uttryck som ett skrov, alltså en blankt slätt yta. 

Ett annat önskemål min uppdragsgivare hade på material är att använda galvaniserad plåt till 
soffan. Eftersom temat på projektet är marint tema och inrednings mässigt har jag valt att ta 
inspiration utifrån olika lyxyachter så har jag valt att ge ett förslag på att använda trä. Detta 
för att hålla soffans design så stilren som möjligt och kommer därför att vara uppbyggd med 
trä som även tål utomhusklimat. Den är målad i färgen vit för att koppla samman med husets 
ytterväggar och ryggstöden kommer att bestå av ek för att få en fin sammankoppling till 
verandan. 
Husets golv kommer att bestå utav ek och ha samma uttryck som altandäcket, alltså ett 
trallgolv. Detta val gjordes för att få en förlängd känsla in i huset av utomhusmiljön. 

23 

                                                 
15 http://www.pondussnickeri.se/PDF/BATTRA.PDF 

16 http://www.treepicturesonline.com/teakwoodpicture.jpg 

17 http://www.snickarlaget.se/swe/traslagek.html 

 



 

5.2 Mått och ritningar på Poolhuset 

 ↑ Ritning framsida 
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 ↑ Ritning uppifrån 

 

   

 ↑ Ritning sida 

 

 

← Planritning

 



 

5.3 Poolhuset 

Med hjälp av husets material och uttryck så skall poolhuset symbolisera en komfortabel 
design som skall inspirera och väcka intresse för betraktarna. 
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5.4 Inredning och soffan 

Inredningen är enbart ett förslag på hur man kan inreda huset. Dessa bilder skall ge en mysig 
känsla och vara inspirerande .  
Inredningen har följt tre stycken ledord; Harmoniskt, Kvalité och Stilrent. 
(För referens till inredningsdetaljer se referenslistan) 
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5.5 Fysisk modell 

Skalmodellen är i skala 1:15 och kommer att ställas ut på examensutställningen. 
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6. Slutsats och rekommendationer 

Under projektets gång så har ett poolhus designats i samarbete med Claes Edman, 
entreprenör. 
I faktainsamlingen visade det sig att det inte finns något liknade koncept på marknaden i 
dagsläget och målgruppen kom sig till känna genom en enkät och en fortsatt målgruppsanalys.  
Det visade det sig att det är 30-50 åringar som äger ett hus som är den mest köpkraftiga 
målgruppen till projektets produkt.  

Slutprodukten blev ett poolhus som har en stark anknytning till den marina miljön med 
material så som ek på golvet, som skall ge ett lyxigt intryck som det finns på en lyxyacht och 
vit plåt som skall symbolisera ett skrov på en båt. Formen på huset skapar ett intressant och 
funktionellt uttryck då bastun och utomhusduschen finns på baksidan och att man skall kunna 
använda ytan där utomhusduschen finns som en förvaringsplats när den inte används. 

Denna produkt skall kunna erbjuda ett mervärde som skapar komfortabilitet för de som äger 
en pool.  

Soffan/sängen som skapades i projektarbetet blev en slags bonus produkt som det finns 
möjligheter att vidareutveckla eftersom den inte är helt genomarbetad. 
Även förhöjningen upp till huset borde vidareutvecklas om det skall bli handikappanpassat. 
Husets energikälla har inte tagits upp i denna rapport men jag rekommenderar att använda sig 
utav solceller till husets elektricitet för att få en mer miljövänlig energikälla.
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8. Appendix 

Tidsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enkäten 

 

 



 

Funktionslista 

Klassificering: 3=Krav 2=Behov  1=Önskemål 

Funktion:               Klass: Anmärkning: 

♦ Vara Gäststuga /Poolhus  3 Huvudfunktion 
♦ Medge sovplats   3 Målgrupps krav 
♦ Medge plats för måltid  2 Målgrupps behov 
♦ Medge lounge avdelning  2 Behov ifrån enkätsvar 
♦ Medge förvaringsutrymme  1 Önskemål från enkätsvar 
♦ Medge utomhusdusch  3 Hygien vid pool 
♦ Medge utomhuskök  3 Mervärdes krav 
♦ Medge bastu   1 Önskemål från enkätsvar 
♦ Innehålla lagar & bestämmelser – friggebod 3 Friggeboden 
♦ Innehålla strömförsörjning, solceller 1 Miljö medvetet och billigt 
♦ Uttrycka miljömedvetenhet   3 Materialval 
♦ Tilltala användaren   3 Designad 
♦ Uttrycka marinttema  1 Utformningen 
♦ Tåla väder och vind  3 Friggeboden 
♦ Vara handikappanpassat  3 Lätt framkomligt 
♦ Uttrycka ett mervärde  3 Krav för att sticka ut 

bland konkurrenterna  

 

 

 



 

Marint tema 
Vad som kom fram av enkäten: 
(Sorterade efter vanligast, sedan i tabellen i bokstavsordning) 
Ord:        Fler som sa samma sak: 
Blå    *33 
Båtar    *22 
Vit    *19 
Rep & knopar  *18 
Vatten    *17 
Hav    *7 
trä detaljer     *7 
Snäckor & skal   *6 
Röd    *6 
Ankare    *5 
Lugn & Ro    *5 
Vind    *5 
Avskalat och enkelt  *4 
Fisknät    *3 
Segel    *3 
Sol    *3 
Avslappnat    *3 
Ljust    *3 
Runda fönster   *3 
Sand    *3  
Naturnära    *3 
Tamp    *3 
Randigt (blått och vitt)   *3 
Sommar    *2 
Mässings detaljer   *2 
Frihet    *2 
Trädäck    *2 
Fyr    *2 
Randigt    *2 
Textilier (Kuddar, filtar, mattor)  *2 
Båt delar    *1 
Strand    *1 
Guld detaljer   *1 
Stenar    *1 
Ute miljö    *1 
Bar    *1 
Bojar    *1 
Solstolar    *1 
Livboj    *1 
Tonade färger   *1 
Segelbåt    *1 
Luftigt    *1 
Driv ved    *1 
Fiskmås    *1 

 

 



 

Ord som kom upp i enkäten, i bokstavsordning: 

  
 

Ankor Dagsljus Gammaldags
 

Mörkblått Slitet trä Tång 

Akvarium Ekfat Grill Natur material Stiligt Vass 
Avslutat trä Flaggor Hamn Palmer Tomma 

flaskor 
Vatten 

Avstressande 
musik 

Flytande Havsfåglar
 

Plantor Teakträ Ved 

Bad Flätade 
korgmöbler 

Kompass Propeller Trampolin Virke 

Brons Fridfullt Lantligt Rödadetaljer Trossar Vita trä 
plankor 

Båt ratt Fontän Lounge Sjökort Trä väggar Vågskvalp 
Charmigt Fönster Modellbåtar Skärgårdskänsla Tåg  

 

 



 

 

 

Naturlig beständighet – Tabeller 
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