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ABSTRACT  

 

This report is a part of a thesis project for product development at an undergraduate level, which has been 

written by two students from Mälardalen University. The work has been carried out in cooperation with 

the company Watt & Veke AB, where the assignment were to design outdoor lighting. In Sweden, the 

lighting must fulfill some electrical and quality standards. Therefore, in the product development process, 

an analysis in Swedish standards, light technical concepts, light sources, electronic and human and the 

light has been made. The target group has also affected the product design.  

 

The requests from Watt & Veke were that the product should follow the company’s design. Hence, the 

product development study was based on the following problem formulation: 

 Does the product meet the requirements and standards that are required for outdoor lighting in 

Sweden? 

 Does the product follow Watt & Veke’s design?  

 Does the product meet the customers of Watt & Veke’s needs?  

 

To achieve a scientific report, the project is based on a theoretical reference but also on product 

development tools gathered from literature, which are presented in the report. During the project, experts 

in the chosen area also have been consulted.  

 

The project has resulted in an outdoor lighting, designed for the house entrance. By the projects 

delimitations and specifications it is presented how the product is intended to work. The product 

development has been characterized by continually returning to the technology and the standards in the 

design process. However, delimitations are set that the product should not be tested for those standards, 

which may be done in future studies.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport ingår i ett examensarbete på grundnivå inom ämnet produktutveckling och omfattar 15 

högskolepoäng. Den har genomförts av två ingenjörsstudenter vid Mälardalens Högskola vårterminen 

2017. Arbetet har utförts i samarbete med företaget Watt & Veke AB där uppdraget var att ta fram 

utomhusbelysning, företaget som tidigare endast inriktat sig på inomhusbelysning. För att armaturen ska 

bli godkänd i Sverige är det vissa standarder som måste uppfyllas, vilket är något som studerats. 

Som start till produktutvecklingsarbetet utfördes en undersökning av bland annat standarder, säkerhets-

/kvalitetsmärkningar, ljustekniska begrepp, ljuskällor, elektronik och hur människan påverkas av ljuset. 

Watt & Vekes målgrupp var något som också låg som grund för arbetet. Uppdragsgivaren Watt & Vekes 

önskemål var att produktens armatur skulle följa företagets design- och formspråk. Utifrån det togs 

följande frågeställning fram: 

 

 Uppfyller produkten de krav och standarder som finns för utomhusbelysning i Sverige?  

 Följer produkten W&V:s form- och designspråk?   

 Uppfyller produkten W&V:s kunders behov?   

 

För att uppnå en vetenskaplighet i projektet är det dels baserat på en teoretisk referensram, men även på 

produktutvecklingsverktyg från litteratur som presenteras senare i rapporten. Utöver det har även experter 

konsulterats inom området.  

 

Arbetet har resulterat i en utomhusarmatur, tänkt för entrébelysning till bostadshus. Via arbetets 

avgränsningar och funktionsanalys presenteras hur produkten är tänkt att fungera, det vill säga att den ska 

belysa tillräckligt mycket vid entrén för att en person ska kunna hitta till bland annat nyckelhålet. 

Produktutvecklingsprocessen har präglats av att ständigt återkoppla det som designats till både tekniken 

och de standarder som krävs. Däremot är avgränsningar satta att produkten inte ska testas för de 

standarder, utan är något för framtida studier.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

FÖRORD 

 

På uppdrag av Watt och Veke, beskriver denna rapport resultatet av ett examensarbete utfört inom 

högskoleingenjörsprogrammet – innovation och produktdesign på Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

 

Vi vill framförallt tacka Watt och Veke för att vi har fått möjligheten att utföra vårt examensarbete hos 

dem. Att de har tagit sig tid att handleda och guida oss i lampvärlden. 

 

Ett stort tack till vår handledare Jan Frohm som med ett stort engagemang hjälpt oss och bidragit med 

sina tankar och åsikter genom hela processen av examensarbetet.  

 

Tack till alla lärare och experter som på något sätt har bidragit med sin kunskap som format vårt arbete 

och gjort det till vad det i dag är.  

 

Eskilstuna den 12 maj 2017 

 

 

Felicia Baaz & Josefine Pettersson 
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FÖRKORTNINGAR 

För att underlätta läsningen förklaras några av de ord och begrepp som används i rapporten nedan:  

 

3D-printing - Tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt från CAD-data. 

Armatur - Den del av en lampa som bland annat innehåller hållare för ljuskälla, teknisk         

-  utrustning, upphängningsanordning och annat som behövs för att fungera  

Assembly  - Hopsättning av en produkts delar i CAD  

CAD  - Computer Aided Design  

CES  - En materialdatabas för studenter  

DFM  - Design for manufacturing  

DFA  - Design for assembly  

IDT  - Akademin för Innovation, Design och Teknik 

Lampa   - Apparat med ljuskälla, armatur och yttre utseendemässiga detaljer  

Ljuskälla  - Den del som genererar ljus  

Mdh  - Mälardalens högskola 

Persona   - En fiktiv person som ingår i målgruppen  

SVID   - Stiftelsen Svensk Industridesign  

W&V  - Watt & VEKE  
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1 INLEDNING 
Rapporten är en del av ett examensarbete av Felicia Baaz och Josefine Pettersson vid Mälardalens 

Högskola på grundnivå, som avser 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts på uppdrag av Watt & Veke i 

Eskilstuna, där handledaren från företaget har varit Christoffer Löfstrand och från Mälardalens Högskola 

Jan Frohm.  

1.1 Bakgrund 
Watt & Veke AB, (W&V), är ett svenskt företag grundat i Eskilstuna år 1998. Företaget designar unika 

och attraktiva lamparmaturer för inomhusbruk och har återförsäljare i Sverige, Finland, Tyskland, 

Litauen, Nederländerna och Schweiz. W&V:s sortiment riktar sig inte enbart till kunder som vill ha en 

lampa som lyser, utan även till den som ser det som en inredningsdetalj, då det är allt vanligare att man 

vill framhäva en särskild stil. Med fokus på både det enkla och unika designar W&V för olika tillfällen 

och smak. Företagets kvalité och bredd på deras produkter gör att de tillfredsställer en stor målgrupp.  

 

1.2 Problemformulering 
Företaget W&V har sedan tidigare inget utomhussortiment av belysning, men är i en expanderingsfas där 

möjligheter att utöka sortimentet ytterligare studerats. För att utöka dess sortiment ska examensarbetet 

studera och utveckla fasadbelysning i W&Vs form- och designspråk. 

 

Då företaget tidigare endast har inomhusbelysning är det många olika faktorer att ta hänsyn till för att 

belysning ska få klassas som utomhusbelysning. Några av dessa faktorer är IP-klasser och CE-märkning, 

vilka beskrivs längre fram i rapporten.  

 

Produkten som ska tas fram är en fasadbelysning med fokus på entré. Den ska följa företagets form- och 

designspråk för att tillfredsställa deras redan befintliga kunder.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en fasadbelysning i W&Vs form- och designspråk. Med hjälp av 

designprocessen gå från idé till en prototyp, så nära färdig produkt som möjligt. Slutresultatet ska med 

hjälp av CAD-modeller och ritningar specificera huvudmått, material- och färgval. 

 

För att komma fram till målet med examensarbetet är det baserat på följande frågeställningar:  

 

 Uppfyller produkten de krav och standarder finns för utomhusbelysning i Sverige?  

 Följer produkten W&V:s form- och designspråk?   

 Uppfyller produkten W&V:s kunders behov?   

1.4 Projektdirektiv 
 Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och motsvarar 20 veckors halvtidsarbete för två 

studenter.   

 Armaturen som ska tas fram i projektet ska vara en fasadbelysning med fokus på att belysa entrén 

till en villa.  

 Armaturen ska följa företagets form- och designspråk för att tillfredsställa deras redan befintliga 

kunder.  

 Resultatet ska presenteras som en rapport med ritningsunderlag för företaget. 
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1.5 Avgränsningar  
 Inom området utomhusbelysning är arbetet inriktat på fasadbelysning, med fokus på en entré till 

ett bostadshus. 

 Produkten kommer att följa W&Vs form- och designspråk, vilket bland annat innebär att 

produkten ska kunna kopplas till företagets tidigare sortiment genom material och färg.   

 Målgruppen för utomhusbelysning från W&V antas vara densamma som deras befintliga 

målgrupp och kunder.   

 W&V använder sig av ljuskällor från företaget CALEX, vilket också gäller för det här 

examensarbetet.   

 Miljöpåverkan kommer inkluderas i projektet i den mån att det inte frångår W&Vs uttryckssätt.   

 Projektet kommer förhålla sig till de standarder och regler som finns i Sverige för 

utomhusbelysning.   

 Projektet kommer inte behandla tester av de standarder och regler som krävs.  
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2 METOD 
Kapitlet beskriver det tillvägagångssätt för hur examensarbetet har utförts.  

 

2.1 Projektplanering  
En planering skapades för att ge en tydlig bild och struktur över hur projektet genomförs.  

 

2.1.1 Gantt-schema  

Ett verktyg som används för att ge en översikt av ett projekt och för att ge en tydlig, lättläst och 

strukturerad tidsplan. Den ska tydligt visa den ”kritiska linjen” det är där projektet har stor chans att inte 

hålla den satta tidsplanen. Målet är att resultatet av varje uppgift i schemat, ska vara uppnått innan 

periodens slut. Det är också viktigt att all arbetsstyrka används effektivt under hela projektet. Varje 

uppgift i ett Gantt-schema har en bestämd tidsperiod. (Ullman, 2010) 

 

2.1.2 Handledning  

Kontinuerlig handledning med både handledare från Mdh samt W&V har skett veckovis, både i form av 

fysiska möten, mail- och telefonkontakt.  

 

2.1.3 Programvara  

Under projektets genomförande har dessa programvaror varit ett övergripande hjälpmedel: 

 CAD Solid Works (konstruktionsprogram) 

 CES Edupack 2016 (materialprogram) 

 Word (texthantering) 

 Excel (kalkylprogram)  

 

2.2 Produktutvecklingsmodell 
Designprocessen som används är framtagen som en kombination av två modeller från "Produktutveckling 

– konstruktion och design" samt "Stiftelsen svensk industridesign", för att anpassas efter detta projekt.  

 

Modellen från boken ”Produktutveckling – konstruktion och design” är följande:  

 Planering 

 Konceptutveckling 

 Utveckling på systemnivå 

 Detaljutveckling 

 Testning och vidareutveckling 

 Produktionsupptakt 

(Ulrich & Eppinger, 2012) 

 

Modellen från SVID är: 

 Utgångspunkter 

 Användarstudier 

 Koncept & visualisering 

 Utvärdering och konceptval 

 Justering och genomförande 

 Produktion 

 Uppföljning och utvärdering 

(Designprocessen, u.d.) 
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2.2.1 Modell som tillämpas i projektet  

 

Förstudie  

Under förstudien fastställs projektets mål och förutsättningar. Information gällande kunskap om bland 

annat svenska standarder och märkningar samlas in för att projektet ska kunna genomföras. Företaget 

analyseras genom att bland annat studera deras design- och formspråk. Även marknaden för 

utomhusbelysning utvärderas vilket ger projektgruppen information om vad som möjligen saknas.  

 

Produktspecifikationer 

För att få en grund att stå på när koncepten tas fram utarbetas först produktspecifikationer fram med 

avseende på avgränsningarna och uppdraget, samt kundernas behov. Genom att ta fram specifikationer 

blir det enklare att avgränsa projektet och hamna i rätt riktning från start gällande designen. 

Produktspecifikationerna beskriver vad produkten ska göra.  

 

Konceptgenerering  

Förstudien och specifikationerna ligger som grund för konceptgenereringen. Brainstorming och en 

konceptkommunikationstabell används för att behålla kreativiteten. Koncepten presenteras via skisser. 

 

Konceptval 

Koncepten bedöms och sållas ut genom att göra prototyper samt verktyget Pughs matris.  

 

Vidareutveckling på detaljnivå 

Det koncept som väljs att vidareutveckla delas nu ner i delproblem för att komma ner på detaljnivå. 

Frågor som tillverkningsmetod, teknik, material och användning utvärderas och utvecklas.  

 

Produktion  

Detaljritningar tas fram i CAD inför produktion.  

 

  

Figur 1 - Produktutvecklingsprocess 

Förstudie
Produkt-

specifikationer
Koncept-

generering
Konceptval

Vidare-
utveckling

Produktion
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2.3 Produktutvecklingsverktyg  
För att underlätta en produktutvecklingsprocess finns det olika verktyg tillgängliga. De verktyg som har 

använts i det här projektet presenteras nedan. 

 

2.3.1 Moodboard  

En moodboard är en samling av till exempel bilder, material och ord som representerar produktens 

värderingar och stämning. Moodboarden kan även visa typiska detaljer eller färger som eftersträvas och 

används som ett hjälpmedel till konceptgenereringen. (Österlin, 2016) 

 

2.3.2 Konkurrensanalys  

Målet med en konkurrensanalys är att se hur nöjda kunderna är med produkterna som finns på marknaden 

idag. Även om det är en helt ny produkt som ska tas fram kan det vara bra att jämföra med de redan 

befintliga produkterna då de uppfyller delar av de specificerade kraven. Syftet med att analysera 

marknaden är främst att bli medveten om vad som redan finns men också se vilka möjligheter som finns 

till förbättring. (Ullman, 2010) 

 

2.3.3 Brainstorming 

Brainstorming handlar om att genererar idéer och utförs vanligtvis i grupp. Under brainstorming så bidrar 

varje enskild grupp medlem med idéer från dennes synvinkel. En brainstorming session bör vara 

fokuserad på en specifik funktion i produkten. Det är viktigt att inte sätta gränser under en brainstorming 

session, utan att alla galna idéer släpps fram, ur dessa kan användbara koncept komma fram. 

Reglerna som bör följas inom brainstorming är följande: 

1. Dokumentera alla idéer som genereras.  

2. Generera så många idéer som möjligt och uttryck dessa i ord. 

3. Tänk utanför boxen. De galna, fåniga och omöjliga idéerna kan ibland leda till användbara 

koncept.  

4. Tillåt inte utvärdering, bedömning eller andra kommentarer kring idéerna som genereras. Detta är 

otroligt viktigt för att inte begränsa en idégenereringsprocess. (Ullman, 2010)  

 

2.3.4 Specifikationer  

Följande specifikationer tas fram för att kunna specificera produkten ytterligare.  

 

Funktionsanalys  

En funktionstabell innebär att produktens funktioner delas upp i olika kategorier; huvudfunktion, 

delfunktion och stödfunktion.  

Huvudfunktionen är det som gör produkten till vad den är. Delfunktionerna är nödvändiga för att få 

huvudfunktionen att fungera medan de önskvärda funktionerna gör produkten bättre, men är inte 

nödvändiga för att produkten ska fungera. (Österlin, 2016) 

 

Behovs- och egenskapsmatris  

En behovs- och egenskapsmatris ska enkelt visa förhållandet mellan behov och egenskaper för en 

produkt. Matrisen används för att upprätta det slutliga specifikationerna för produkten och som ett stöd 

när produkten ska tas fram.  (Ulrich & Eppinger, 2012) 

 

Målspecifikationer  

Målspecifikationerna upprättas när kundbehoven har identifierats. Målspecifikationerna är de 

egenskaperna teamet vill att deras slutprodukt ska ha. Målspecifikationerna kan ändras under arbetets 

gång, på grund av begränsningar i det produktkoncept som valts.  (Ulrich & Eppinger, 2012) 
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2.3.5 Konceptgenerering 

Denna del är avgörande i en produktutvecklingsprocess och det finns verktyg man kan använda sig av.  

Konceptgenereringen kan delas in i fem steg:  

 

1. Förtydliga problemet – Här ska man gå på djupet med problemet, vad är egentligen problemet? 

Går det att dela upp i delproblem för att få en större förståelse? För att skapa en större förståelse 

för problemet definieras kundkrav, kundbehov och en kravspecifikation skapas. Nedbrytningen 

av problemet handlar om att teamet ska kunna jobba mer målinriktat genom att definiera de 

delproblem som kräver deras fokus. 

 

2. Sök externt – Detta steg innebär att det undersöks vilka lösningar som redan finns på marknaden 

till huvudproblemet och delproblemen. Finns det redan en befintlig produkt med en lösning till 

problemet? Man utför en granskning på befintliga produkter för att se om det redan finns 

lösningar. Det är alltid billigare och mer tidssparande om så är fallet. Intervjua spetsanvändare 

hur används produkten idag? Finns det ett behov att fylla? konsultera med experter de som idag 

arbetar med produkten, vilka tips kan de ge? publicerad litteratur inom ämnet, vad skriver man 

om ämnet? 

 

3. Sök internt - Det är nu produktutvecklingsgruppen får använda sin kreativitet, i en så kallad 

brainstorming, det är här allas erfarenheter och idéer syns. Detta steg kan göras på flera olika sätt, 

lite beroende på erfaren gruppen är och vilka som är med i den. Och utifrån det kan man tillämpa 

olika tekniker för att få gruppen att jobba så effektivt och målinriktat som möjligt. 

 

4. Utforska systematiskt – När gruppen kommer till detta steg, kan de ha flera hundra lösningar på 

problemet som är definierat. För att det ska bli hanterbart att analysera lösningarna kan gruppen 

använda dessa verktyg; konceptklassifikationsträd och konceptkombinationstabell. 

Klassifikationsträdet hjälper teamet att dela in alla möjlig lösningar i självständiga kategorier. 

Medan konceptkombinationstabellen hjälper teamet att selektivt överväga kombinationer av 

fragment. 

 

5. Reflektioner över lösningarna och processen 

Reflektioner gör gruppen under hela processen, men för att verkligen knyta ihop säcken så 

reflekterar gruppen över det resultatet som blev i slutet av processen. Här funderar gruppen på 

om lösningen anses vara fullständig? Om det finns några alternativ till funktionsdiagrammet? 

Kan problemet brytas ner på andra sätt? Har allas idéer accepterats och tagits med? (Ulrich & 

Eppinger, 2012) 

 

Konceptkombinationstabell 

En konceptkombinationstabell är ett verktyg som gör det enklare att generera koncept. Genom att 

kolumnerna i tabellen motsvarar lösningsfragment för varje delproblem kan man göra mängder av olika 

kombinationer. Kombinationerna tas fram genom att en lösning från varje kolumn väljs. Men att välja 

kombinationer ger inte på något sätt en fullständig lösning, däremot bidrar det till en kreativ atmosfär där 

nya idéer ges.  (Ulrich & Eppinger, 2012) 
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2.3.6 Konceptval   

I denna del av processen utvärderas de framtagna koncepten genom att de ställs i förhållande till 

kundbehov och andra kriterier som satts. Konceptens relativa styrkor och svagheter jämförs och vissa 

koncept väljs ut för vidare undersökning.  

 

Pughs matris  

Konceptsållning baseras ofta på en konceptvalsmatris utvecklas av Stuart Pugh på 1980-talet. Syftet är att 

snabbt sålla bort ett antal koncept för att kunna vidareutveckla ett fåtal. Det genomförs i en matris där alla 

koncept radas upp bredvid varandra på x- axeln samt med valda kriterier på y-axeln. I vissa fall väljs en 

referensprodukt från till exempel ett konkurrerande märke men man kan också välja en intern produkt. 

Verktyget ger en möjlighet att vikta olika koncepts för- och nackdelar mot varandra. Det koncept som 

viktats mest positivt är det som anses mest lyckat. (Ulrich & Eppinger, 2012)  

 

2.3.7 3D-modellering 

CAD möjliggör att snabbt producera 3D-visualiseringar av framtagna koncept. Det kan beskrivas som en 

modern variant av ritlära och ritteknik. 3D-visualisering ger en känsla och förståelse för produkters 

funktion och utseende. CAD ger produktutvecklarna möjlighet att ta fram detaljritningar på enskilda 

parter, samt att sammanfoga de olika parterna till en assembly, samt att skapa produktionsritningar. 

Filerna som skapas i CAD kan användas vid produktion av produkten. (Ullman, 2010) 

 

2.3.8 Design for assembly (DFA) och Design for manufacturing (DFM) 

DFA är en process som innebär att i designarbetet, hela tiden ha i åtanke att designen ska vara enkel att 

montera.  

 

DFM är en del i designprocessen som ska göra att designen ska vara enkel att tillverka. 

Under designprocessen tillämpas DFM och DFA genom att: 

- Förenkla designen och minimera antalet delar  

- Använd standardisera delar i produkten  

- Använd lika eller samma delar i produkten 

- Designa för att förenkla tillverkningen  

- Designa delarna med rimliga toleranser 

- Designa delarna i produkten så att de endast går att montera på ett sätt.  

- Minimera användandet av delar som kan ändra sig allt eftersom. Ex.gummidelar som sedan kan 

vara svåra att montera 

- Designa produkten så att den är enkel att montera 

- Använd moduldesign 

- Designa produkten så att den går att förpacka, för att sedan enkelt kunna skickas till slutkund 

- Eliminera och minska möjligheter till justering 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Följande kapitel beskriver den teoretiska referensram som präglat arbetet inom framtagning av 

fasadbelysning för Watt & Veke.  

3.1 Standarder och märkning  
För att kunna utveckla en utomhusbelysning krävs det att produkten uppfyller vissa standarder. Dessa 

standarder och säkerhets-/ kvalitetsmärkningar presenteras nedan.  

 

3.1.1 Elsäkerhetsmärkningar  

Elsäkerhetsmärkningar som Watt & Veke använder sig av i dagsläget.  

 

CE 

Tillverkaren/Importören intygar att produkten uppfyller de grundläggande säkerthetskrav 

som finns inom EU 

 

S 

Produkten är testad av en oberoende part och uppfyller säkerhetskraven i den europeiska 

standarden. Utfärdat av Intertek Semko. 

 

 

klass I  

Jordning skyddar mot elektriska stötar. Notera! Lampan måste vara ansluten till ett jordat 

uttag.  

 

 

klass II 

Två-lagers isolering skyddar mot elektriska stötar.  

 

 

klass III 

Att använda låg volt för lampan skyddar mot elektriska stötar. 

 

 

 

Ej tillåtet att kasta I hushållssoporna  

 

 

Avstånds symbol  

Minsta säkerhetsavståndet till det belysta objektet.  

 

 

 

 

  

Figur 2 – Elsäkerhetsmärkningar (Veke, 2017) 
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3.1.2 IP- beteckning  

 

IP- beteckning står för ”International Protection” och är ett sätt att koda olika kapslingsklasser 

internationellt som används för elektrisk materiel. Elektrisk materiel betecknas olika för vilket skydd en 

kapsling erbjuder mot inträngande av fasta föremål eller vatten, där dammpartiklar räknas till fasta 

föremål. Vilket skydd som ges avläses på siffran, exempelvis IP20. (Reenaas, Elsäkerhetsverket , 2009) I 

krävande miljöer är det mycket viktigt att ha en god kapsling för att minska risker för elchock, brand eller 

explosion. Rekommenderad lägsta klass för utomhusbelysning är IP44. (Nilson, 2009) 

 

Betydelse: 

”Första siffran: 

0 – Inget skydd. 

1 – Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50mm. 

2 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12mm. 

3 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5mm. 

4 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1mm. 

5 - Dammskyddad. 

6 - Dammtät. 

 

Andra siffran: 

0 – Inget skydd. 

1 – Skyddad mot droppande vatten. 

2 – Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15grader från     

normalvinkeln. 

3 – Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60grader. 

4 – Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar. 

5 – Skyddad mot spolande vatten från munstycke. 

6 – Skyddad mot kraftig överspolning av vatten. 

7 – Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada. 

8 – Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning. ” 

(Reenaas, Elsäkerhetsverket, 2009) 
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3.2 Ljustekniska begrepp  
Nedan presenteras några av de ljustekniska begrepp som bör kännas till vid framtagning av belysning.  

 

Begrepp 

 

Symbol Enhet Formel Förklaring 

Ljusflux Φ Lumen  

(lm) 

 Lumenvärdet är den totala 

ljusmängden från en ljuskälla, 

definierat som ljusmängd mätt med 

ögats uppfattning. 

Ljusstyrka I Candela 

(cd) 

I.=.φ/ω Ljusstyrka är ljusets intensitet i en 

bestämd riktning, definierat som 

lumenvärde per umsvinkel. 

Belysningsstyrka E Lux (lx) E = φ/A Belysningsstyrka definieras som det 

lumenvärde som träffar en yta A 

pr.m2. 

Luminans L (cd/ m²) L = I/A 

(L=I/A 

cosφ) 

Luminans (ljustäthet) definieras som 

den ljusmängd som reflekteras en yta i 

en bestämd riktning. 

Luminansövergång 

 

   Anger övergången mellan ljusa och 

mörka ytor. 

Skarpa övergångar kan verka störande 

i ett koncentrerad arbetsmiljö. 

 

Färgtemperatur  Kelvin(K) CIE 17.4 Färgtemperatur beskriver ljusets 

färgintryck och ger ett så kallat varmt 

eller kallt ljus.  

< 4000K = varmt ljus;  

> 4000K = kallt ljus. 

Färgtemperatur definieras som den 

färg ett svart objekt får vid angiven 

temperatur. 

Färgåtergivning Ra Ra-indeks CIE 17.4 Färgåtergivning är ett mål på 

ljuskällans förmåga till att återge 

färger korrekt och graderas från 0 -

100. I alt 8 färger kontrolleras mot en 

på förhand definierad ljuskälla. 

Ljusutbyte H Lm/W Η = φ/P Ljusutbyte från en ljuskälla definieras 

som ljuskällans lumenvärde per 

förbrukad effekt från ljuskällan. Når 

förbrukningen till övriga komponenter 

i armaturen tas med (reaktor, nödljus 

mm.) kallar vi det ‘system ljusutbyte’. 

Jämnhet   Emin / Emid 

Lmin / Lmid 

Förhållandet mellan lägsta värdet och 

medelvärdet. Gäller både 

belysningsstyrka och luminans. 

Bländning   CIE-31 Synförhållande som nedsätter 

förmågan till att se detaljer eller som 

ger obehag. 

Delas normalt in i: obehagsbländning 

UGR/NB och synnedsättande 

bländning TI/GR. 
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Avskärmningsvinkel 
 

      Vinkeln mellan en horisontal axel 
genom armaturen och synlinjen när 
ljuskällan blir synlig. 

Verkningsgrad 
 

Η %   Armaturens verkningsgrad är en 
procent angiven summa av hur stor del 
av ljuset som reflekteras tillbaka. 
Armaturens verkningsgrad mäts vid 
25°C. 

Reflextionsfaktor Ρ % φind / φud Ett procenttal av hur mycket ljus som 
blir reflekterat från en yta. 

Speglande yta 
Semidiffus yta 
Diffus yta 
 

      En speglande yta reflekterar ljuset i 
motsatt vinkel som den träffar ytan. En 
speglande yta reflekterar ljuset i motsatt 
vinkel som den träffar ytan. En diffus 
yta har max reflekterad ljusstyrka 90° på 
ytan där I = cos x Imax. 

Genomsnittlig 
livslängd 
 

  Timmar 
(h) 

  Genomsnittlig livslängd definieras som 
den tidpunkt då 50% av ett större antal 
komponenter slutar fungera. 

Service livslängd   Timmar 
(h) 

  Service livslängd def. som den tidpunkt 
då 80% av total ljusmängd återstår. 

Ekonomisk 
livslängd 
 

  Timmar 
(h) 

  Ekonomisk livslängd def. som den 
tidpunkt då 70% av den totala 
ljusmängden i en anläggning lyser. 
 
 

Figur 3 – Ljustekniska begrepp (AB, 2017)  

 

3.3 Ljuskällor  
 

3.3.1 Glödlampa  

Den vanligaste ljuskällan hittills har varit glödlampan, som har tillverkats i många olika varianter 

beroende på belysningsändamål. Glödlampan består av en kolv av glas som är fylld med en gasblandning 

av kväve och argon samt en glödtråd. Glödtråden är normalt gjord av volfram, men i vissa fall, som för 

dekorativa ändamål, även kol (Nationalencyklopedin, u.d.).  

 

På grund av det låga ljusutbytet i förhållande till energikonsumtionen beslutade EU att glödlampor ska 

upphöra att användas till förmån av andra ljuskällor. En annan bedömningsfaktor angående miljöinverkan 

var att den värmeeffekt som glödlampor generellt avger inte är önskad. Från och med hösten 2009 slutade 

man tillverka och importera de flesta glödlampor. (Samuelsson & Starby, u.d.) 
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3.3.2 LED- lampa 

Lysdiod, som på engelska förkortas LED ”Light emitting diode”, är en halvledardiod som utsänder ljus 

när ström flyter genom den. Beroende på vilket halvledarmaterial en diod är tillverkad i, avger den olika 

färg (Warell & O. Jeppson, u.d.).  

 

Följande material ger följande färg:  

 Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs) - rött och infrarött 

 Gallium arsenid fosfid (GaAsP) - rött, orange och gult 

 Gallium nitrid (GaN) – grönt 

 Zinkselenid (ZnSe) – blått 

 Indium galliumnitrit (InGaN) – blått 

 Kiselkarbid (SiC) – blått 

 Diamant (C) – ultraviolett 

Vitt ljus åstadkoms genom att färgelement blandas, så kallad additiv färgblandning (Energihandbok, 

u.d.).  

 

I början användes lysdioderna främst för kontroll- och indikeringslampor, till exempel på en fjärrkontroll. 

Sedan 1990-talet har de blivit alltmer vanliga och har börjat erövra glödlampans roll och har där av blivit 

vanliga i mer vardagliga applikationer som trafikljus och billyktor. (Warell & O. Jeppson, u.d.) 

 

LED lämpar sig utmärkt utomhus då dioderna klarar kyla mycket bättre än vanliga ljuskällor. Däremot 

får lysdioderna inte vara riktade så att solljuset direkt kan träffa och värma upp dem. Om dioderna utsätts 

för värme kan livslängden avsevärt försämras, samt göra dem ineffektiva. 

 

Med så kallade dimdon kan lysdioder ljus regleras från 1-100%. De dimbara LED-driftdonen som 

rekommenderas är PWM, alltså pulsviddsmodulation. PWM innebär att LED-modulerna drivs med en 

fyrkantsvåg som variera frekvensen beroende på önskad ljusintensitet, vilket kan ske både manuellt och 

automatiskt via till exempel närvarodetektering eller dagsljusstyrning. (Belysningsbranschen, 2011) 

 

Fördelen med LED lampor i jämförelse med en glödlampa är att: 

 LED lampor drar mindre ström 

 LED lampor blir inte lika varma som lågenergilampor, glödlampor eller halogenlampor 

 LED lampor har längre livslängd. Livslängden mäts tills armaturen nått 70% av dess initialvärde. 

Belysningsindustrin har standardiserat LED livslängden till L70 = min 50000h.   

 LED lampor innehåller inget kvicksilver eller farliga gaser 

(Led och livslängd, u.d.) 

 

Förr mättes lampans effekt i watt, men i och med LED-lampan har det skett en övergång till lumen. 

Lumen är ett mått som används för att mäta det totala ljusflödet från alla dess riktningar som ljusets 

sprids. I och med detta har färgtemperaturen blivit mer relevant vid köp av en LED-belysning. Desto 

högre kelvin, desto vitare ljus. (Ledbelysning , u.d.) 
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3.3.3 Sensorer 

I dagens samhälle strävar befolkningen efter det smarta hemmet och det innebär att mycket av det som 

skapar det smarta hemmet, ska få befolkningen att leva mer miljövänligt och i mindre stress. Detta har 

gjort att sensorerna har blivit mer populära och mer utvecklade. Det finns många olika typer av sensorer 

och dessa kan anpassas efter konsumentens krav och önskemål. Nedan nämns ett antal sensorer som 

eventuellt skulle vara användbara i armaturen. 

 PIR-sensorer – aktiveras av värmeförändringar och 

rörelse hos varelser som avger värme.  

 HR – sensorer – aktiveras av rörelse, sensorn känner av 

extremt små rörelse. Därför används den ofta i klassrum 

där folk är väldigt stillasittande. 

 Ljusrelä och skymningsrelä – Tänds vid skymning och 

släcks vid gryning. Bra energisparskälla 

 Rörelsevakt – aktiveras vid rörelse 

(Auralight , u.d.) 

 

I LED-lampan har mer teknik integrerats, flera olika funktioner 

finns i dag på marknaden vilket skapar många möjligheter. LED-

lampan går att styra från en applikation på telefonen, där varje 

individ kan anpassa ljuset efter bland annat färg och styrka. 

Många nya LED-lampor har även möjligheten att ha integrerade 

funktioner i sin teknik, att det sitter en rörelsesensor i lampan 

istället för i armaturen. Detta ger konsumenten många 

valmöjligheter och reducerar kostnaden på armaturer då mindre 

teknik behöver byggas in i den. Exempel på LED- lampa med 

integrerad sensor från North Light visas i figur 4.  

 

 

 

  

 

 Figur 4 – LED- lampa med integrerad sensor 

(Clas Ohlson, u.d.) 
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3.4 Människan och ljuset  

3.4.1 Påverkan  

En väl genomtänkt belysning är viktig för hälsan. Om belysningen är felaktigt utformad bidrar det till 

trötthet i ögon, huvudvärk och spänningar i nacke, skuldror och rygg, vilket sker när man anpassar 

huvudet eller kroppens läge och position för att se bättre (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Även bländning kan påverka människan. Är ljushetsskillnaden stor upplevs den obehaglig jämfört med 

om det finns en mjuk övergång mellan de olika ytorna. För att eliminera bländning gäller att utjämna eller 

minska de kontraster som ger upphov till den störande effekten. Om armaturer till lampor till exempel ger 

otillräcklig avskärmning av ljuskällan uppstår bländning. Det förhindras genom att armaturvalet görs med 

stor omsorg där hänsyn tas till armaturens placering i rummet samt aktuella blickriktningar. 

(Belysningbegrepp , u.d.) 

 

3.4.2 Ögat 

Människa kan se i både ljus och mörker, denna förmåga kallas adaption. Vid mörkare ljus uppfattar 

människan omgivningen i olika nyanser av grått. Människans ålder påverkar uppfattning och förmågan 

att anpassa sig till förändringar av ljuset. (Människan och ljuset, 2017) 

 

3.4.3 Visuella grundbegrepp 

Hur människan uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med dessa grundbegrepp: 

 

”Ljusnivå – Hur ljust respektive mörkt det är i rummet 

Ljusfördelning – Var det är mörkare respektive ljusare i rummet 

Skuggor – Var de faller och deras karaktär 

Bländning – Var den finns och hur märkbar den är 

Reflexer – Var de finns och deras karaktär 

Ljusfärg – Hur ljusets färgton uppfattas 

Ytfärger – Om de ser naturliga eller förvanskade ut” 

(Visuella förhållanden, 2017) 

 

3.5 Elektroniken i armaturen  
Elektroniken som kommer ut ur huset och in i armaturen har effekten 230V. Strömkablarna som kommer 

från husväggen och in i lampan ser ut som nedan:  

 
Figur 5 – Skiss på enfasledare med jord (Elen i hemmet , 2017)  

Viktigt när el kopplas är att alltid koppla in skyddskedaren, detta för att inte armaturen ska bli 

strömförande vid eventuella fel. (Elen i hemmet , 2017) 

 

3.5.1 Elinstallation  

Enligt regler för utomhusbelysning krävs direktmontage vid montering av en armatur, detta innebär att  

en elinstallatör måste anlitas för installation. Då ström leds bättre i fuktiga miljöer än torra sätts höga krav 

på både material och installation (Elsäkerhetsverket , 2012). Det man som privatperson får göra är att dra 
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jordkablar samt gräva för dem, men däremot måste det vara i samråd med en elektriker då det är hen som 

ansvarar för hela installationen (DinByggare , u.d.).  

 

3.6 Material  
Nedan beskrivs de material som majoriteten av W&V:s produkter är tillverkade i, samt de material som 

kan vara relevanta för produkten.  

 

Aluminium  

Aluminium är ett mångfasetterat konstruktionsmaterial inom många områden. Materialet har låg vikt, hög 

styrka och hållfasthet. Det gör att det kan användas i avancerade konstruktioner, ofta i kombination med 

glas. Det är enkelt att forma och sammanfoga. Tekniker som ofta används är svetsning, lödning, limning, 

nitning, valsning, pressning, dragning, smidning och gjutning.  

 

Ur en miljövänlig aspekt är aluminium ett mycket lämpligt material. Det går bra att återvinna, där 

energiförbrukningen bara är 5% av det som går till framställningen av primäraluminium. Kvalitén 

påverkas inte av återvinning vilket gör att man kan återvinna aluminium oändligt många gånger. (Svenskt 

Aluminium, u.d.) 

 

Mässing  

Mässing är en legering mellan koppar och zink. Beroende på zinkhalten varierar materialets färg. Vid låg 

zinkhalt uppfattas mässingen som röd och vid hög zinkhalt upplevs den allt gulare. Nickelmässing 

(nysilver), däremot är en blandning av koppar, zink och nickel. (Tunander & Sundberg, 2017) 

Materialet är enkelt att forma och formas oftast via gjutning, dragning, fräsning och svarvning. Svetsning 

går, men är ovanligt. Det är även billigt och enkelt att framställa. Det kan däremot inte användas i miljöer 

som orsakar avzinkning, det vill säga när det uppstår korrosion. Korrosion innebär att materialet löses 

upp genom en kemisk reaktion. (CES Edupack Granta Design) 

 

Koppar 

Koppar är ett av de material som leder både elektricitet och värme väldigt bra. Hälften av all koppar som 

produceras används som elledare. Koppar används även till elektriska ledningar, kablar, vattenkokare, vid 

takläggning, ventiler och i pumpar.  

 

I rent tillstånd är koppar rödfärgat, även om koppar har goda korrosionsegenskaper påverkas det av sin 

omgivning och oxiderar vid temperaturförändringar, den går från röd till svart och sedan får den ett skikt 

av grönt. Det grönaskiktet bildas när materialet ärgar. (NE Nationalencyklopedin AB 2017 , 2017) 

 

Stål  

Stål är ett material som beroende på legeringsämne kan få de önskvärda egenskaperna som söks i 

materialet. I huvudsak är stål en legering med järn som huvudbestånds del och har en kolhalt mindre än  

2 %. Stål kan delas in i olika kategorier beroende på användningsområde, vanligt är konstruktionsstål, 

rostfritt stål och verktygsstål. (NE Nationalencyklopedin AB 2017 , 2017) 

 

Glas  

Är ett amorft material, alltså ett material som har en icke kristallin atomär uppbyggnad. Materialet 

framställs genom att smälta samman sand och alkalier tillsammans med t.ex. kalk och blyoxid. Beroende 

på vilka råvaror som smälts samman, varierar glasets egenskaper.  

 

När glaset är i smält-tillstånd fås önskad form genom antingen formblåsning, glasblåsning, glaspressning 

eller centrifugering. I smält tillstånd är glas tåligt, när materialet är kylt och har stelnat blir materialet 

sprött. (Linzander, 2017) 
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4 GENOMFÖRANDE  

4.1 Förstudie 
 Under examensarbetets förstudie studerades områden där kunskapen behövde fördjupas för att kunna 

sätta sig in i problemformuleringen.  

 

4.1.1 Watt & Vekes formspråk  

Studenterna undersökte W&V:s befintliga sortiment för att hitta ett formspråk. Vad som blev tydligare 

efter denna undersökning var att W&V följer trender och har därför inget tydligt form- och designspråk. 

Företaget jobbar med olika kollektioner, där kollektionerna följer samma form och design. Varje säsong 

har W&V så kallade ”Hjältar” vilket är lamparmaturer som sticker ut från mängden.  

Vad företagets produktutvecklare Åsa Schullerqvist samt handledaren Christoffer Löfstrand förklarade 

angående deras formspråk, var att de tidigare haft formspråk som gått mot "garage" medan de nu sakta 

men säkert går mot mer elegans. Nedan visas ett utdrag ur Watt & Vekes nuvarande sortiment, vilka 

studenterna har utgått från och därigenom försökt hitta ett genomgående formspråk för just dessa 

produkter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 6 – Formspråk  (Veke, 2017) 
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Slutsatsen av deras formspråk är att de använder sig mycket av grundformer, där de kommer fram i det 

kantiga och runda uttrycket. Färgerna i sortimentet är relativt dova och inte särskilt starka. Ett 

genomgående tema är att de uttrycker sig mycket i detaljer, främst kring lamphållaren. Detaljer som 

bland annat skruvar, är något som inte döljs utan ses vara en dekorativ detalj på deras lampor.  
 

Material som Watt & Veke använder sig av  

Watt & Veke använder sig av "råa" och "ärliga" material i deras produkter, detta för att ge sina kunder en 

genuin och äkta känsla i deras produkter. Med det menas att W&V använder till exempel riktig koppar 

och inte endast en pläterring som liknar detta för att få en mer hållbar produkt. Genom att studera W&V:s 

produkter via deras hemsida hämtades informationen att majoriteten av deras sortiment har materialen 

nedan:  

 Aluminium  

 Mässing  

 Koppar  

 Stål  

De olika materialen har i sin tur pläterringar av bland annat antik mässing, matt mässing, mörk brons, rå 

koppar, antik brons och matt silver.  

 

4.1.2 Ljustest 

För att kunna designa en armatur som uppfyller de krav som efterfrågas har ett ljustest gjorts. Då 

designen av armaturen påverkar hur ljusbilden uppstår, behövdes kunskap fås av vilka konstruktioner 

som ger vilken ljusbild. I testet användes kartong och papper av olika färg, en lampa utan armatur, sax, 

tejp, aluminiumbitar, en spegel, en systemkamera med mera.  

Genom att dokumentera vilka ljusbilder som var oönskade samt önskade kunde arbetet till den framtida 

konceptgenereringen begränsas. Med en armatur som förhindrar ljus att spridas neråt uppfylls inte kraven 

som specificerats, och ger därmed ingen bra design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljuskällan är täckt av färgat papper vilket ger 
ett behagligt sken samt ett färgat ljus. Blir inte 

direkt bländande. 

Ljuskällan är riktad neråt och endast ovandelen på 
lampan syns. Ljuset blir riktat åt rätt håll och en vid 

ljusbild skapas.
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Sammanfattning av ljustest 

Utifrån ljustestet konstaterade studenterna att bländning uppstår när ljuskällan inte är dold. Det blev ett 

behagligare sken när ljuskällan täcktes med papper, men ögat upplevde det fortfarande starkt. När 

ljuskällan riktades uppåt blev det visuella intrycket obehagligt för att skuggor skapades. Det kan göra att 

hemmets entré inte förmedlar den trygghet som önskas.   

Figur 7 - Ljustest 

Ljuskällan är helt täckt framåt med ett mönster 
framtill. Känslan blir behaglig och mönstret kan 

upplevas intressant. 

Ljuskällan är uppåtriktad och helt täckt åt sidorna. 
Ovanför hålls en spegel, som gör att ljuset speglas och

åter riktas svagt neråt. 
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4.1.3 Moodboard  

För att projektet skulle riktas in mot en stil och ett material skapades en moodboard med bilder på bland 

annat material, belysning och möbler för att ge inspiration vid konceptframtagningen.  

 

 
Figur 8 - Moodboard 

 

4.1.4 Målgrupp  

För att kunna designa utomhusbelysning åt W&V måste deras kundgrupp analyseras, dels för att veta 

vilka man ska designa åt och dels för att förstå kundgruppen. Under ett möte med handledaren Christoffer 

Löfstrand samt W&V:s produktutvecklare Åsa Schüllerqvist diskuterades vilka deras spetsanvändare var. 

Det som sammanfattades där var följande: 

  

W&V:s spetsanvändare är privatpersoner som 

 letar efter kvalité i hållbara material  

 vill ha något unikt  

 är beredd att betala lite mer för kvalité och design  

 vill att lamparmaturen ska vara mer än bara en lampa, det ska vara en inredningsdetalj   

 letar efter enkelhet, t.ex. enkelhet i former  
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4.1.5 Konkurrensanalys  

Vid en promenad i samhället i Eskilstuna fotograferades 

fasadarmaturer och deras ljusbilder, vilka visas i bilaga 1. Denna 

studie kommer att användas senare under konceptfasen för att få 

inspiration och idéer.  

 

Utöver det samlades fakta in från konkurrenter. Konkurrensanalysen 

presenteras i bilaga 2. Det som undersöktes vid analysen var vad som 

finns på marknaden i dagsläget, vilka material och ljuskälla som 

används samt vilken IP-klass som erhålls.  

 

För att få djupare förståelse kring IP-klass och dess täthet inhandlades 

en av konkurrenternas armaturer från Clas Ohlson av märket North 

Light och monterades isär, vilken visas i figur 9. Armaturen som 

inhandlades hade samma IP-klass som den önskade designen av den 

nya armaturen ska ha. Vid isärmonteringen fick studenterna en 

klarare uppfattning av hur man kan designa för in- och utgående 

ström samt jordning. Den sockel som fanns i lampan monterades bort 

för att sedan kunna användas vid prototypframtagning av den nya 

armaturen, se bilaga 8.  

 

 

4.1.6 Besök på Stockholm Furniture & Light Fair  

Den 10/2-2017 besöktes Stockholmsmässan tillsammans med Watt & Veke för att hämta inspiration och 

träffa företaget. Under mässan sågs en tydlig bild av behovet av utomhusbelysning då väldigt få företag 

inriktar sig på fasadbelysning, vilket innebär att marknaden har stora utvecklingsmöjligheter.  

 

Under mässan deltog studenterna i en föreläsning som Johan Röklander, ljusdesigner på WSP höll i. 

Föreläsningen handlade om hur man formar ljuset och framtiden som finns inom LED, vilket var väldigt 

givande och intressant att lära sig om hur hjärnan reagerar olika beroende på hur ljuset riktas och vad som 

visas. 

 

 

 

 

  

Figur 9 – Armatur från North Light  
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4.2 Produktspecifikationer  
Produktspecifikationer har som uppgift att specificera de mål och krav som ställs på en produkt. I 

följande steg beskrivs kraven på produkten för att slutligen nå målspecifikationer.  

 

4.2.1 Funktionsanalys  

I funktionsanalysen presenteras de funktioner som bör finnas för att fungera som den tänkta produkten, 

en fasadbelysning som ska monteras på en vägg. Utifrån avgränsningar och analys av konkurrenter 

sammanställdes de funktioner som ansågs viktiga för produkten. Nedan presenteras funktionsanalysen i 

figur 10. 

 

Funktion 
 

Klass  

  
Huvudfunktion  
  
Belysa entrén till hus  
  

  
  
 
H  

  
Delfunktion   
  
Tåla utomhusmiljö  
Belysa: 

 nyckelhål  

 brevinkast  

 vem som knackar  

 husnummer  

 trappa  

 
Vara monteringsbar på vägg   
Vara dekorativ 
Underhållas med vanliga verktyg  
  

  
  
 
N  
 
N  

N  

N  

N  

N 

 
N  
N 
N 

  
Stödfunktion  
  
Ge gott synintryck  
Ge trygghet   

  
  
  
Ö  
Ö  
 

Figur 10 – Funktionsanalys, där  

H = huvudfunktion 

N = nödvändig funktion 

Ö = önskvärd funktion  
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4.2.2 Behovs- egenskapsmatris  

Utifrån funktionstabellen gjordes en behovs- och egenskapsmatris som ger varje behov en eller flera 

mätbara egenskaper, allt för att göra själva konceptgenereringen enklare. 
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1. Se i mörker  * *  *       
2. Trygghet  *  *   *      
3. Belysa hus   * * * *       
4. Dekorativt    *    *    
5. Se nyckelhål  * * * * *      
6. Se brevinkast  * * * * *      
7. Se vem som 
knackar/plingar 

 * * * * *      

8. Se husnummer  * * * * *      
9. Se trappan   * * * * *      
10. Monteras på en 
vägg 

        *   

11. Tåla 
utomhusmiljö  

      *     *  
12. Kan underhållas 
med vanliga verktyg  

           * 

Figur 11- Behovs- och egenskapsmatris  
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4.2.3 Målspecifikationer  

Utifrån behovs- och egenskapsmatrisen sammanställdes de mätbara egenskaperna i en specifikationslista 

för att se att alla behov blev uppfyllda. Tabellen visar även vilken betydelsefaktor varje egenskap har, 

vilket gör det enklare att veta vad man ska lägga mest fokus på under konceptutvecklingen. Även varje 

mätbar egenskaps mål är presenterat i tabellen.  

 

 

 

 

  

Figur 12 - Målspecifikationer, där  

1 = låg betydelsefaktor 

5 = hög betydelsefaktor  

 

Mätbar 
egenskap 

nr 

Behov 
nr 

Mätbar egenskap Betydelsefaktor Enheter Mål 

1 
1,2,3,5,6,

7,8,9 
Spridning av ljus 3 Grader >180 ̊ 

2 
1,3,5,6,7,

8,9 
Ljusbild 4 Subj. Neråt 

3 
2,3,4,5,6,

7,8,9 
Färgtemperatur 4 Kelvin >2700K 

4 
1,3,5,6,7,

8,9 
Ljusflöde 3 Lumen Max 810lm 

5 
2,5,6,7,8,

9 
Ljusavstånd från dörr 4 mm Minst 100mm ut 

6 11 IP-klassad 5  Minst IP44 

7 4 Ej vara bländande 3 Tester Riktning av ljuskälla 

9 10 Konstruktion 3  
Designas med 
utrymme för 

väggfäste 

10 11 
Korrosionsbeständigt 

material 
5 Tester Materialegenskaper 

11 12 
Särskilda verktyg som 

krävs för underhåll 
2  

Konstrueras med 
standardskruvar 
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4.3 Konceptgenerering  
För att komma fram till olika koncept delades produkten in i delproblem vilka var väggfäste, material, 

form, typ av ljuskälla, ljuskällans riktning och teknik. Delproblemen delades in i kolumner där olika 

lösningar presenterades, vilket visas i en konceptkombinationstabell i bilaga 3. För att få fram möjliga 

lösningar valdes olika kombinationer med en dellösning från varje kolumn. De olika kombinationerna 

blev skisser, där studenterna hade moodboarden som inspirationsunderlag, vilket sammanfattas i bilaga 4. 

Utifrån brainstorming valdes det att fokusera på totalt fem av koncepten. För att få en bättre känsla och 

förståelse för varje koncept ritades de i CAD, där material ännu inte är specificerat. Koncept 1-5 visas i 

figurerna nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 1:  

Bygger på en glasplatta i vitt glas där ljuset lyser åt 

alla håll. Framtill sitter ett mönster i metall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2: 

Konceptet följer formen av en ”ruter” både 

framifrån och ovan- samt underifrån. Armaturen är 

designad med ett bakstycke i metall och med en 

glaskupa som sitter fast med ett ”metallbälte”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13- Koncept 1  

Figur 14- Koncept 2  
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Koncept 3:  

Koncept 3 består av metallrör som är 

sammansvetsade. Det bakre röret blir bakstycket för 

armaturen vilket ska fästas mot väggen. Rören är 

ihåliga för att elektronik ska få plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 4: 

Konceptet har tre armar som följer samma form 

och riktning. De är ihåliga med plats för elektronik 

och resulterar i en ljuskälla framtill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 5: 

Bakstycket bär upp armaturen via fästen mot 

väggen. Genom mönstret på sidorna fästs 

glasformen i mitten där ljuskällan är placerad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17 – Koncept  

Figur 15- Koncept 3  

Figur 16- Koncept 4 
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4.4 Konceptval  

4.4.1 Pughs matris  

För att få en översikt över hur de olika koncepten motsvarade 

projektets kriterium gjordes Pughs matris. Den referensprodukt 

som valdes, hämtades ur konkurrensanalysen för att kunna 

jämföra i Pughs matris med en likvärdig fasadbelysning. Lampan 

valdes som referens för att formspråket liknar W&V:s och för att 

ljuskällan är riktad neråt. Referensen visas i figur 18 och är ifrån 

Nordlux. Armaturen är tillverkad i metall och plast och har IP44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koncept  

Kriterium  Viktning Ref. 
Nordlux 

Koncept  
1 

Koncept 
2 

Koncept 
3 

Koncept 
4 

Koncept 
5 

Lyser neråt 10 0 0 0 0 0 0 

Inger trygghet  2 0 - + 0 0 - 

Belyser hus  9 0 + + 0 0 0 

Dekorativ 6 0 + + + + + 

Kan monteras på 
en vägg 

10 0 0 0 + 0 0 

Plats för teknik 10 0 + 0 - + 0 

Tillverkning 8 0 + - + - - 

Enkelt uttryck  3 0 - 0 - 0 - 

Robust design  3 0 - 0 0 + 0 

Kännas ”utomhus”  7 0 - 0 - 0 - 

Servicemöjligheter  10 0 0 0 0 0 0 

Elegans  6 0 0 + - 0 0 

∑ +   4 4 3 3 1 

∑ 0    3 7 5 8 7 

∑ -    4 1 4 1 4 

Nettovärde   0 3 -1  2 -3  

Summa viktning      84  10 15 -2 11 -10 

Rangordning   3 1 4 2 5 

Vidareutveckling    Nej Ja Nej Ja Nej  

Figur 19 – Pughs matris  

 

Värdena på viktningen valdes utifrån specifikationerna. Se stycke 4.2.3.  

 

 

 

  

Figur 18 – Referensprodukt  
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Efter att ha genomfört Pughs matris, valde studenterna att gå igenom koncepten och fundera på djupare 

på följande kriterier:  

 Belysa dörren 

 Vara monteringsbar 

 Spridning av ljus och ljusbild 

 Ej vara bländande 

 IP44 

 Enkelt och smidigt kunna byta ljuskälla 

 Går den att tillverka? 

 Hur förhåller sig produkten till W&V:s formspråk? 

 Vilken känsla förmedlar produkten? 

 

När ovanstående punkter analyserats på varje koncept, drogs slutsatsen att koncept 2 och 4 var de som 

hade högst poäng och uppfyllde ovanstående punkter bäst. Studenterna valde därför att vidareutveckla 

dessa.  

 

Koncepten som studenterna valde att vidareutveckla, undersöktes ytterligare där fokus var att se till att de 

tekniska delarna fungerade i designen. Viktigt var även att design skulle passa in hos W&V, samt att 

armaturen skulle få en given plats i deras sortiment. Studenterna valde att lägga lika mycket tid på att 

vidareutveckla båda koncepten, just för att inget av koncepten skulle favoriseras. När denna etapp i 

projektet var tillräckligt genomarbetad, gjordes ytterligare ett konceptval. Med hjälp av att fundera på 

W&V:s formspråk och huruvida koncepten uppfyllde de krav som var satta för fasadbelysningen, kunde 

slutsatsen tas att koncept 4 var det som bäst uppfyllde det som önskades. Det som var avgörande i det 

valet var bland annat att designen hade stora möjligheter att utvecklas och i och med att det är en arm ut 

från väggen kan ljusbilden och ljuset kontrolleras och nå önskvärda egenskaper. Även den tekniska delen 

var i koncept 4 mer genomförbar och det ansågs finnas större möjligheter till att integrera teknik som 

exempelvis sensorer.  
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4.4.2 Vidareutveckling  

Koncept 4, som valdes att vidareutvecklas, bygger på att det är en eller flera armar ut från ett fäste i 

väggen. Armaturen består av metall och runt ljuskällan finns en glaskupa. Förslag för koncepten togs 

fram i CAD för att kunna presenteras för företaget, vilka visas i figur 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 20 – Förslag på koncept 4 
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Efter att ha diskuterat med W&V vad de hade för synpunkter på designen av belysningen, fick 

studenterna kommentarerna att designen behövde ”ruffa till sig” samt att den kändes lite för "clean och 

modern". Önskemål var att studenterna skulle arbeta mer på detaljerna kring lamphållaren vilket är något 

som Watt & Veke lägger mycket fokus på i sin design. Något som W&V anser vara en detalj på deras 

lampor och som är återkommande i deras design är synliga skruvar. 

 

För att få en struktur på arbetet valde studenterna att dela upp lampan i tre delproblem;  

1. Väggfäste  

2. Arm  

3. Skärm/ ljusbild 

 

Väggfäste 

Innan designen av väggfästet påbörjades, studerades redan befintliga konstruktioner och lösningar för 

fasadbelysning. En styrande faktor var att göra armaturen mer detaljrik och komma ifrån det som känts 

alltför elegant. Genom det beslutades att designa ett väggfäste med synliga skruvar, dels för funktion men 

även som en detalj. Resterande utformning av väggfästet styrdes av hur armen och skärmen skulle 

monteras ihop.  

 

Arm 

Armen är den del av armaturen som från sidan kommer att tilltala kunden och det är även under dagtid 

den delen av armaturen kunderna kommer att se tydligast. Här var därför fokus att hitta en form i W&V:s 

formspråk. Det var även viktigt att formen tillsammans med lamphållaren talade samma språk, antingen 

genom att formerna i hela armaturen var samma eller att radier och mönster följde varandra. Att hitta den 

röda tråden genom hela armaturen var viktigt för att designen inte skulle spreta åt olika håll.  

 

Studenterna började i detta skede med en båge i cirkulär form. Men efter att ha arbetat med designen och 

studerat W&V:s nuvarande design, så kunde de konstatera att de arbetar med hårdare former, samt att de 

inte riktigt har den moderna designen som lampan visade. Då armaturen tidigare beskrivits som för 

”elegant” var det något som analyserades. Vad var det som gjorde koncepten för eleganta? Slutsatsen av 

det blev att den bågformade armen får en mjuk och följsam siluett, som anses elegant. Efter analysen 

övergick armen, som tidigare bestod av två armar i en sväng, till en rörformad arm.  

 

 

  

 

  

Figur 21 – Förslag på arm  



- 30 - 

 

Skärm/ ljusbild  

Då det är lampskärmen som avgör hur ljusbilden och hur spridningen ljuset blir, har det noga övervägts 

hur den skulle designas. Koncept 4 som valdes har i tidigare stadier av konceptet, haft en mjölkvit 

glaskupa som gjort att ljuskällan inte synts. Däremot är W&V formspråk väldigt detaljinriktat, vilket 

gjorde att studenterna valde att inte dölja ljuskällan helt med ett färgat glas.  

 

Ett annat fokusområde som har beaktas under hela processen har varit att man inte ska bli bländad av 

belysningen, vilket man i de flesta fall blir om hela ljuskällan visas. Med det i åtanke valdes det att 

designa en "extra" skärm som döljer den största delen av ljuskällan. Vid framtagningen av skärmen, både 

den inre och yttre, beslutades relativt fort att de båda skärmarna skulle följa varandras former. Genom det 

fick lampan en helhet som annars saknades. För att frångå den traditionella runda formen på skärmen 

designades en skärm mer likt en droppe då de mjuka formerna fortfarande ville bevaras. 

 

Vid övergången från armen till skärmen fokuserades det mycket på detaljarbete. Även här studerades 

W&V:s befintliga sortiment för att se hur de arbetar med detaljer. Bland annat arbetar företaget en del 

med mönster i materialet vilket studenterna tog till vara på och applicerade i ett av förslagen. 

Undersökningen av hur de arbetar med mönster sammanfattas i bilaga 5. Olika förslag på övergången 

togs fram och presenterades för företaget, vilka visas i figur 22. Det förslag som W&V tyckte bäst om var 

det som visas i figur 22 B.  
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Figur 22 – Förslag på detaljer kring skärmen A-E 

A B 

C D 

E 
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4.4.3 Detaljutveckling av koncept  

Det koncept som kom fram efter att ha studerat de tre områdena ovan visas i figur 23.  

 
Figur 23 – Utveckling av valt koncept  

Projektgruppen ställdes nu inför hårda krav där frågor som teknik, IP-klass, konstruktion och tillverkning 

kom upp. För att komma fram till en fungerande konstruktion fanns det en del mått att förhålla sig till, 

vilka presenteras i bilaga 6. Inför det delades armaturen upp i de tre delproblemen som presenterades 

ovan.  

 

Väggfäste 

I väggfästet sitter större delen av armaturens elanslutning. För att armaturen ska vara godkänd att sälja i 

Sverige och hos W&V är det rekommenderat att armaturen ska klara av en IP-klass på minst IP44. 

Studenterna valde i detta skede att fokusera på att få den delen helt tät. Genom att studera IP-klassade 

kopplingslådor kunde studenterna se hur de kunde utforma väggfästet så att det blir tätt, så att inget vatten 

kan komma ner i lådan och skada elektroniken. Det utrymme som krävs för att anpassa väggfästet så att 

en sensor, antingen en rörelsesensor eller ett mörkerrelä, skulle kunna rymmas. Studenterna såg över 

möjligheterna för W&V att använda sig av sensorer, just för att få ytterligare en konkurrenskraftighet. 

Studenterna studerade mått för olika sensorer, studenterna kollade b.la. på en sensor med måtten 24x24 

mm. När det applicerades i den framtagna konstruktionen, visades att det inte passade in i formspråket 

eftersom det blir en detalj som inte passar in i W&V:s formspråk. Mindre sensorer fanns men dessvärre 

var kostnaden för de orimligt hög och därför valde studenterna att bortse från sensorn i armaturen tills 

vidare.  

 

Det fördes även diskussioner hur monteringen ska ske och hur lådan bör konstrueras för att den inte ska 

ta in vatten. Efter inspiration från en kopplingslåda bestämdes att insidan av bakdelen på väggfästet bör 

vara tät med en platta av plast/gummi. Kopplingslådan som studerats är från ABB.  
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Efter att ha konstruerat ett bakstycke med tekniken och IP44 i åtanke, valdes att 3D-printa en prototyp för 

att testa hur och var vattnet tar sig in, vilket presenteras i bilaga 7.  

Arm  

För att få feedback fördes en diskussion med W&V över hur konceptet tilltalade dem och hur de tyckte 

att det passade in i deras sortiment. Där beslutades att studenterna tar fram ett ytterligare koncept, med en 

fyrkantig arm istället för en rund, vilket W&V tyckte passade bättre in.  

 
Figur 25- Koncept av arm  

För att lampan ska fungera måste tekniken från ljuskällan kunna ta sig hela vägen till bakstycket. På 

grund av det togs beslut att elektroniken bör gå genom armen för att det ska bli vattentätt. En annan fråga 

som uppmärksammades var hur armen ska fästas i de andra delarna, det vill säga bakstycket och 

skärmen.  

 

Det som var övervägande vid det valet, var hur leveransen av lampan skulle ske, alltså genom 

paketeringen. Om hela lampan skulle levereras i ett stycke krävs en mycket större paketering vilket i sin 

tur leder till högre kostnad. Ifall en del av lampan istället kunde monteras ihop själv av kunden, minskar 

paketstorleken och där även kostnaden. Med hänsyn till det valdes att kunden själv får montera fast 

armen med skruvar på båda ändarna. För att ta reda på längden de två profilerna i armen bör ha utfördes 

ett enklare test. Studenterna kapade till några träbitar i olika längder och testade dessa med den 3D 

printade skärmen, som presenteras i nästa stycke. Studenterna konstaterade att kraven på armaturen och 

Figur 24 – Kopplingslåda  
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det estetiska uttrycket blir bäst när armen har en längd från väggen på ca 200 mm. Detta mått blev då det 

som designen kom att anpassas efter.  

Skärm/ljusbild  

För att testa hur ljusbilden av den inre skärmen blev i verkligheten valde studenterna att 3D-printa en 

prototyp. Även hur mycket bländning som uppstod och om lampan uppfyllde kravet att kunden ska se 

nyckelhålet ville testas. I detta stadie var inte hela ljuskällan dold, utan cirka 10mm av den syntes 

fortfarande. Testet av prototypen visas i bilaga 8.  

 

Från testet av skärmen konstaterades att det kan vara bra om lite ljus släpps uppåt också, för ljusbildens 

skull. Genom det valdes att göra samma mönster som återfanns i konceptet som W&V tidigare valt, för 

att få en helhet i armaturen. En annan sak som beslutades var att skärmen bör täcka hela ljuskällan för att 

förhindra bländning. Vid den undersökningen placerades armaturen på ett avstånd om 2042 mm från 

marken.  

 

I denna fas funderades även på tillverkningsmetod för skärmen, för att designen ska vara genomförbar. 

Den första idén var att skärmen skulle tillverkas i två separata delar och att då antingen limmas eller 

skruvas ihop. Men efter lite efterforskning och diskussion bestämdes att det mest kostnadreducerande 

vore att tillverka hela skärmen i endast ett stycke och limma fast på den övre fästplattan.  

 

Tillverkningsmetoden som designats efter är trycksvarvning, vilken är en vanlig metod för metaller.  

Den yttre skärmen, som ska tillverkas i glas, är smidigast att fästa via gängor. Liknande funktion 

återfanns i badrumsbelysning, vilket studenterna hämtade inspiration ifrån. Med endast gängor som fäste 

är den enkelt för brukaren att lossa skärmen för att till exempel byta ljuskälla. För att behålla fästet 

vatten- och smutstätt tillades en gummiring till konstruktionen. Då glasskärmen endast har en öppning 

upptill, vid gängorna, är den smidigaste tillverkningsmetoden troligtvis formblåsning.  

Ljuskälla  

Då Watt & Veke väljer sina ljuskällor utifrån återförsäljaren CALEX är det något projektgruppen också 

har haft i åtanke. Även om kunden i slutändan kommer att välja ljuskälla själv, bör en rekommendation 

finnas. De som projektgruppen haft i åtanke gällande designen för armaturen heter "LED Standard Lamp" 

och har sockeln E27 då det är vanligast för utomhusbelysning. Färgtemperaturen för ljuskällan finns i 

både 2700K samt 4000K, och finns både med eller utan dimjustering. Lampan visas i figur 26.  

 

Ljuskällans mått är som störst 60 x 112 mm vilket projektgruppen utgått från vid designen av skärmen.  

 
Figur 26- LED-lampa (Holland, 2017)  
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5 RESULTAT 

5.1 Slutgiltigt koncept  
Nedan presenteras varje del för sig av konceptet och avslutas sedan med en fullständig bild.  

 

5.1.1 Väggfästet - Bak 

Väggfästet är det som skruvas upp på väggen och tack vare 

utformningen av skruvhålen går placeringen att justeras i 

efterhand både vertikalt och horisontellt. Väggfästet är 

konstruerat för att strömkablarna ska kunna kopplas in i 

armaturen men även att den ska gå att seriekoppla armaturen om 

så önskas av kund. 

Rekommendationen är att väggfästet tillverkas i materialet 

aluminium genom formgjutning.  

 

Ritningsunderlag återfinns i bilaga 9.  

 

 

 

5.1.2 Gummiplatta i väggfästet 

Gummiplattan fästs på insidan av väggfästets bakdel. 

Gummiplattan är konstruerad för att förhindra att vatten kan ta 

sig in i elektroniken. Detta för att armaturen ska uppnå IP44. 

Hålet som är till höger på plattan är gjord för att det ska gå att 

jorda armaturen, det blir metall mot metall vid infästning av 

skruven. Den är även konstruerad med en pigg som ger 

möjligheten att hänga en sockerbit på. 

 

Rekommendationen är att gummiplattan till väggfästet 

tillverkas i gummi, genom formsprutning. 

 

Ritningsunderlag återfinns i bilaga 9.  

 

5.1.3 Väggfäste – fram 

Väggfästet är konstruerat för att det ska träs utanpå väggfästets 

bakdel. Delarna sätts samman med hjälp av fyra skruvar 

symmetriskt placerade. Frampå finns en klack, på denna klack 

sätts armen till armaturen fast. Kunden kommer själv att få 

montera ihop armen med denna del, detta för att armaturen ska 

vara smidigare att frakta.  

 

Delen är designad med ett mönster på framsidan, mönstret 

återkommer på flera av armaturens delar. Detta för att hela 

armaturen ska få en helhet. Rekommendationen är att delen 

tillverkas i aluminium genom formgjutning. 

 

Ritningsunderlag återfinns i bilaga 9.  

Figur 27 – Bakstycke  

Figur 28- Gummiplatta 

Figur 29 – Väggfäste fram 
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5.1.4 Arm 

Armen kommer att monteras och skruvas fast på klacken som finns 

på väggfästets framdel, armen fästs med hjälp av två skruvar, en uppe 

på och en under. Armen består av två likadana fyrkantiga profiler, 

profilerna svetsas samman i 90- graders hörn. Armen är ihålig och 

inuti den finns plats för den elektronik som krävs i armaturen. 

 

Rekommendationen är att använda standardrör i aluminium.  

Ritningsunderlag återfinns i bilaga 9. 

 

 

 

5.1.5 Fästplatta 

Plattan monteras ihop med armen genom att den träs över klacken, 

delarna sätts samman med hjälp av två skruvar.  

Plattan består av en del och är konstruerad för att den ska hålla i 

glaskupan. På undersidan finns gängor där glaskupan skruvas fast. 

Klack i mitten är den del som den inre lampkupan kommer att 

fästas i. De skruvhål som är satta under är där lamphållaren 

kommer att skruvas fast, vilket visas i figur 32.   

Den cirkulära delen på ovandelen är designad med samma mönster 

som finns på väggfästet.  

 

Rekommendationen är att plattan tillverkas i aluminium genom 

formgjutning.  

Ritningsunderlag återfinns i bilaga 9.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6 Inre skärm 

Den inrelampan fäst på den inre cirkulära klacken som finns på 

plattan med gängor, detta genom att limma fast den.  

Även på denna återfinns mönstret som tidigare setts på armaturens 

delar, denna gång är mönstret hål. Hålen är konstruerade så att de 

släpper ut ljus uppåt i armaturen, spridningen av ljuset blir då 

större än 180 grader. Formen på lampkupan är konstruerad efter 

glaskupan form, detta för att de ska följa varandra och armaturen 

ska kännas enhetlig. Kupans diameter i botten, är anpassad efter 

en större hand för att man enkelt ska kunna byta ljuskälla.   

 

Rekommendationen är att den ska tillverkas i aluminium med 

hjälp av trycksvarvning och stansning av hålmönstret.  

Ritningsunderlag återfinns i bilaga 9.  

Figur 30 – Arm  

Figur 31 – Fästplatta ovanifrån  

Figur 33- Inre skärm 

Figur 32- Fästplatta underifrån  
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5.1.7 Glaskupa 

Glaskupan skruvas i plattan med gängor. Glaskupan är konstruerad 

med gängor för att kunden själv ska kunna montera isär den och 

byta led-lampan.  

 

Rekommendationen är att den tillverkas i genomskinligt glas med 

hjälp av formblåsning.  

Ritningsunderlag återfinns i bilaga 9. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 34 – Gängor på glaskupa 

Figur 35 - Glaskupa 
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5.1.8 Kompletta armaturen  

Resultatet av den kompletta armaturen visas i figur 39. I figur 36-38 presenteras en genomskärning av 

armaturen för att visa konstruktionen samt hur elektroniken ryms.  

 

 

 

 

Figur 36 – Genomskärning  
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Figur 37- Genomskärning 1  

Figur 38- Genomskärning 2  
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Figur 39- Resultat  
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5.2 Rekommenderad ljuskälla  
Rekommenderar en ljuskälla med ett ljusflöde om max 810 lumen och med effekt 10W, vilket motsvarar 

ett glödljus om 60W. Sockel E27 och färgtemperatur > 2700K.  

5.3 Rekommenderat material 
Eftersom det inte går att säga exakt vilka material som finns på W&V:s fabriker, som är lokaliserade i 

Indien, redovisas endast rekommendationer på vilka egenskaper materialet bör ha i armaturen.  

 

De material som W&V i dagsläget använder mest är mässing, aluminium, koppar och stål med olika 

sorters pläterring. Under konkurrensanalysen kunde studenterna urskilja att det vanligaste materialet för 

utomhusbelysning är aluminium. Grundat på de två analyserna är aluminium det material som valts till 

armaturen, förutom kupan längs ut på armaturen som är tillverkad i glas.  

 

För att armaturen ska klara utomhusmiljö är det några krav som det måste uppnå, vilka presenteras i 

tabellen nedan.  

 

 Önskvärda krav  Egenskaper aluminium  Egenskaper glas  

Temperaturkrav min -40 ̊ C -273  ̊ C -273  ̊ C 

Temperaturkrav max +40 ̊ C 130- 150  ̊ C 110- 380  ̊ C 

Korrisionskrav     

-Tål saltvatten Acceptabelt Acceptabelt  Acceptabelt 

-Tål sötvatten Acceptabelt Utmärkt  Acceptabelt  

            -Tål solljus Acceptabelt  Utmärkt  Utmärkt  

Återvinningsbart  Ja Ja  Ja  

Figur 40- Materialegenskaper (CES Edupack Granta Design) 

W&V:s befintliga armaturer som är tillverkade i aluminium har olika ytbeläggningar. För att 

utomhusarmaturen som tagits fram ska följa samma designspråk har även här valts en ytbeläggning. Till 

det har tre förslag tagits fram:  

 Aluminium med en ytbeläggning av antik mässing 

 Aluminium med en ytbeläggning av matt silver  

 Aluminium med en ytbeläggning av matt svart  

 

  Figur 41- Färgförslag  
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5.4 Rekommenderad paketering av armatur 
Vid kostnad i åtanke har paketering och leverans av armaturen analyserats. För att inte göra det alltför 

komplicerat för kunden, ska den vara så enkel att använda som möjligt. Men när kostnad och montering 

ställdes mot varandra beslutades att det som gynnar kunden mest är att dra ner på kostnaden. Då det ändå 

krävs att kunden själv skruvar upp armaturen mot väggen, är det inte särskilt mycket extraarbete vid att 

montera fast armen. För att underlätta för kunden är det därför samma skruvar till alla delar.  

 

I paketet vid leverans är det tänkt att sladdarna från lamphållaren är färdigplacerade genom armen, för att 

underlätta för kunden. Glaskupan är fastskruvad i den gängade plattan. Det som behöver göras för kunden 

är att skruva fast armen mot de två klackarna och att även trä igenom sladdarna till bakstycket. I figur 42 

visas hur det tänkta paketet ser ut.  

 

 
Figur 42 – Förslag på paketering 
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5.5 Information till slutkund 
 När armaturen har konstruerats har konstruktionen anpassats efter målspecifikationerna och regler som 

finns för utomhusbelysning. För att armaturen ska bli ”rätt” monterad och använd bör information i figur 

43 och 44 nå slutkund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 44 visas hur fästet till armaturen är tänkt att placeras vid en ytterdörr.  

 
Figur 44 - Placering av armatur (mm) 

  

Teknisk data 
Elanslutning 230 V 

Skyddsklass IP44 

Sockel E27 

Lampa (effekt) Max 1 x 10 W 

Figur 43 - Teknisk data 
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6 ANALYS   
Nedan presenteras de frågeställningar som projektet är baserat på, där varje fråga diskuteras och besvaras. 

Efter det analyseras om målspecifikationerna uppfyllts.  

6.1 Svar på frågeställningarna  
 

1. Uppfyller produkten de krav och standarder finns för utomhusbelysning i Sverige?  

Emedan en av avgränsningarna har varit att tester av armaturen inte ska genomföras kan studenterna med 

säkerhet inte garantera att armaturen håller IP44. Däremot har processen oavlåtligen utgått från att 

designa efter de kriterier som IP-klassen bör uppfylla.   

IP44 innebär att armaturen ska vara:  

4 - Skyddad mot inträngande av fasta föremål större än 1mm. 

4 – Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar. 

 

 

2. Följer produkten W&Vs form- och designspråk?   

Då W&V:s form- och designspråk har varit relativt svårtolkat är det inte en enkel fråga att besvara. Efter 

att ha studerat företagets sortiment var det främst i material, form- och färgval som designspråket trätt 

fram. Genom att använda sig av material och färger som återfanns i det befintliga sortimentet har den nya 

armaturen försökt närma sig designspråket. Utöver det uttrycker W&V sig mycket i detaljerna, vilket 

också är något som tagit hänsyn till. I designarbetet har detaljer från det tidigare sortimentet inspirerat, 

som mönster i material och synliga skruvar. 

 

Designen som tagits fram har varit i kontinuerligt samråd med handledaren Christoffer Löfstrand samt 

W&Vs produktutvecklare Åsa Shullerqvist, vilka har gett designen en guidning i företagets formspråk.   

  

 

3. Uppfyller produkten W&Vs kunders behov?   

Det studenterna kommit fram till i samråd med W&V beskrivs i punkterna nedan. W&Vs spetskund är 

någon som:  

 letar efter kvalité i hållbara material  

 vill ha något unikt  

 är beredd att betala lite mer för kvalité och design  

 vill att lamparmaturen ska vara mer än bara en lampa, det ska vara en inredningsdetalj   

 letar efter enkelhet, tex enkelhet i former  

 

Genom bland annat de punkterna har målspecifikationerna ställts. Enkelheten återkommer i formspråket 

och detaljrikedomen likaså. Kravet på att armaturen skulle vara mer än funktionell har legat som grund 

för hela processen. Med avseende på det har armaturens synintryck både dagtid och nattid tagits i 

beaktning.  

 

Det unika i armaturen har studenterna försökt framkalla genom att inte enbart arbeta med traditionella 

former, även om grundformer har varit en riktlinje, framförallt i armaturens skärm.  
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6.2 Målspecifikationer  
Under projektets gång har studenterna arbetat med en strävan att uppnå de ställda målspecifikationerna. 

Varje mätbaregenskap kommer nedan att analyseras. 

  

  Figur 45 - Analys av ställda målspecifikationer 

Mätbar 
egenskap nr 

Mätbar egenskap Enheter Mål Uppfylld? 

1 Spridning av ljus Grader >180 ̊ Ja, spridning av ljuset ska 

efter utförda tester 

uppfylla detta mål. 

2 Ljusbild Subj. Neråt Ja 

3 Färgtemperatur Kelvin >2700K Ja, detta beror på val av 
ljuskälla. 

4 Ljusflöde Lumen Max 810lm Ja, detta beror på val av 
ljuskälla. 

5 Ljusavstånd från dörr mm Minst 100mm ut Ja, tester av skärm visar att 
målet är uppfyllt, men 
ytterligare tester måste 
göras på en prototyp. 

6 IP-klassad  Minst IP44 Armaturen är designad för 
att klara kraven för IP44, 
men även här måste tester 
göras på den riktiga 
produkten. 

7 Ej vara bländande Tester Riktning av ljuskälla Ja 

9 Konstruktion  Designas med 
utrymme för 
väggfäste 

Ja 

10 Korrosionsbeständigt 
material 

Tester Materialegenskaper Ja, om armaturen 
konstrueras i 
rekommenderat material. 

11 Särskilda verktyg som 
krävs för underhåll 

 Konstrueras med 
standardskruvar 

Ja 
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7 DISKUSSION 
Genom processen för att ta fram utomhusbelysning till företaget Watt & Veke har arbetsmetoden legat 

som grund för hela genomförandet. En svårighet i det har varit att på förhand veta hur ett projekt på bästa 

sätt ska planeras för att nå tänkt resultat. Samarbetet med W&V har givetvis varit till stor hjälp, men då 

de inte bedriver samma produktutvecklingsprocess som vi är vana att arbeta efter, har mycket tid lagts åt 

planering. Enligt kraven för vårt examensarbete ska vi som studenter gå från idé till produkt med 

tillhörande ritningar, där material- och produktionsval ska ingå. I W&V:s produktutvecklingsprocess 

däremot, görs endast skisserna till produkten i Eskilstuna som sedan skickas vidare till konstruktörer i 

Indien där det även produceras. I och med det har det saknats viss kunskap gällande konstruktion, 

material och produktion i handledningen. Den kunskapen har istället lärare från högskolan bidragit med.  

 

I och med att vi överlämnar ett mer detaljerat design- och konstruktionsunderlag till W&V, har de större 

möjlighet att säkerhetsställa slutproduktens design. Konstruktionen kommer fortfarande att anpassas efter 

vad som är möjligt i deras fabrik, men inte till lika stor utsträckning som om konstruktionsunderlag inte 

hade gjorts.  

  

En annan svårighet har varit att vi inte analyserade uppdraget innan vi tog oss an det. Efter förstudien 

insåg vi att W&V inte har något tydligt formspråk, utan att deras design mer beror på trender och säsong. 

Genom att vårt uppdrag från företaget var att vi skulle designa utefter deras design- och formspråk tog 

konceptutvecklingsfasen längre tid än planerat. Lösningen till problemet kom fram i att på djupet försöka 

analysera material, detaljer, former och färger som W&V använt i ett urval av sortimentet. Utöver det 

visades koncepten för företaget kontinuerligt för att hjälpa oss att hamna i rätt riktning på designen.  

Den framtagna produkten passar förhoppningsvis in i W&V:s sortiment och tillfredsställer därmed den 

tänkta kunden. Då det inte finns någon butik som enbart säljer deras produkter, utan att de istället finns 

hos återförsäljare runt om i världen, är det svårare att identifiera kunden och hitta deras behov. Utifrån det 

valdes att tillsammans med handledaren från företaget ta fram en persona att utgå från vid designen. Vid 

fortsatt utveckling hade det varit en möjlig strategi att placera produkten i en tänkt miljö för att se 

huruvida den passar in eller inte.  

 

Med insikten att W&V designar efter trender kan det analyseras huruvida utomhusbelysning bör 

designas. Bör utomhusbelysning också designas efter trender eller är det något kunderna väljer att ha 

under en längre tid? Vid materialvalet beslutades att välja ett material som trendmässigt hängt med under 

en lång tid hittills. Efter trendsökning fick vi insikt i att de material som är mest populära just nu är 

mässing och koppar. Däremot ställer det sig mot frågan om man bör designa efter det eller om man vill få 

fram en produkt som håller under en längre tid.  

 

Vid konkurrensanalysen insågs att det är en stor skillnad i utbudet av inomhus- och utomhusbelysning. 

Utomhusbelysning förekommer inte alls i lika stor utsträckning. Av den fasadbelysning som studerats 

följer de flesta samma design- och formspråk och det finns få lampor som sticker ut. Det gör att det finns 

en stor marknadsmöjlighet för W&V att ta sig an utomhusbelysning. I efterhand kan man tänka sig att en 

större omvärldsanalys borde ha gjorts, för att ta reda på vad som verkligen söks av kunderna vid val av en 

fasadbelysning. Den analysen hade sedan kunnat användas för att avgränsa projektet ytterligare. Som i 

sin tur hade kunnat leda till en kortare och tydligare konceptgenerering.  

 

Genom hela produktutvecklingsprocessen har hänsyn till DFM och DFA tagits, dessa verktyg används 

för att produkten ska vara enkel att montera för slutkund och enkel att tillverka. Med detta i hänsyn har vi 

hela tiden under processen analyserat valen av material och tillverkningsmetoder. Vi anser dock att vi 

inte besitter all den kunskap som krävs för att avgöra vilken tillverkningsmetod som skulle reducera 

kostnaderna mest, samt om något designval skulle kunna gjorts på annat sätt för att förenkla 

tillverkningen av produkten.  
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Enligt avgränsningar beslutades att tester av IP-klassen inte skulle göras. För att kunna göra det hade det 

krävts att produkten tillverkades och sedan skickades vidare till Intertek, där W&V säkerhets- och 

kvalitetstestar sina produkter i dagsläget. Ytterligare en rekommendation hade då vart att testas om 

armaturen blir strömförande eller om jordningen fungerar som den ska. Däremot känns det som en rimlig 

fortsättning för vidareutvecklingen av utomhusbelysningen.  

En av sakerna som valdes bort i processen var sensorer. Sensorer på armaturen hade antagligen höjt 

konkurrenskraften och varit bra för miljön då det spar på energi. Vid vidare undersökning och kontakt 

med experter i området kanske utfallet hade blivit annorlunda. Beslutet beror på avgränsningar gällande 

tid.  

 

Armaturen som tagits fram har utvecklats med hänsyn till teknik, standarder, material, produktion och 

W&V:s formspråk.  
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BILAGOR  

Bilaga 1 – Konkurrensanalys 1  

Konkurrensanalysen gav studenterna en insikt i hur marknaden för fasadbelysning ser ut i dagsläget, hur 

husägaren väljer att belysa sina hus, samt inspiration till konceptgenereringen. 
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Bilaga 2 – Konkurrensanalys 2 

 

Varumärke: HEITRONIC  

Material: Aluminium 

IP Klass: IP44 

Ljusstyrka:140 Lumen 

Färgtemperatur: 3000K  

Ljuskälla: LED 3Watt  

Ingår ljuskälla? Ljuskälla ingår 

Pris: 819:-  

Dimbar: Nej  

KÄLLA: https://www.lampgrossen.se/produkt/Terra-1-Vagg-LED-

3W-IP44  

Hämtad 2017-02-06 

 

Varumärke: Konstsmide 

Material: Aluminium 

IP Klass: IP54 

Effekt: 9W 

Ljuskälla: LED (integrerad) 

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår 

Pris: 1395:- 

KÄLLA: https://www.bauhaus.se/vagglampa-konstsmide-sanremo-

aluminium-led-9w-ip54.html#full-description 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

Varumärke: Nordlux   

Material: Galvaniserat stål 

IP Klass: IP23 

Effekt: Max 60W 

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår inte 

Pris: 279:-   

Dimbar: Nej  

KÄLLA: http://www.jula.se/catalog/el-och-

belysning/armaturer/utomhusbelysning/vagglyktor/vaggarmatur-

422315/  

Hämtad 2017-02-06 

 

Varumärke: Konstsmide 

Material:Glas och ev. Aluminium ej spec 

IP Klass: IP23 

Rekommenderad effekt: 60W 

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår ej 

Pris: 1395:- 

Dimbar: Ja 

KÄLLA: https://www.bauhaus.se/vega-vagglykta-svart.html#full-

description      

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

 

https://www.lampgrossen.se/produkt/Terra-1-Vagg-LED-3W-IP44
https://www.lampgrossen.se/produkt/Terra-1-Vagg-LED-3W-IP44
https://www.bauhaus.se/vagglampa-konstsmide-sanremo-aluminium-led-9w-ip54.html#full-description
https://www.bauhaus.se/vagglampa-konstsmide-sanremo-aluminium-led-9w-ip54.html#full-description
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/utomhusbelysning/vagglyktor/vaggarmatur-422315/
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/utomhusbelysning/vagglyktor/vaggarmatur-422315/
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/utomhusbelysning/vagglyktor/vaggarmatur-422315/
https://www.bauhaus.se/vega-vagglykta-svart.html#full-description
https://www.bauhaus.se/vega-vagglykta-svart.html#full-description
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Varumärke: Konstsmide  

Material: Kopparfärgad stål 

IP Klass: Ej angivet  

Ljuskälla: Integrerad LED  

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår 

Pris: 995:-  

Dimbar: Ja  

KÄLLA: 

https://www.lampgallerian.se/lampor/ 

utomhusbelysning/vagglampor/vega-led-koppar/  

Hämtad 2017-02-06 

 

 

Varumärke: Konstsmide   

Material: Stomme i mässingfärgad aluminium och kupa i 

klarglas  

IP Klass: Står ej  

Ljuskälla: Integrerad LED  

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår 

Pris: 995:-  

Dimbar: Nej  

KÄLLA: https://www.lampgallerian.se/lampor/ 

utomhusbelysning/vagglampor/monza-massing-led/ 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

Varumärke: Markslöjd 

Material: Gjutjärn och glas 

IP Klass: IP44 

Rekommenderad effekt: 20 W 

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår ej 

Pris: 759:- 

Dimbar: Ja 

KÄLLA: https://www.bauhaus.se/magnus-vagg.html#full-description 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

Varumärke: Örsjö Belysning  

Material: Råkoppar  

IP Klass: IP23 

Ljuskälla:  

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår ej 

Pris: 3795:-  

KÄLLA: https://www.lampgallerian.se/lampor/ 

utomhusbelysning/vagglampor/tratt-utelampa/  

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lampgallerian.se/lampor/utomhusbelysning/vagglampor/vega-led-koppar/
https://www.lampgallerian.se/lampor/utomhusbelysning/vagglampor/vega-led-koppar/
https://www.lampgallerian.se/lampor/utomhusbelysning/vagglampor/monza-massing-led/
https://www.lampgallerian.se/lampor/utomhusbelysning/vagglampor/monza-massing-led/
https://www.bauhaus.se/magnus-vagg.html#full-description
https://www.lampgallerian.se/lampor/utomhusbelysning/vagglampor/tratt-utelampa/
https://www.lampgallerian.se/lampor/utomhusbelysning/vagglampor/tratt-utelampa/
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Varumärke: Lampenwelt.com 

Material: Aluminium, plast 

IP Klass: IP23 

Effekt: oklart 1X100W 

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår ej 

Pris: 842,90:- 

KÄLLA: https://www.lamp24.se/1-armad-utomhusvagglampa-Ida.html 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

Varumärke: Kulturbelysning  

Material: Koppar, rå mässing och gjutjärn  

IP Klass: IP23  

Ljuskälla: LED   

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår ej 

Pris: 6295:-  

Dimbar: Nej  

KÄLLA:http://www.lampan.se/sv/articles/2.93.5557/kulturbelysning-

vagglykta-koppar-70cm 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

Varumärke: MALMBERGS 

Material: "Rostmelerad" stålplåt & klarblåst glaskupa  

IP Klass: IP23 

Effekt: Max 15W lågenergilampa alt LED  

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår ej 

Pris: 579:-  

Dimbar: Nej  

KÄLLA: https://www.ljustema.se/vaggbelysning/293-lilla-balt-

vagglampa-7392529033755.html  

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

Varumärke: Markslöjd Sweden  

Material: Vitlackerad aluminium och frostade ljuskåpor  

IP Klass: IP44 

Färgtemperatur: 3000K  

Spridningsvinkel: 54,5 grader  

Effekt: 3 watt LED   

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår 

Pris:1145:-  

Dimbar: Nej  

KÄLLA: http://www.markslojd.se/Hem/Produkt/105829/ETAGE.aspx  

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

 

 

https://www.lamp24.se/1-armad-utomhusvagglampa-Ida.html
http://www.lampan.se/sv/articles/2.93.5557/kulturbelysning-vagglykta-koppar-70cm
http://www.lampan.se/sv/articles/2.93.5557/kulturbelysning-vagglykta-koppar-70cm
https://www.ljustema.se/vaggbelysning/293-lilla-balt-vagglampa-7392529033755.html
https://www.ljustema.se/vaggbelysning/293-lilla-balt-vagglampa-7392529033755.html
http://www.markslojd.se/Hem/Produkt/105829/ETAGE.aspx
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Varumärke: Markslöjd Sweden  

Material:Gjuten, pulverlackerad aluminium  

IP Klass: IP44  

Effekt: 1 watt LED   

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår 

Pris:1035:-  

Dimbar: Nej  

KÄLLA:http://www.markslojd.se/Hem/ 

Produkt/106256/NOMAD.aspx 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

 

Varumärke: Markslöjd Sweden  

Material: Pulverlackerad aluminium  

IP Klass: IP44  

Effekt: Max 60W glödlampa elr motsvarande styrka i LED, halogen elr 

lågenergi    

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår ej  

Pris: 495:-  

Dimbar: Nej  

KÄLLA: http://www.ellos.se/markslojd/utebelysning-vagglampa-

mantorp/561263?extcmp=01_SE_SEM_G19&gclid=CN6jhujG-

9ECFV5kGQodVv4LlA&gclsrc=aw.ds 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varumärke: Astro 

Material: Zink med finish i Nickel och klarglas 

IP Klass: IP44 

Rekommenderad effekt: 60 W 

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår ej 

Pris: 2795:- 

Dimbar: Nej  

KÄLLA: https://www.bygghemma.se/inredning-och-

belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-fasadbelysning-

montparnasse/p 

557092?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxur

OO77Cp-7kBEiQAOUgKV06gJlTKEvqlp4ZsTcFz-FD1J8GvYbfpbC_EDmmqJMoaAoyU8P8HAQ 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

 

 

http://www.markslojd.se/Hem/Produkt/106256/NOMAD.aspx
http://www.markslojd.se/Hem/Produkt/106256/NOMAD.aspx
http://www.ellos.se/markslojd/utebelysning-vagglampa-mantorp/561263?extcmp=01_SE_SEM_G19&gclid=CN6jhujG-9ECFV5kGQodVv4LlA&gclsrc=aw.ds
http://www.ellos.se/markslojd/utebelysning-vagglampa-mantorp/561263?extcmp=01_SE_SEM_G19&gclid=CN6jhujG-9ECFV5kGQodVv4LlA&gclsrc=aw.ds
http://www.ellos.se/markslojd/utebelysning-vagglampa-mantorp/561263?extcmp=01_SE_SEM_G19&gclid=CN6jhujG-9ECFV5kGQodVv4LlA&gclsrc=aw.ds
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-fasadbelysning-montparnasse/p557092?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxurOO77Cp-7kBEiQAOUgKV06gJlTKEvqlp4ZsTcFz-FD1J8GvYbfpbC_EDmmqJMoaAoyU8P8HAQ
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-fasadbelysning-montparnasse/p557092?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxurOO77Cp-7kBEiQAOUgKV06gJlTKEvqlp4ZsTcFz-FD1J8GvYbfpbC_EDmmqJMoaAoyU8P8HAQ
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-fasadbelysning-montparnasse/p557092?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxurOO77Cp-7kBEiQAOUgKV06gJlTKEvqlp4ZsTcFz-FD1J8GvYbfpbC_EDmmqJMoaAoyU8P8HAQ
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-fasadbelysning-montparnasse/p557092?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxurOO77Cp-7kBEiQAOUgKV06gJlTKEvqlp4ZsTcFz-FD1J8GvYbfpbC_EDmmqJMoaAoyU8P8HAQ
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-fasadbelysning-montparnasse/p557092?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KEQiA2uDEBRDxurOO77Cp-7kBEiQAOUgKV06gJlTKEvqlp4ZsTcFz-FD1J8GvYbfpbC_EDmmqJMoaAoyU8P8HAQ
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Varumärke: Astro 

Material: Mild steel med finish av klarglas 

IP Klass: IP23 

Rekommenderad effekt: 60 W 

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår ej 

Pris: 1995:- 

Dimbar: Nej  

KÄLLA: https://www.bygghemma.se/inredning-och-

belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-

fasadbelysning-calvi/p-557064 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

Varumärke: Nordlux 

Material: Metall/Plast 

IP Klass: IP44  

Effekt: 8 W 

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår 

Pris: 994:-  

Dimbar:  

KÄLLA: https://www.bygghemma.se/inredning-och-

belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/vagglampa-

nordlux-helix/p-317795 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

Varumärke: Gnosjö Konstsmide 

Material: Metall/Plast 

IP Klass: IP54  

Effekt: 5 W 

Ingår ljuskälla?: Ljuskälla ingår 

Pris: 1039:-  

Dimbar: Nej 

KÄLLA: https://www.bygghemma.se/inredning-och-

belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/vagglykta-

konstsmide-rovigo-5w-high-power-led-morkgra/p-693705 

Hämtad 2017-02-06 

 

 

 

 

https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-fasadbelysning-calvi/p-557064
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-fasadbelysning-calvi/p-557064
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/astro-fasadbelysning-calvi/p-557064
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/vagglampa-nordlux-helix/p-317795
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/vagglampa-nordlux-helix/p-317795
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/vagglampa-nordlux-helix/p-317795
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/vagglykta-konstsmide-rovigo-5w-high-power-led-morkgra/p-693705
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/vagglykta-konstsmide-rovigo-5w-high-power-led-morkgra/p-693705
https://www.bygghemma.se/inredning-och-belysning/belysning/utebelysning/fasadbelysning/vagglykta-konstsmide-rovigo-5w-high-power-led-morkgra/p-693705
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Bilaga 3 – Konceptgenerering  

 

Konceptkombinationstabell  

 

Väggfäste Material Form Ljuskälla typ Ljuskälla 

riktning 

Teknik 

Arm Glas Rund Integrerad led Ner Rörelsesensor 

Ej arm  Koppar Kvadrat Led Sida Värmesensor 

 Mässing Rektangulär  Upp och ner Mörkersensor 

 Betong Hexagon  Alla håll Bluetooth 

 Granit Triangel    

 Marmor Oval    

 Aluminium Halvmåne    

 Plåt Parallellogram    

 Zink     
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Bilaga 4 – Skisser  
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Bilaga 5 – Inspiration mönster  

Genom inspiration från Watt & Vekes sortiment var mönster i materialet en tydligt återkommande 

design. Här nedan visas de produkter som studenterna hämtade inspiration ifrån.  

 

Alla bilder är hämtade från W&Vs hemsida.  

http://www.wattveke.se/ (2017-04-26)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wattveke.se/
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Bilaga 6 – Utgångsmått  
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Sockel som vi använt oss av. Mått 43 x 40 (bredast längst ner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockeln fästs med skruvar vilket syns i bilden till höger. Samma konstruktion är tänkt att använda i 

armaturen.  
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Bilaga 7 – Prototyp väggfäste 

Som mål för armaturen är att den ska ha IP-klass 44, studenterna valde därför att utföra ett enklare test 

på väggfästet för att testa var och hur vattnet tar sig in. Väggfästet som 3d-printades består av två delar, 

den vita delen är den som monteras fast i väggen och den röda delen är den som sitter ihop med armen 

på armaturen. 

 

 

Hur delarna sitter ihop ses på bilderna nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väggfäste bakifrån Väggfäste framifrån
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Utförandet av test: 

Det placerades en bit hushållspapper inuti väggfästet, pappret var sedan det som blev blött. Väggfästet 

utsattes sedan för en jämn stråle vatten ur olika vinklar. Efter att väggfästet utsatts för vatten i en viss 

vinkel öppnades fästet, studenterna kunde då se om och hur vattnet att tagit sig in, genom att kolla på 

hur pappret blivit blött. Studenterna kunde efter detta test konstatera att vattnet hela tiden färdades efter 

kanten och ner i nederst läget av väggfästet. Reflektionen efter detta blev att så länge vattnet kan rinna 

ut i det nedersta läget så kommer väggfästet att klara av IP44. 
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Bilaga 8 – Test av skärm  

Skärmen 3D-printades i prototyplab på Mälardalens 

Högskola IDT. Till testet monterades sockeln som 

köptes till konkurrensanalysen ihop med en 

strömkabel. Som ljuskälla användes en LED-lampa 

om 430 lumen, vilket motsvarar 40W (glödljus).  

Skärmen som skrevs ut visas till höger.  

 

 

 

 

 

Test 1: 

I detta test satt glödlampan så att nedre delen sticker ut 

ca 10 mm utanför skärmen. Resultatet av detta gav ett 

bländande sken och inte behagligt för brukaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 2:  

I detta test flyttades glödlampan upp i skärmen, så att 

hela ljuskällan satt innanför lampskärmen. Resultatet 

av detta visade att brukaren inte längre kommer bli 

bländad av ljuskällan. Ljusbilden gav i detta fall goda 

möjligheter för brukaren att se låset till dörren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testerna visade på att för det mest behagliga ljuset bör ljuskällan täckas, studenterna konstaterade även 

att det kan vara bra för ljusbilden om lite ljus släpps ut uppåt. För att testa detta utfördes ytterligare ett 

test där en ny prototyp 3D-printades. Utifrån kriterier från ovanstående specifikationer är ljuskällan 

riktad neråt, för att uppfylla krav och behov.  
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Skärmen som skrevs ut efter första försöket har ett mönster 

ovanför rundningen vilket gör att även ljus kan sippra ut 

där. Även längden på skärmen ändrades så att hela 

ljuskällan blir täckt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 3: 

 Hela skärmen var i detta test helt mök och släppte inte 

igenom något ljus uppåt eller åt sidorna. Ljusbilden som 

skapades i detta test, gav en bättre uppfattning om hur det 

kommer se ut i verkligheten. 
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Bilaga 9 – Ritningar  
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